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JV-symposium 

Het maatschappelijk draagvlak van het 
strafrecht in de jaren negentig 

In 1990 gaat het tijdschrift Justitiele Verkenningen 
zijn vierde lustrum in. Naar aanleiding van dit feit 
organiseert het tijdschrift een symposium, waarop 
met jets grotere afstand dan in de themanummers 
van JV gebruikelijk is, wordt gediscussieerd over de 
verhouding tussen het maatschappelijk rechtsbe-
wustzijn en de rot van het strafrecht. Is er sprake 
van maatschappelijke normvervaging? Blijft het 
strafrecht ultimum remedium of zal het repressiever 
(moeten) worden? Is het strafrechtelijk apparaat 
voldoende toegerust voor te verwachten maatschap-
pelijke ontwikkelingen? Sluit het strafrecht nog 
voldoende aan bij het maatschappelijk rechtsbe-
wustzijn? 
Over deze vragen zal worden gesproken door mevr. 
dr. J. Junger-Tas (wnd. hoofd WODC), prof. J.C.M. 
Leijten (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad), prof. 
C.J.C.F. Fijnaut (hoogleraar strafrecht en crimino-
logie Katholieke Universiteit Leuven); dr. D.W. 
Steenhuis (Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te 
Leeuwarden), mevr. prof. dr. E. Lissenberg 
(hoogleraar criminologic aan de Universiteit van 
Amsterdam), mr. L. Spigt (deken van de Neder-
landse Orde van Advocaten). Het symposium zal 
(onder voorbehoud) worden geopend door de 
Minister van Justitie en worden afgesloten met een 
forumdiscussie onder leiding van dr. J.J.M. van Dijk 
(Hoofd Directie Criminaliteitspreventie). De 
publicist Nico Scheepmaker verzorgt een inter-
mezzo. 
De bijeenkomst vindt plaats op 15 februari 1990 in 
het Kurhaus te Scheveningen en kost (inclusief 
lunch) 60 gulden voor abonnees van Justitiele 
Verkenningen en 75 gulden voor niet-abonnees. Aan 
het eind van de bijeenkomst zal het eerste nummer 
van de zestiende jaargang van Di, waarin de 
lezingen van die dag zijn gebundeld, worden gepre-
senteerd. Men kan zich telefonisch (070 — 70 65 54 
tot 15.00 uur) voorlopig opgeven voor deelname aan 
het symposium. Half november zal dan een 
brochure worden toegezonden. 



Voorwoord 

Het `terug naar de natuur' van de jaren zeventig 
lijkt in de jaren tachtig te zijn afgewisseld door een 
`toch maar weer terug naar de stad'. Werd vijftien jaar 
geleden nog een definitieve leegloop van de stedelijke 
centra voorzien, op het moment lijken de grote steden 
juist een enorme aantrekkingskracht te hebben. 
Iedere zichzelf respecterende stad, zowel nationaal 
als internationaal, poetst haar imago op ten einde de 
vruchten te plukken van het hernieuwde stedelijk 
elan. Bedrijven en potentiele bewoners moeten ervan 
doordrongen worden dat deze of gene stad de vesti-
gingsplaats bij uitstek is. De stad is weer vitaal 
geworden. 

Intussen spelen zich in de schaduw van deze groot-
steedse `revitalisering' processen af van verarming, 
verpaupering, vervuiling en toenemende criminaliteit. 
Zo werden in 1987 in de steden met meer dan 50.000 
inwoners gemiddeld niim 75 procent meer delicten 
geregistreerd dan in 1980 (zie artikel J. Horn). Dit 
opmerkelijke samengaan van vitaliteit en verval vormt 
de aanleiding voor dit themanummer over de grote 
stad. 

Prof. L. Brunt gaat in op de relatie tussen de 
geschetste revitalisering en de (angst voor) crimina-
liteit. Hij constateert dat niet langer de produktie 
maar de consumptie bepalend is voor de stads-
cultuur; de stad is het toneel geworden van 
heterogene levensstijlen. De tegenstelling tussen arm 
en rijk speelt daarin een centrale rot. Door de 
afgenomen sociale controle kon de `misdaad' in deze 
consumptieve cultuur een vooraanstaande plaats 
veroveren. De bewoners ontwikkelen op grond van 
`misdaadlegenden' allerlei manieren om hun angst 
voor criminaliteit te beteugelen: bescherming, 
bewapening, vermij ding en gecultiveerd wantrouvven. 
De moderne stad is vooral een stad van contrasten. 

J. Horn gaat vervolgens in op de criminaliteits-
cijfers in de grote steden. Behalve grote verschillen 
tussen steden, waarop onder andere de herverdelings-
filosofie van de politie is gebaseerd (zie JV 3, 1989), 
constateert hij ook grote verschillen binnen een stad. 
In Amsterdam wordt bijvoorbeeld veertig procent van 
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de geregistreerde criminaliteit gepleegd op 4,6 
procent van het hoofdstedelijke grondgebied. In dat 
verband pleit hij voor een grotere wijkgerichtheid van 
de politiezorg. 

De concentratie van problemen in een bepaalde 
buurt of een specifiek wooncomplex staat eveneens 
centraal in de twee daaropvolgende artikelen. H. 
Willemse zet enige vraagtekens bij de trend om de 
gebouwde omgeving `verantwoordelijk' te stellen voor 
de criminaliteit in een wijk of fiatgebouw. Zijns 
inziens wordt de plaats van het misdrijf te gemak-
kelijk vereenzelvigd met de oorzaak ervan. In dat 
kader bespreekt hij enige bevindingen van de ecolo-
gische school in de criminologie en pleit hij voor 
meer aandacht voor de bewonerssamenstelling van 
een wooncomplex. 

Vanuit het Onderzoeksinstituut voor Technische 
Bestuurskunde in Delft wordt vervolgens verslag 
gedaan van een onderzoek naar het verval van 
(naoorlogse) etagebouwcomplexen (31% van het 
nationale woningbestand). De auteurs schetsen een 
geleidelijk proces van mogelijk verval, dat door een 
combinatie van technische en sociale maatregelen tot 
staan gebracht zou kunnen worden. 

Na dit blokje over 'de bouw' wordt aandacht 
gevraagd voor enkele in het oog springende groot-
steedse problemen: straatroof, vervuiling, en 
zwervende jongeren (aan het drugsprobleem is geen 
aparte aandacht besteed; zie daarvoor JV5, 1989). 
C. Loef en P. HoIla informeren over het nauwelijks 
onderzochte delict straatroof, dat wil zeggen beroving 
(onder dreiging) met geweld. Zij komen tot de 
conclusie dat het hier gaat om een vrijwel uitsluitend 
Amsterdams delict (circa 2000 geregistreerde gevallen 
per jaar), waarvan vooral mannelijke toeristen het 
slachtoffer zijn. Het feit dat voor dit 'unsophisticated' 
delict weinig kennis nodig is van de criminele infra-
structuur van de stad, maakt het delict aantrekkelijk 
voor igedepriveerde nieuwkomers'. 

Vanuit Rotterdam wordt gerapporteerd over de 
strijd tegen de vervuiling. 85 Procent van de Rotter-
dammers ergert zich eraan, maar het `schoonmaakey-
nisme' is groot. Volgens de auteur, R. van Bennekom, 
wordt het probleem politiek onderschat. De burger 
zou meer bij de strijd tegen de vervuiling betrokken 
moeten worden door de dienstverlening flexibeler en 
beter zichtbaar te maken. 
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In het laatste artikel wordt verslag gedaan van een 
onderzoek onder vijftig zwervende jongeren in de 
steden Rotterdam en Amsterdam. Deze groep, met 
een zeer problematische gezinsachtergrond, leidt een 
risicovol en armzalig bestaan. Vrijwel alien maken 
zich schuldig aan crimineel gedrag, maar zijn daar 
merendeels al mee begonnen voordat zij op straat 
gingen leven. Drie kwart van hen groeide niet op in 
Rotterdam of Amsterdam, maar deze steden leveren 
hun de nodige voordelen ten opzichte van de situatie 
elders. 
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In de schaduw van het 

stedelijk elan 

Angst en criminaliteit in de grote stad 

prof. dr. L. Brunt* 

Inleiding 

De vaststelling dat zich de laatste jaren een 
herwaardering van steden en stedelijke verschijnselen 
heeft voorgedaan, heeft inmiddels het karakter van 
een open deur aangenomen. Dat de stad weer 'in' is 
valt overal te vernemen, op radio en tv, in kranten en 
tijdschriften, in wetenschappelijke publikaties en aan 
de borreltafel. Na een periode waarin anti-stedelijke 
sentimenten de overhand leken te hebben en mensen 
op grote schaal de stad de rug toekeerden, wordt het 
stadsleven schijnbaar weer hogelijk gewaardeerd. 
'Amsterdam heeft 'het", klinkt het trots en 
zelfvoldaan in kringen van de hoofdstelijke 
bestuurders, en hun collega's uit de andere grote 
steden blijven niet achter als het er om gaat hun eigen 
stad omhoog te stoten in de vaart der volkeren. 

Het betreft hier trouwens allerminst een verschijnsel 
dat tot Nederland beperkt is, het nieuwe stedelijke 
elan doet zich in de gehele Westerse wereld voor. De 
nadruk ligt op de centrumfuncties die steden zouden 
vervullen, niet alleen economisch, maar vooral ook in 
sociaal en cultureel opzicht. Allerwegen wordt 
aandacht gevraagd voor het karakter van steden en 
stedelijke samenlevingen als `kunstwerken'. 
(Girouard, 1985; Olsen, 1986) Het lijkt erop dat de 
stad - bij uitstek - wordt beschouwd als de 
belichaming van vooruitgang en beschaving. 

Zelfs een stad als Rotterdam, traditioneel bij 
voorkeur als `werkstad' geafficheerd, waar nieuwe 
overhemden slechts met opgerolde mouwen over de 
toonbank zouden gaan, wordt de laatste jaren in 
toenemende mate bestempeld als een cultureel 

* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep 
Sociologie van de Gebouwde Omgeving aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
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centrum. In Amsterdam hebben sommige stadsdelen 
de laatste jaren het aanzien van echte 'boomtowns' 
gekregen. Te denken valt bij voorbeeld aan de specta-
culaire gedaanteverwisseling die de Amsterdamse 
Zuidoost-as heeft ondergaan. In dit gebied, dat loopt 
van Schiphol via het World Trade Center en Buiten-
veldert naar Diemen-Zuid en Amsterdam-Zuidoost, 
groeit de werkgelegenheid vrijwel met de dag. 

Maar door de euforie over deze stedelijke revitali-
sering dreigt een aantal ontwikkelingen en toestanden 
buiten de publieke belangstelling te raken. Er zijn bij 
voorbeeld weinig inwoners van Amsterdam die direct 
profijt kunnen trekken van genoemde ontwikkelingen 
in hun stad. Integendeel, een verontrustend groot 
gedeelte van de hoofdstedelijke bevolking wordt 
gekenmerkt door langdurige werkloosheid, een 
slechte positie op de arbeidsmarkt en omstandig-
heden die wijzen op een betrekkelijk uitzichtsloze 
armoede. Terwijl er op bepaalde plekken in de stad 
sprake is van een proces van `gentryfication', stads-
vernieuwing en -verfraaiing als gevolg van de 
vestiging van een kapitaalkrachtige categorie 
bewoners, worden er op andere plaatsen allerlei 
hoeken en gaten (tijdelijk) opgevuld met 'survival 
architecture', mobiele onderkomens en soms zelfs 
ondergrondse holen, door mensen die geen andere 
mogelijkheden hebben om zich in de stad te vestigen. 
(Eken en Moens, 1988; Deben, 1989) 

Tegenover het al maar rijker wordende aanbod van 
stedelijke culturele voorzieningen staat een minstens 
zo veelzijdige proliferatie van kleinere en grotere 
criminaliteit. Met andere woorden, er is sprake van 
een sterk toegenomen heterogeniteit in de stedelijke 
sociale structuur. De nieuwe stedelijkheid kent 
blijkbaar winnaars en verliezers en ziet er voor 
sommige groepen en bevolkingscategorieen 
aanzienlijk prettiger en aantrekkelijker uit dan voor 
andere. (Bovenkerk en Brunt, 1989) 

In deze bijdrage houd ik me met de schaduwkanten 
van het boven gesignaleerde stedelijke elan bezig. Ik 
richt me daarbij vooral op wat ik, bij gebrek aan 
betere termen, aanduid als `stedelijke mentaliteit' of 
`stedelijk klimaat'. Wat ik eronder versta is de wijze 
waarop stedelingen het domein van de openbaarheid 
in tiun stad beleven en daaraan gestalte proberen te 
geven in hun alledaagse gedrag (in Brunt, 1989a en 
Brunt, 1989b licht ik de gebruikte begrippen uitvoe-
riger toe). Op grond van eigen, soms nogal impressio- 
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nistische waarnemingen - overwegend in bepaalde 
Amsterdamse buurten meen ik te kunnen veronder-
stellen, dat dit klimaat vooralsnog eerder in het teken 
staat van wantrouwen en gevaar dan van het geest-
driftige optimisme dat met de stedelijke opleving is 
geassocieerd. lk schrijf dit toe aan de aard van de 
verhouding tussen het openbare domein en het prive-
domein. 

In de beleving van veel stedelingen is de toeganke-
lijkheid van publieke ruimten en openbare activiteiten 
ten offer gevallen aan verschillende particuliere 
deelbelangen. Mensen hebben de indruk dat de gang 
van zaken tot op grote hoogte wordt bepaald door 
degenen met de grootste mond en dat de stedelijke 
overheid niet bij machte is om mensen die minder 
effectief voor zichzelf kunnen opkomen, voldoende te 
steunen en te beschermen. Gevoelens van machte-
loosheid manifesteren zich het sterkst bij het 
verschijnsel van de massaal voorkomende crimina-
liteit. Uit een omvangrijk aantal gesprekken en schrif-
telijke reacties over dit onderwerp (Brunt, 1986) 
kwam naar voren, dat er in dit verband soms zelfs 
aan een complot wordt gedacht tussen de autoriteiten 
en de daders van allerlei vormen van misdaad. Het is 
een bijna logische gevolgtrekking van mensen die zich 
- al dan niet terecht - afvragen hoe het mogelijk is 
dat de straffen zo laag zijn, dat straatrovers binnen de 
kortste keren weer vrij rondlopen nadat ze opgepakt 
zijn en dat voor misdadigers meestal uitsluitend 
begrip schijnt te worden gevraagd. 

Hoewel het voor de hand ligt dat angst voor 
misdaad onder bepaalde omstandigheden kan leiden 
tot een toename van criminaliteit, lijkt er geen direct 
verband te bestaan tussen gevoelens van onveiligheid 
en de mate waarin misdaad werkelijk voorkomt. Het 
is dan ook van belang die twee fenomenen van elkaar 
te onderscheiden. Uit tal van studies is komen vast te 
staan (Merry, 1981, pp. 6 en 7) dat de heftigste angst-
gevoelens te vinden zijn bij mensen die in feite 
betrekkelijk weinig risico lopen en dat de meeste 
angstgevoelens worden opgewekt door het vooruit-
zicht met gewelddadige vreemdelingen te worden 
geconfronteerd - hoewel over het algemeen de kans 
aanzienlijk groter is dat mensen slachtoffer worden 
van ongevallen in het verkeer of in huis. Mede aan de 
hand van buitenlandse literatuur ga ik hieronder 
dieper in op de aard, de gevolgen en mogelijke 
oorzaken van dit stedelijke klimaat, voor zover dit 
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door criminaliteit wordt beInvloed. Ik zal daarbij 
steeds de vraag in het achterhoofd houden wat de 
consequenties van het bovengeschetste stedelijke elan 
daarvoor zouden kunnen zijn, of vice versa. Ik stel 
deze vraag aan het slot van mijn beschouwing 
uitdrukkelijk aan de orde. Maar allereerst kom ik, in 
het kort, terug op de manier waarop de nieuwe stede-
lijkheid in Nederland, en in het bijzonder in 
Amsterdam, gestalte heeft gekregen. 

Swinging city 

Het is nauwelijks tien jaar geleden dat in brede 
kring nog steeds werd aangenomen, dat de grote 
steden in Nederland op hun retour waren. Er was 
sprake van een proces van desurbanisatie, waarbij 
vooral gezinnen met kinderen uit de hogere 
inkomensgroepen de stad verlieten op zoek naar luxe 
doorzonwoningen of landelijke herenhuizen, met veel 
groen, weilanden en onbeperkte parkeerruimte. De 
trek uit de stad werd beschouWd als een natuurver-
schijnsel, waar weinig of niets" tegen te doen was en 
waar je als beleidsvoerder dus maar je schouddrs over 
op moest halen. (Brunt, 1989c) Door de bevolkings-
daling nam het draagvlak voor de stedelijke voorzie-
ningen af, met als gevolg dat er een nog sterkere druk 
kwam te liggen op stedelingen om de stad te verlaten. 
Er was sprake van een neerwaartse spiraal. 

De urbane exodus nam in de jaren zestig en 
zeventig masssale vormen aan. De vier grote steden te 
zamen verloren ruim honderdduizend inwoners, in 
een periode dat tat van `kleine kernen' in het Groene 
Hart van de Randstad een jaarlijkse groei kenden van 
soms bijna tien procent. In de stad dreigden vooral 
mensen achter te blijven die wet graag zouden willen 
vertrekken, maar zich dit niet konden permitteren. 
Een soort `noodstedelingen' dus, voornamelijk 
bestaande uit leden van etnische minderheden, 
ouderen en weinig draagkrachtige alleenstaande 
jongeren. Al in een vroeg stadium had de socioloog 
Hans Paul Bahrdt, op basis van soortgelijke ontwik-
kelingen in Duitsland, voorzien wat hiervan uitein-
delijk de consequenties zouden zijn. De trek naar 
buiten zou de stad doen vervluchtigen in het omrin-
gende landschap en wat er overbleef waren 
`geraamten', ghost towns, waar mensen alleen nog af 
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en toe naartoe kwamen als het echt niet anders kon. 
(Bahrdt, 1961, pp. 106 en 107). 

Waarom is er in betrekkelijk korte tijd een herwaar-
dering van de stad op gang gekomen? Een allesom-
vattende verklaring is voorlopig nog niet gevonden. 
Het is opmerkelijk dat het verschijnsel eveneens als 
een natuurfenomeen lijkt te worden gezien. lets dat 
ons overkomt, waarvan we de achtergronden 
nauwelijks kunnen doorgronden, net als destijds bij 
de urbane exodus het geval was. Van belang is het 
felt, dat steden na de Tweede Wereldoorlog een 
andere functie zijn gaan vervullen. 

Een groot deel van de negentiende eeuw en de 
eerste helft van de twintigste eeuw waren steden, in 
onze streken tenminste, de voornaamste centra van de 
industriele produktie. Ze werden in verband gebracht 
met rokende fabrieksschoorstenen, benauwde 
werkplaatsen en een rauwe, soms opstandige arbei-
dersbevolking, dicht opeen gepakt in ongezonde 
huurkazemes. Steden golden als poelen des verderfs, 
ook in moreel opzicht. Het gebrek aan licht en lucht 
en aan contact met de natuur in het algemeen zou 
leiden tot verloedering. In de stad werd niet zo nauw 
gekeken naar het verschil tussen mijn en dijn en 
jonge meisjes verloren er al vroegtijdig hun onschuld. 

De post-industriele steden zijn in vergelijking 
daarmee `schoon', de economische bedrijvigheid 
speelt zich voornamelijk in kantoren af. De indus-
trieen die nog bestaan zijn vertrokken naar `techno-
burbs', die zich buiten het stadscentrum bevinden. De 
motor van de economie is een omvangrijke en 
veelvormige dienstensector. Spierkracht heeft plaats-
gemaakt voor contactuele eigenschappen, ambachte-
lijkheid bestaat uit het hanteren van de telefoon en de 
personal computer. Dit alles heeft vervagend en 
verdoezelend gewerkt op de oude stands- en klassen-
onderscheidingen. De geijkte `maatschappelijke 
ladder' van destijds bestaat niet meer en is vervangen 
door tal van onderscheiden vormen van sociale 
stijging, die onderling nog maar weinig verband 
hebben. 

lemands identiteit wordt niet meer in de eerste 
plaats bepaald door zijn of haar positie ten opzichte 
van de produktiemiddelen, maar door patronen van 
consumptie. Je bent wat je koopt, hoe je je kleedt, 
welke gelegenheden je bezoekt en met wie je omgaat, 
kortom: je identiteit wordt bepaald door je stijI van 
leven. Wil je in bepaalde Amsterdamse kringen 
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`meetellen', bij voorbeeld, dan dien je boodschappen 
te doen in de P.C. Hooftstraat, de tentoonstellingen te 
bezoeken in het Stedelijk, vaste bezoeker te zijn van 
het Concertgebouw en het Muziektheater en je regel-
matig te laten zien op het terras van 'Waterloo' of 
'Luxembourg'. In andere kringen wordt meer prijs 
gesteld op een stijl van leven die uit elementen 
bestaat, die daar radicaal van afwijken. De Ameri-
kaanse onderzoeker Bourgois (1988) heeft bij 
voorbeeld laten zien dat de drugseconomie een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op 
mensen zonder toegang tot de 'officiele' stedelijke 
arbeidsmarkt en dat het in deze sector geboden is om 
systematisch gebruik te maken van geweld en crimi-
naliteit om `vooruir te komen. 

Stedelijke samenlevingen zijn, misschien per 
definitie, te beschouwen als enorme, heterogene 
`rolinventarissen', waaruit stedelingen gevarieerde 
'repertoires' kunnen samenstellen. (Brunt, 1989a, 
p. 26). De grote aantrekkingskracht van steden schuilt 
erin, dat zij centra zijn van de veelzijdige voorzie-
ningen die als ingredienten kunnen dienen van 
verschillende levensstijlen. Post-industriele steden zijn 
niet langer brandpunten van gesappel en gezwoeg 
binnen de fabriekspoorten, maar van ongebreidelde 
consumptie en exclusief vermaak. 

De samenstelling van de stedelijke bevolking heeft 
zich onder invloed van deze functieverandering 
ingrijpend gewijzigd. In de jaren zestig leek het 
conventionele gezin nog de onwrikbare hoeksteen van 
de stedelijke samenleving te zijn. Daar is nu geen 
sprake meer van. Het aantal gezinnen met kinderen is 
sterk geslonken. In een stad als Amsterdam bedraagt 
de gemiddelde woningbezetting net jets meer dan 
twee personen. Ruim veertig procent van alle 
woningen wordt slechts door e-en persoon bezet. 
Alleenstaanden' vormen, zeker in de binnensteden, 
de overheersende bevolkingscategorie. Zij houden een 
sterk gedifferentieerd aanbod van uitgaans- en 
consumptiemogelijkheden in stand. Op een bevolking 
van omstreeks 750.000 zielen bestaan in Amsterdam 
ongeveer vierduizend horecagelegenheden, in alle 
soorten en maten. 

Maar in de stedelijke samenlevingen tekenen zich 
bovendien scherpe contrasten af. Tegenover de 
schijnbaar steeds wassende categorie stedelijke 
`rijken', gemakshalve aangeduid als yuppies, manifes-
teert zich een omvangrijke groep `kansarmen'. 
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Engbersen (1989) signaleert in sommige oude stads-
wijken de aanwezigheid van hoge percentages — soms 
oplopend tot een kwart of een derde van de totale 
bevolking in de buurt — langdurig werklozen' en 
uitkeringstrekkers. Daaronder bevinden zich veel 
mensen die in een sociaal isolement terecht gekomen 
zijn en die vrijwel geen kans lijken te hebben ooit van 
hun leven nog deel uit te maken van de beroepsbe-
volking. 

Het nieuwe stedelijke elan heeft eveneens een 
onmiskenbare politieke kant. In Europa speelt wat dit 
betreft het jaartal 1992 een bijna `mythische' rol. Met 
het wegvallen van de landsgrenzen zou alle nadruk 
komen te liggen op steden en stedelijke agglomeraties 
als bases van ontwikkeling. In die verwachting heeft, 
bij voorbeeld, het gemeentebestuur van Amsterdam. 
een Trogramma voor Ruimtelijke Vernieuwing' 
gelanceerd, waar onder andere het IJ-oever project 
deel van uitmaakt. Op de II-as moeten zo'n dertig-
duizend woningen worden gebouwd en het gebied, 
dat zich over vijftien kilometer uitstrekt van het 
station Sloterdijk tot aan het IJ-meer en waarvan het 
Centraal Station het middelpunt vormt, dient zich tot 
een nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Het hele project 
zou de meest ingrijpende vorm van stadsvernieuwing 
worden sinds de aanleg van de grachtengordel. Ook 
in andere steden zijn dergelijke ambitieuze plannen 
tot 'Manhattanisering' uitgebroed, constructies van 
`toplokaties' die zouden moeten concurreren met 
steden als Londen, Munchen, Frankfurt en Parijs. 

Inmiddels heeft de stedelijke revitalisering in 
Nederland nog niet of nauwelijks geleid tot een 
omkering van de urbane exodus. In Amsterdam, om 
dit voorbeeld nog maar even vast te houden, is sinds 
1985 sprake van een (geringe) bevolkingsgroei. Voor 
het eerst sinds de jaren vijftig wordt de jaarlijkse 
`instroom' van zo'n veertig- tot vijftigduizend mensen 
niet langer teniet gedaan door een nog omvangrijker 
`uitstroom'. De stad heeft vanouds het karakter van 
een `duivetiE: veruit het grootste deel van degenen 
die zich er vestigen is na een betrekkelijk klein aantal 
jaren al weer vertrokken. Het gaat blijkbaar 
overwegend om personen die voor een zeer bepaald 
doe!, zoals studie, enkele jaren Amsterdammers zijn. 
De nieuwe ontwikkelingen lijken erop te wijzen, dat 
de stad haar immigranten iets langer weet vast te 
houden. Het vestigingsoverschot kan voorts voor een 
aanzienlijk deel worden toegeschreven aan buiten- 
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landers, veelal in de vorm van vluchtelingen uit 
Aziatische landen. (Buys, 1988) Het vertrek van jonge 
gezinnen met kinderen is in feite nog niet tot stilstand 
gekomen. 

Nu ik in grote lijnen de context in beeld heb 
gebracht, richt ik me in het vervolg van deze bijdrage 
tot het karakter van het stedelijke klimaat. 

Het recht van de sterkste 

Na de `revolutionaire' woelingen uit de tweede helft 
van de jaren zestig brak een periode aan van `bescha-
vingsoptimisme' (Bruin en Brunt, 1986): de 
overtuiging had veld gewonnen dat, nu er was 
afgerekend met de traditionele gezagsverhoudingen - 

• in Nederland werd provocerend van het `regen-
tendom' gesproken mensen voortaan in staat 
zouden zijn om voor zichzelf te zorgen. Er was geen 
bevoogding meer nodig van bovenaf om de samen-
leving in goede banen te leiden. De bevelshuis-
houding had plaatsgemaakt voor een onderhande-
lingshuishouding. Allerlei controlemechanismen 
werden afgeschaft: zelfbediening in winkels vond 
algemeen ingang, conducteurs verdwenen van trams 
en bussen, perronkaartjes waren niet meer nodig. De 
ontvoogding zou hebben geleid tot een zelfsturend 
vermogen bij mensen, een innerlijke beschaving die 
garandeerde dat het maatschappelijke verkeer orden-
telijk verliep. 

Maar een dergelijk optimisme is blijkbaar nogal 
voorbarig geweest. Het verdwijnen van toezicht en 
controle gaf op grote schaal aanleiding tot vormen 
van eigenrichting, die weinig met beschaving te 
maken hadden.llie orde is de onze niet', werd 
door aanhangers van de Amsterdamse kraakbeweging 
op muren en ramen gekalkt en ze brachten hiermee 
een mentaliteit onder woorden die hard op weg leek 
zich over een groot gedeelte van de bevolking te 
verbreiden. Nederland veranderde in een speeltuin, 
waar alles kon en alles mocht. Een situatie die onge-
twijfeld mede in de hand gewerkt werd door een 
stijging van de welvaart, een toenemende mobiliteit 
en culturele pluriformiteit. 

De gevolgen zijn niet uitgebleven. Zoals algemeen 
bekend, heeft zich een duizelingwekkende groei van 
de zogenaamde criminaliteit' voorgedaan met 
een financiele omvang die vermoedelijk in de 
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miljarden loopt (Commissie Kleine Criminaliteit, 
1986, pp. 10 en 11) en - vooral in de grote steden - 
een slachtofferkans van een op twee. (Angenent e.a., 
1988, p. 23) De invloed die van dit alles is uitgegaan 
op het stedelijke klimaat valt moeilijk in ronde cijfers 
uit te drukken, waarbij nogmaals gewezen moet 
worden op het feit dat er niet noodzakelijkerwijze een 
direct verband hoeft te bestaan tussen angstgevoelens 
in verband met misdaad en de werkelijke omvang van 
criminaliteit. 

In Verslagen van stedelijk onderzoek wordt gewezen 
op gevoelens van onveiligheid die zich op grote 
schaal bij de stadsbevolking zouden voordoen, een 
sfeer van wantrouwen en angst. Aan de hand van 
Inisdaadlegenden' maken stadsbewoners elkaar 
attent op wat zich in hun omgeving voordoet, hoe ze 
ongewenste voorvallen en gebeurtenissen zouden 
kunnen ontdekken en hoe ze zich daartegen kunnen 
wapenen. Het zijn verhalen die mensen elkaar 
vertellen op feestjes en partijen, tijdens ontmoetingen 
op straat en in winkels, of die worden opgepikt uit 
brochures van de politie of verzekeringsmaat-
schappijen en uit verslagen in de krant, op de radio 
en tv. Op deze, soms subtiele manieren, ontstaan 
nieuwe stedelijke omgangsvormen. In zijn studie van 
de Londense wijk Hackney vat Paul Harrison (1983) 
deze etiquette op een pregnante manier samen: 

'Wilt ge nog langer meegaan dan vandaag, dan zuh 
ge vreemdelingen niet aanspreken; ge zult niet opkijken 
van geschreeuw of brekend glas; ge zult geen vandalen 
ter verantwoording roepen; ge zult niet toegeven dat ge 
getuige waart van misdadig gedrag; ge zuh slachtoffers 
van aanranding of roof geen helpende hand bieden.' 

Het zijn regels die de grondslag vormen van wat in 
de Verenigde Staten 'by-stander apathy' wordt 
genoemd: wat er ook op straat gebeurt, al is het vlak 
voor je neus, bemoei je er niet mee want anders raak 
je in de problemen. Het is duidelijk dat een dergelijk 
vermijdingsgedrag, hoe begrijpelijk dit ook mag zijn, 
alle ruimte biedt aan verdere vormen van eigen-
richting. Om het anders uit te drukken: de stedelijke 
openbaarheid, die per definitie gekenmerkt zou 
moeten zijn door een maximale toegankelijkheid voor 
iedereen, wordt door een dergelijke manier van doen 
opgeofferd aan de expansiezucht van bepaalde, parti-
culiere belangen. Zoals ik in mijn inleiding al 
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opmerkte, de angst voor misdaad werkt op zichzelf 
misdaadbevorderend. 

In dit verband wordt door Angenent en anderen 
(1988, pp. 171-173) gesproken over de `anonieme' 
samenleving. Het wegvallen van allerlei vormen van 
toezicht zou het verantwoordelijkheidsbesef doen 
verminderen: Neel mensen herkennen zichzelf niet 
meer in de maatschappij. Het gevolg is dat ze zich 
minder met het maatschappelijke gebeuren identifi-
ceren. Ze richten zich op hun eigen belangen, hun 
belangstelling voor anderen neemt af.' 

Welke consequenties heeft deze situatie voor het 
alledaagse bestaan in steden? Hoe gedragen mensen 
zich in een situatie van angst en wantrouwen? Aan de 
hand van verschillende onderzoeksgegevens maak ik 
in de volgende paragraaf enkele opmerkingen over 
dat onderwerp. In de slotparagraaf die daar op volgt 
ga ik in op het mogelijke verband tussen de toename 
van criminaliteit en de stedelijke revitalisering. 

Angst en afweer 

Uit onderzoekingen in binnen- en buitenland blijkt 
dat verontrusting en gevoelens van onbehagen over 
criminaliteit door veel mensen worden ervaren. 
(Angenent e.a., 1988, pp. 19 en 20; Merry, 1981, pp. 4 
en 5) Dit ondanks het feit dat, zoals al eerder 
opgemerkt, het risico om slachtoffer van een ernstig 
misdrijf te worden over het algemeen aanzienlijk 
kleiner is dan het risico om slachtoffer te worden van 
een verkeersongeval of een ongeluk in het 
huishouden. Tevens blijkt dat de grootste angst niet 
noodzakelijkerwijze voorkomt in stadsbuurten waar 
de misdaadcijfers relatief hoog zijn, terwijl mensen 
doorgaans hun eigen woonwijk als de meest veilige 
buurt beschouwen, ook al tiert de criminaliteit er 
welig. (Merry, 1981, pp. 6-8). Het zijn met name 
onbekenden die verantwoordelijk worden gesteld 
voor misdaad en gevaar. 

Het is door dit alles vrijwel onmogelijk om de 
rationele grondslag vast te stellen van de angst voor 
`stedelijk gevaar', zeker als daarbij wordt uitgegaan 
van de officiele definities van misdaad zoals die in het 
Wetboek van Strafrecht te vinden zijn. Op basis van 
eigen onderzoek in Amsterdam meen ik te kunnen 
vaststellen dat reacties op gevaar een `problematisch' 
karakter hebben. (Brunt, 1988, pp. 142 en 143) Over 
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de precieze betekenis van gedragingen en emoties 
moet `onderhandeld' worden, want deze ligt aller-
minst voor eens en voor altijd vast. Uit vraagge-
sprekken blijkt steeds opnieuw, dat mensen het 
moeilijk, zo niet onmogelijk, vinden om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen hun eigen ervaringen en 
die van anderen. Bovendien hangt de beoordeling van 
de 'ernse van gebeurtenissen nauw samen met het 
referentiekader dat wordt gehanteerd. Hoe geschokt 
mensen in eerste instantie ook mogen zijn als hen iets 
overkomt, als door hun `omgeving' wordt duidelijk 
gemaakt dat het niet de moeite waard is om zich druk 
over te maken, dan passen ze zich daarbij aan. 
Andersom geldt hetzelfde. Tal van mannen zijn bij 
voorbeeld, zeker tegenover een onderzoeker, geneigd 
hun eigen angstgevoelens te bagatelliseren maar 
winden zich toch op over criminaliteit vanwege de 
angstgevoelens die dit bij hun vrouwelijke partners, 
of bij hun kinderen, zou oproepen. 

Merry (1981, p. 12) wijst op jets dergelijks. Het 
stedelijke gevaar, zoals dat door de bewoners van 
Dover Square - een buurt in een grote stad in het 
Noordoosten van de Verenigde Staten - onder 
woorden werd gebracht, houdt meer in dan crimina-
liteit in engere zin. Het schuilt net zo goed in de 
afnemende sociale status van de buurt, de invasie van 
buurtbewoners met een vreemde culturele achter-
grond, een aantasting van de openbare orde of 
aanslagen op het eer- of gemeenschapsgevoel. 
Anderzijds worden niet alle vormen van misdaad als 
gevaarlijk gezien. Dat geldt in vele gevallen voor 
eenvoudige diefstal, waarbij geen persoonlijke 
confrontatie met de dader of geweld voorkomt, voor 
autodiefstal en zelfs voor aanranding, als dit 
tenminste plaatsvindt onder mensen die elkaar 
kennen. 

Opvattingen over wie of wat gevaarlijk is, zijn 
bovendien culturele constructies die worden aange-
leerd in een bepaalde sociale context en die aan 
verandering onderhevig zijn. Uit gesprekken met 
Amsterdammers kwam bij voorbeeld naar voren dat 
er per buurt verschillende opvattingen bestonden over 
welke groeperingen vooral verantwoordelijk moesten 
worden gesteld voor de lokale criminaliteit, of dit nu 
overeenstemde met de realiteit of niet. In de Nieuw-
markt en omgeving zouden dat overwegend 'drugs-
verslaafden' zijn, in de Pijp vooral `buitenlanders', 
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terwijl in de Watergraafsmeer meestal werd verwezen 
naar jongeren'. 

Juist vanwege het problematische karakter van 
stedelijk gevaar lopen de manieren waarop stadsbe-
woners daarop reageren uiteen. Hun gedragsreper-
toire is aanzienlijk ruimer dan het door Angenent e.a. 
(1988, P.  21) genoemde `vermijdingsgedrag'. Dat blijkt 
uit de inkleuring' van de gevarenkaart die mensen in 
hun hoofd hebben en die als gids dient bij het 
betreden van de stedelijke ruimte. Merry (1981, pp. 
172 en 173) laat zien, dat daarbij een fundamenteel 
onderscheid wordt gemaakt tussen de bekende en 
onbekende buurten. In principe zijn de eerste veilig, 
maar op grond van bepaalde gebeurtenissen of 
verhalen over gebeurtenissen kunnen binnen deze 
buurten nauw omschreven plekken worden aange-
geven die als gevaarlijk gelden. Het voorkomen van 
gevaarlijke plekken in andere buurten is daarentegen 
reden om de hele betreffende buurt als onveilig en 
gevaarlijk te beschouwen. 

Gevaar heeft ook in deze context geen direct 
verband met de `objectieve' criminaliteit van plaatsen 
of buurten, maar hangt nauw samen met de mate 
waarin mensen ter plaatse bekend zijn en met de 
reputatie van degenen die met de betrokken plekken .  
geassocieerd worden. Het is een situatie die in Neder-
landse grote steden maar al te bekend is. Vanwege de 
dubieuze reputatie van drugsverslaafden geldt voor 
tal van Amsterdammers bij voorbeeld de Nieuw-
marktbuurt als een 'no-go-area', zeker 's avonds en 
's nachts, terwijl diezelfde reputatie ervoor zorgt dat 
voor tal van niet-Amsterdammers de gehele 
hoofdstad geldt als een verboden gebied. 

Maar mensen doen meer dan zich alleen een 
oordeel vormen over de gevaren die hen potentieel 
bedreigen, ze stemmen hun doen en laten daar 
eveneens op af. Op grond van mijn Amsterdamse 
onderzoeksmateriaal onderscheidde ik drie, gedeel-
telijk overlappende, categorieen van reacties op 
gevaar: bescherming van huis en haard, bewapening 
en vermijding. (Brunt, 1988, pp. 137-141) Merry 
maakt op grond van haar gegevens een onderscheid 
tussen `actieve' en `defensieve' strategieen, waar de 
door mij onderscheiden reacties zonder moeite onder 
te brengen zijn. 

Maar deze onderzoekster voegt aan haar 
bespreking van de manieren waarop mensen zich 
actief tegenover stedelijk gevaar teweer stellen - het 
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aannemen van een houding van zelfverzekerdheid, 
een gecultiveerd wantrouwen, speciale omgangs-
vormen met `gevaarlijke' individuen en het opbouwen 
van een onverschrokken reputatie — een belangrijke 
kanttekening toe. Het gaat in haar ogen, terecht, om 
strategieen die slechts werkzaam kunnen zijn binnen 
bepaalde sociale verbanden. Een reputatie geldt 
slechts voor bekenden en niet voor volstrekte vreem-
delingen. Aangezien het stedelijke domein van 
openbaarheid per definitie de omgang met 
onbekenden inhoudt, hebben veel van de strategieen 
die door mensen worden gevolgd dus maar een 
betrekkelijke effectiviteit. (Merry, 1981, p. 187) 

Revitalisering en criminaliteit 

Op de eerste pagina's van zijn autobiografie kijkt de 
befaamde stadshistoricus Lewis Mumford terug op 
zijn jeugd in New York City. In de toon waarmee hij 
de stad anno 1982, het moment waarop hij zijn herin-
neringen neerschrijft, vergelijkt met de tijd van vlak 
na de eeuwwisseling klinkt verbittering door. Hoe is 
het mogelijk, vraagt hij zich af, dat een stad die het 
toppunt van macht en uitstraling heeft bereikt, wordt 
geteisterd door de afbraak van recht en orde? 
Mumford vervolgt: 

'De afzichtelijker vormen van geweld en wetteloosheid 
waren in de stad van mijn jeugd als puisten gelokali-
seerd in afgesloten gebieden als de Bowery of Hell's 
Kitchen. Maar die buurten hadden de totale bloed-
somloop van de stad nog niet geinfecteerd ... Het was, 
om maar iets te noemen, voor mannen, vrouwen en 
kinderen mogelyk om door grote de/en van de stad te 
lopen, ook alleen, en zeker om op ieder todstip van de 
dag of de avond door Central Park te wandelen of langs 
Riverside Drive, zonder bang te hoeven zon om te 
worden beroofd of aangerand.' 

Wat Mumford bier onder woorden brengt is 
volgens Hall (1988, pp. 363 en 364), die de passage 
citeert, het grootste en moeilijkste raadsel waarvoor 
stedelijke onderzoekers zich zien gesteld, namelijk de 
aard en omvang van stedelijke misdaad. Niet de 
stedelijke misdaad als zodanig is nieuw, aldus Hall, 
maar wel de intensiteit en verbreiding ervan. Het gaat 
hier in zijn ogen om een twintigste eeuwse `plaag', 
waarvan de oorzaken even mysterieus zijn als die van 
de 'Zwarte Dood' voor de veertiende eeuwse 
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inwoners van Londen, Parijs of Constantinopel. 
Ondanks de stylistische overdrijving is Halls 

bewering grotendeels juist. Op grond van interna-
tionaal historisch onderzoek valt de globale ontwik-
keling van stedelijke criminaliteit in grote lijnen te 
beschrijven, maar een sluitende verklaring is 
vooralsnog niet gevonden. Ruwweg gesproken heeft 
zich, althans in westerse steden, een daling van de 
criminaliteit voorgedaan na het eerste kwart van de 
negentiende eeuw. Deze heeft zich tot diep in de 
twintigste eeuw voortgezet, totdat er in de tweede 
helft van deze eeuw betrekkelijk plotseling weer een 
stijging optrad, die nog steeds aanhoudt. Ondanks 
allerlei plaatselijke verschillen en afwijkingen, is deze 
U-curve zo algemeen, dat er van toeval nauwelijks 
sprake kan zijn. (Gurr, 1976) 

Wat zou het verband kunnen zijn tussen dit 
'pre-industriele' niveau van criminaliteit en het 
nieuwe stedelijke elan? Op het eerste gezicht is er van 
enige positieve correlatie geen sprake. De stijging van 
criminaliteit had zich al ruimschoots voltrokken 
voordat de stedelijke revitalisering gestalte kreeg. Is 
er dan misschien van een negatieve correlatie sprake? 
Volgens Lane (1986, pp. 168-170) treedt de spectacu-
laire toename van stedelijke criminaliteit op in een 
periode dat het proces van des-urbanisatie ongeveer 
zijn hoogtepunt heeft bereikt, althans in de Verenigde 
Staten (in Nederland gebeurt dit alles op veel 
kleinere schaal zo'n tien jaar later). Tegelijkertijd 
ontstaat er in diezelfde periode een massale struc-
turele werkloosheid als gevolg van ingrijpende econo-
mische veranderingen. 

Betekent dit dat de stedelijke revitalisering, 
gekoppeld aan een economische hoogconjunctuur, tot 
de daling van criminaliteit zal leiden? Het zou een 
aannemelijke hypothese zijn als misdaad vooral uit 
economische factoren te verklaren was, maar daar is 
geen sprake van. Ook Lane legt daar de nadruk op bij 
zijn bespreking van de `zwarte' criminaliteit in de 
Verenigde Staten. Hij laat zien dat er bij deze 
categorie, die er economisch slecht voorstaat, 
inderdaad een hoge mate van crimineel gedrag te zien 
is. Maar dat geldt niet voor allerlei andere catego-
rieen, zoals verschillende recente Aziatische of 
Latijnsamerikaanse immigranten, die een volgens 
Lane zo'mogelijk nog uitzichtslozer economische 
positie innemen. 
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Merry biedt, door haar aandacht voor het karakter 
van het stedelijke klimaat, een andere invalshoek. Ze 
betrekt behalve het vraagstuk van de werkelijk 
voorkomende criminaliteit eeveneens de gevoelens 
van angst en onveiligheid bij haar betoog. Ook al zou 
de werkelijke omvang van de criminaliteit in de grote 
steden afnemen, en daar is de laatste tijd in 
Nederland herhaaldelijk op gewezen, dan nog 
betekent dit niet dat hierdoor de angst voor misdaad 
verdwijnt. De ervaring van `stedelijk gevaar' hangt 
volgens Merry niet zozeer samen met de criminele 
realiteit als wel met een snelle stedelijke groei en een 
verandering van de stedelijke sociale structuur. 

Met name de massale immigratie van `vreemde-
lingeni: groepen die zich in de laagste regionen van 
de samenleving bevinden en zich door hun achter-
grond en manieren van gedrag scherp onderscheiden 
van de gevestigde bevolking. (Merry, 1981, pp. 212, 
213 en 217) We hebben gezien dat de stedelijke 
revitalisering in Nederland vooralsnog niet heeft 
geleid tot een snelle groei van de stedelijke bevolking. 
Er is anderzijds wel duidelijk sprake van ingrijpende 
veranderingen in de stedelijke sociale structuur. Niet 
alleen door de vestiging van `vreemde' immigranten, 
maar ook door de ingrijpende veranderingen in de 
samenstelling van de gevestigde bevolking: de sterke 
toename van `alleenstaanden'. Het ziet er dus naar uit 
dat het stedelijke elan vooral twee kenmerken van het 
stadsleven zal versterken: de heterogeniteit in levens-
stijlen van de bevolking en de onderlinge contrasten, 
zowel economisch als sociaal. Als we Merry mogen 
volgen, zijn dit bij uitstek factoren die de 
`schaduwkane van het !even in de stad zullen 
versterken. 

Er is geen overtuigend argument te vinden voor de 
verwachting dat de stedelijke revitalisering op korte 
termijn zal leiden tot een toleranter, veiliger en meer 
ontspannen stedelijk klimaat. Integendeel, er zijn 
misschien eerder aanwijzingen te vinden dat dit 
klimaat verder zal verslechteren. Maar, de waarde 
van dit soort uitspraken is beperkt en in ieder geval 
geldt dat als er inderdaad van een verslechtering 
sprake zal zijn, dit lang niet voor alle stadsbewoners 
in dezelfde mate zal opgaan. 
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Criminaliteit en politiezorg in 

de steden 

dr. J. Horn* 

Inleiding 

Steden worden van oudsher geassocieerd met 
verderf en verval. In de beeldvorming van bewoners 
van het platteland en van de kleinere provinciesteden 
kan men zich in een stad als Amsterdam beter niet 
alleen - en zeker niet 's avonds - op straat begeven. 
Hoewel de angst van de meeste buitenstaanders over 
de gevaren die iemand in de grote stad bedreigen 
overtrokken is, is het een feit dat in vrijwel de hele 
westerse wereld de criminaliteit in de stedelijke 
gebieden (fors) hoger is dan in landelijke gebieden. 
(Ladbrook, 1988, p.81) In ons land was in 1984 de 
kans om slachtoffer van enigerlei vorm van kleine 
criminaliteit te worden in de grote steden bijna twee 
keer zo groot als in een plattelandsgemeente. (Van 
Dijk, 1986, p.19) De criminaliteitstoename is in de 
grotere steden', afgaande op de geregistreerde crimi-
naliteit, sterker dan in de kleinere steden. (Wiebrens, 
1989, p. 14) In Amsterdam loopt de helft van de 
bevolking het risico om binnen een jaar het slacht-
offer van een of andere vorm van criminaliteit te 
worden. Criminaliteit in de grote stad is een 
probleem waarmee de burger direct of indirect zeer 
geregeld mee te maken krijgt. Wie in de binnenstad 
van Amsterdam om zich heen kijkt kan met zijn eigen 
ogen tal van criminele vergrijpen zien plaatsvinden; 
van winkeldiefstal tot allerlei drugsdelicten. Het 
percentage van de bevolking dat 'de criminaliteit in 
de eigen woonbuurt als een probleem ziet' is in de 

*De auteur was tot 1 november 1989 als rechtssocioloog 
verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit van Amsterdam. Thans is hij werlczaam als 
hoofd van de hoofdafdeling Politiele Criminaliteitspreventie 
bij de Directie Criminaliteitspreventie van het Ministerie van 
Justitie. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 

Criminaliteit en politiezorg in de steden 	 25 



grote steden dan ook aanzienlijk hoger dan op het 
platteland. In de grote steden vindt 83 procent van de 
inwoners criminaliteit in de eigen woonbuurt een 
groot probleem, tegen slechts 39 procent van de 
inwoners in de plattelandsgemeenten. 2  

Loopt de criminaliteit in de grote steden uit de 
hand? Zijn de grote steden verloren? Krijgen we ook 
hier Amerikaanse toestanden met 'no-go-areas'. Dient 
de Bijlmer in de hoofdstad als de Nederlandse 
variant van het New Yorkse Harlem beschouwd te 
worden. Heeft de hoofdstedelijke politic gecapitu-
leerd voor drugshandelaren, jeugdbendes, de mafia? 
In dit artikel zal worden ingegaan op de specifieke 
criminaliteitsontwikkeling in de stedelijke gebieden 
en de demografische ontwikkelingen in de grote 
steden. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan 
de spreiding van de criminaliteit over het territorium 
van de stad. Is er over de hele stad sprake van een - 
in vergelijking met de rest van het land - hoge crimi-
naliteit? Of zijn er binnen een gemeente verschillen in 
de hoogte en de aard van de criminaliteit? Daarna zal 
aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van 
de politie om de criminaliteitsproblemen het hoofd te 
bieden. 

De criminaliteitsonhvikkeling in de stedelijke 
gebieden 

In Nederland is de laatste jaren sprake van een 
`verstedelijkingsproces'. Tussen 1976 en 1986 gaven 
de middelgrote steden (50.000 inwoners of meer) een 
stijging van het aantal inwoners te zien, terwijI het 
aandeel van steden met een inwoneraantal van 20.000 
of minder gedaald is) Zoals hiervoor al is opgemerkt 
is de criminaliteit in de steden en dan met name in de 
grotere steden hoger dan landelijke gebieden. Na 
1980 stijgt de criminaliteit in Nederland in de grote 
en de middelgrote steden sterker dan in de kleinere 
steden en de' plattelandsgemeenten. De procentuele 
stijging is in de middelgrote steden op zijn beurt weer 
groter dan in de grote steden.° 

Als we de situatie in ons land wat nauwkeuriger 
bekijken (zie tabel 1) dan zien we dat er in de periode 
1980- 1987 gemeenten zijn waar de criminaliteit met 
meer dan tien tot vijftien procent per jaar steeg, 
terwijI er aan de andere kant gemeenten zijn waar de 
stijging van de criminaliteit nauwelijks boven de twee 
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Tabel 1: Ter kennis van de politie gekomen misdrijven in geheel 
Nederland, in alle gemeenten met Gemeentepolitie en in gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners in de periode 1980-1987 

1980 	1982 	1984 	1985 	1986 	1987 

Totaal generaal 	695.993 	909.975 1.068.791 1.080.094 1.081.533 1.000.000 
Totaal Gem.pol. 	543.050 711.647 	863.335 	871.315 	867.659 	886.896 
Gemeenten met 
+100.000 inw. 	314.391 406.431 	497.979 	495.350 	492.446 	479.439 

Bron: CBS 

Tabel 2: Indexcijfers ter kennis van de politie gekomen misdrijven 
(1980 = 100) 

Totaal generaal 
Totaal Gem.pol. 
Gemeenten met 
+100.000 inw. 

1980 	1982 	1984 	1985 	1986 	1987 

100 	131 	154 	155 	155 	155 
100 	131 	159 	160 	160 	163 

100 	129 	158 	158 	157 	152 

tot drie procent uitkomt. 5  De gemiddelde stijging 
voor de steden boven 50.000 inwoners bedroeg over 
de periode 1980-1987 75,3 procent. 

De gemiddelde stijging over dezelfde periode 
1980-1987 was in steden tussen 50.000 en 75.000 
inwoners 90,3 procent. Uitschieters naar boven waren 
binnen deze categorie Alphen aan den Rijn (147 
procent), Roosendaal (144 procent) en Helmond (145 
procent). In Velsen, Venlo en Amstelveen lag de 
stijging ver beneden het gemiddelde. In de categoric 
steden met een inwoneraantal tussen de 75.000 en 
100.000 inwoners lag het gemiddelde stijgingsper-
centage op 70,3 procent. Uitschieters in deze 
categorie zijn Alkmaar (103 procent) en Delft 
(eveneens 103 procent). In de categorie steden met 
meer dan 100.000 inwoners is het gemiddelde 
stijgingspercentage 69 procent. Absolute uitschieter in 
deze categorie is Breda met een stijgingspercentage 
van maar liefst 214 procent. Maar ook in Groningen 
(104 procent) en Leiden (105 procent) is de stijging 
fors te noemen. Haarlem (38 procent), Maastricht (24 
procent), Amsterdam (35 procent) en Rotterdam (37 
procent) springen er in gunstige zin uit. 

Hierbij moet worden aangetekend dat na 1984 de 
geregistreerde criminaliteit in ons land stabiliseert. In 
de steden boven de 100.000 inwoners is er zelfs 
sprake van een afname van de geregistreerde crimina-
liteit, wat overigens niet weg neemt dat de crimina- 
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liteit in die steden - zeker vergeleken met de stand 
van zaken in 1980 - nog steeds fors is te noemen. In 
onderstaande tabel is de ontwikkeling van de geregi-
streerde criminaliteit° in ons land tussen 1980 en 1987 
weergegeven. In tabel 2 zilti de indexcijfers voor de 
ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit 
weergegeven. 

Tussen de verschillende gemeenten zijn er opmer-
kelijke verschillen te constateren. In Rotterdam 
daalde bijvoorbeeld de geregistreerde criminaliteit 
tussen 1984 en 1987 van 70.071 delicten tot 59.404 
delicten. In Amsterdam zien we eveneens een daling 
van 138.927 delicten in 1984 tot 122.984 in 1987. In 
Utrecht stijgt daarentegen de criminaliteit in 
genoemde periode fors: van 29.529 delicten tot 40.366 
delicten. In steden als Breda, Arnhem en Helmond is 
er eveneens sprake van een forse stijging van de 
geregistreerde criminaliteit. 

Als we naar geregistreerde criminaliteit per 100.000 
inwoners in steden met meer dan 50.000 inwoners 
kijken dan behoren Amsterdam en Utrecht tot de 
koplopers (met rexpectievelijk 18.006 en 17.627 per 
100.000 inwoners).' Rotterdam en Den Haag komen 
in de rangorde op de achttiende en twaalfde plaats en 
laten steden als Nijmegen, Groningen, Arnhem 
voorgaan. (SEC, nr. 4, 1988) Berekeningen op grond 
van de PKP-operatie met betrekking tot de voor-
spelde werkdruk geven voor de vier grote steden aan 
dat Amsterdam ruim elf procent onder de gewenste 
sterkte zit, maar dat de drie andere grote steden een 
relatieve overcapaciteit hebben. 8  Van de tien steden 
met de hoogste geregistreerde criminaliteit in 1987 
zitten er - zoals uit tabel 3 blijkt - maar liefst negen 
onder de vereiste sterkte die zij op grond van de 
PKP-meting zouden moeten hebben. Niet minder dan 
zes korpsen moeten hun taak verrichten met minder 
dan een kwart tot bijna een derde aan menskracht 
dan waar ze feitelijk aanspraak op zouden moeten 
maken. Het lijkt op grond van deze cijfers dan ook 
evident dat er een relatie bestaat tussen de sterkte en 
de ontwikkeling van de criminaliteit. 9  

De mate van criminaliteit hangt overigens niet 
alleen af van de sterkte of het tekort aan sterkte. Ook 
de organisatie van het politiekorps, de effectiviteit 
van het politieoptreden is van invloed op de crimina-
liteitsontwikkeling. Daarnaast is er nog een groot 
aantal andere factoren dat van invloed is op de crimi-
naliteit in een gebied. Er zijn grosso modo drie struc- 
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Tabel 3: Verschillen in feitelijke sterkte en voorlopige eindsterkte op 
grond van de PKP-operatie in steden met de hoogste geregistreerde 
criminaliteit per 100.000 in 1987 

Gemeente 

	

Feitelijke 	Eindsterkte 	Verschil 	Verschil in 

	

sterkte 1988 	1992 	 procenten 

Breda 	 265 	 310 	+ 45 	 17 
Amsterdam 	 3596 	3998 	+ 402 	 11 
Utrecht 	 937 	 933 	— 4 	 0 
Nijmegen 	 358 	 446 	+ 88 	 25 
Groningen 	 506 	 613 	+ 107 	 21 
Lelystad 	 115 	 147 	+ 32 	 28 
Den Bosch 	 173 	 224 	+ 51 	 29 
Arnhem 	 381 	 491 	+ 110 	 29 
Deventer 	 129 	 166 	- + 37 	 29 
Hilversum 	 187 	 210 	+ 23 	 12 

Bron: SKP/ Ministerie van Binnenlandse Zaken 

turele verklaringen te geven waarom de `conven-
tionele"° vormen van criminaliteit in stedelijke 
gebieden hoger zijn dan in landelijke gebieden. 
Volgens de Australische criminoloog Ladbrook, die 
onderzoek naar deze verschillen in criminaliteits-
cijfers verricht heeft, zijn de hogere criminaliteits-
cijfers in stedelijke gebieden het gevolg van: 
- verstedelijking en de bevolkingsdichtheid; 
- dd hogere migratiecijfers en de hogere bevolkings-
groei in stedelijke gebieden; 
- de verschillen in demografische structuur (het 
grotere aantal jongeren in stedelijke gebieden) 

Volgens Lambooy komen in steden met een sterke 
vertegenwoordiging van immigranten (zowel uit het 
buitenland als uit het binnenland), steden met een 
relatief grote vertegenwoordiging van jongeren en in 
steden met een sterkere orientatie op in verval zijnde 
industrie hogere criminaliteitscijfers voor dan in 
andere steden. Binnen die steden zou in de oude 
wijken, in wijken met een snelle bevolkingswisseling 
de criminaliteit weer hoger zijn dan in andere wijken. 
(Lambooy, 1988, P.  214) 

Het zijn vooral de grotere gemeenten met veel 
sociale en economische problemen waar de werkdruk 
van de politie het grootst is. De gebieden waarin deze 
problemen zich het meest pregnant voordoen worden 
wel aangeduid als `probleemcumulatiegebieden'. In 
deze zogenaamde probleemcumulatiegebieden die 
vooral in de grote steden te vinden zijn, is er sprake 
van een relatief hoge mate van criminaliteit. 
Daarnaast hebben ook enkele middelgrote steden - 
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zoals Nijmegen, Tilburg en Breda - de kenmerken 
van de probleemcumulatiegebieden." 

Demografische onrivikkelingen in de steden 

In de grote steden in ons land heeft zich in de jaren 
zeventig en in het begin van de jaren tachtig een 
aantal opmerkelijke demografische ontwikkelingen 
voorgedaan. Wat het eerst opvalt is dat in de grote 
steden de bevolking - anders dan in de middelgrote 
steden - is gedaald. Tussen 1975 en 1985 bedroeg de 
bevolkingsafname bij de grote vier maar liefst 
200.000. Vooral jonge gezinnen met een relatief hoog 
inkomen verlieten in deze periode de grote stad. In 
vrijwel alle jongere leeftijdscategorieen nam de 
bevolking al De groep 65 + nam echter toe. Het 
aantal dertigers in de grote stad steeg zowel absoluut 
als procentueel. (Knot, 1986, p. 85) In de vier grote 
steden zien we dahet aantal 20 - 29 jarigen in de 
periode 1972 - 1985 weliswaar afneemt, maar dat het 
aandeel van deze leeftijdscategorie op het totaal van 
de bevolking stijgt. In Amsterdam bestond in 1985 
21,1 procent uit de categorie 20 - 29 jarigen. In 
Rotterdam was dat 18,2 procent, in den Haag 17,5 
procent en in Utrecht 24,0 procent. (Knot, 1986, p. 19) 

In alle leeftijdscategorieen is er sprake van een 
oververtegenwoordiging van alleenstaanden in de 
grote stad. In 1979 was in de grote stad achttien 
procent van de bevolking alleenstaanden, in 1983 was 
dat ruim een derde van de huishoudens." De alleen-
staanden in de grote stad zijn, vergeleken met de 
alleenstaanden in de kleinere steden vaak jong. 
(Knot, 1986, p.23) De verandering van de leeftijds-
opbouw in de grote steden wordt, vooral waar het de 
jongeren betreft, in belangrijke mate bepaald door - 
binnenlandse en buitenlandse - migratiestromen. 
(Knot, 1986, p. 21) Als gevolg van de gezinsher-
eniging nam vooral het aantal jongeren onder Turken 
en Marokkanen toe. (SCP, 1986, p. 450). 

In 1985 behoorde 4,3 procent van de totale 
bevolking tot de etnische minderheden. De helft van 
de etnische minderheden is gevestigd in de vier grote 
steden. Ruim achttien procent van de bevolking daar 
is van Mediterrane, Surinaamse of Antilliaanse 
herkomst. (WRR, p.19; ook: SCP, 1986, p.450) In 
Amsterdam is 35 procent van de bevolking onder de 
15 jaar afkomstig uit de etnische groepen", in Utrecht - 
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is dat 24 procent. (SCP, 1986, p. 451) In het recente 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over het Allochtonenbeleid wordt er 
op gewezen dat de immigratie van allochtonen zich 
voorlopig zal voortzetten en dat het aandeel van de 
allochtonen in de totale bevolking verder zal groeien. 
(WRR, 1989, p. 19) 

Uit onderzoek blijkt dat de grote steden een relatief 
laag inkomensniveau hebben. Hogere inkomens 
komen er relatief weinig voor, terwijl de lagere 
inkomens domineren. (Knot, 1986, p. 25) De werk-
loosheid in de grote steden is vrij omvangrijk. In 1986 
waren er 167.000 werklozen in de vier grote steden, 
hetgeen overeenkomt met 22 procent van het totaal 
aantal werklozen in ons land. (Knol, 1986, p. 63) 
Het aandeel van de etnische minderheden onder de 
werklozen is fors. Uit de cijfers van het Leefsituatie-
onderzoek Turken en Marokkanen van eind 1984 
bleek dat de werkloosheid onder de Turken 38 
procent en onder de Marokkanen 42 procent bedroeg. 
Ook onder andere minderheidsgroepen is de 
werkloosheid aanzienlijk hoger dan die onder autoch-
tonen. (SCP, 1986, p. 459) De werkloosheidssituatie 
onder de allochtonen - en dan met name onder 
Turken en Marokkanen - is de laatste jaren verder 
achteruitgegaan. (SCP, 1988, p. 79) 14  In Amsterdam 
bedraagt in bepaalde buurten het percentage 
werkloze immigranten tussen de 40 en 50. 

In het onderzoek dat verleden jaar is uitgevoerd in 
het kader van de sterkteproblematiek van rijks- en 
gemeentepolitie (het PKP-onderzoek) is aangetoond 
dat de werkdruk van de politic voorspeld kan worden 
aan de hand van vier indicatoren; de omvang van de 
gemeente (geoperationaliseerd via het aantal 
woningen in de gemeente), de demografische samen-
stelling (geoperationaliseerd via het aantal personen 
jonger dan twintig jaar), de sociale structuur (geope-
rationaliseerd via de sociale achterstandsindicatoren: 
aantal werkzoekenden en het aantal buitenlanders/ 
minderheidsgroepen) en de centrumfunctie (geopera-
tionaliseerd via het aantal personen werkzaam in 
café's). (SKP, 1988, p. 30) 15  

De spreiding van de criminaliteit binnen het stedelijk 
gebied 

De criminaliteit is in de (grote) steden zelf niet 
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gelijkelijk over de stad verdeeld. Er zijn in die steden 
wijken met hoge en wijken met - in ieder geval 
relatief - lage criminaliteit aan te wijzen. De 
ruimtelijke spreiding van diverse doelwitten (mensen 
die slachtoffer kunnen worden van een gewelds-
misdrijf, objecten als auto's, fietsen, enzovoort) heeft 
mede tot gevolg dat wijken verschillen in aard en 
omvang van veel voorkomende criminaliteit. In 
wijken met hotels en winkels wordt meer criminaliteit 
gepleegd dan in wijken zonder deze faciliteiten. 
(Hesseling, 1987, p. 27) 

Van invloed op het criminaliteitsniveau is ook de 
mate van (informele) sociale controle in een buurt. 
Shaw en McKay toonden aan dat kenmerkend voor 
buurten met veel jeugddelinquentie een afnemende 
bevolking, armoede, lage huren, weinig eigen woning-
bezit, veel nieuwe immigranten, leden van de zwarte 
bevolkingsgroepen en een continue en snelle 
wisseling van de bevolking is. Buurten met weinig 
jeugddelinquenten werden daarentegen gekenmerkt 
door een hoge mate van samenhang, een uniform, 
consistent en algemeen aanvaard waarden en 
normensysteem. Anderen" hebben er op gewezen dat 
in goed geIntegreerde buurten buitenstaanders het 
gevoel hebben dat zij in de gaten worden gehouden 
en dat bij verdachte gedragingen de politie wordt 
gewaarschuwd. Uit onderzoek in Amsterdam naar de 
spreiding van drugsscenes over de stad blijkt dat 
buurten waar de drugsoverlast groot is sprake is van 
een relatief geringe woonstabiliteit (er wonen veel 
jongeren en veel een- en tweepersoonshuishoudens). 
Bovendien zijn er veel kleine en particulier verhuurde 
woningen met relatief lage huren. (Kersloot en 
Mustert, 1987, p. 13) Dat in wijken met veel (jonge) 
alleenstaanden de criminaliteit hoger is dan in gezins-
wijken kan worden toegeschreven aan het feit dat 
alleenstaanden vaak activiteiten buitenshuis hebben 
(werken, studeren, uitgaan) waardoor in die wijken 
minder toezicht plaats vindt." 

Volgens Hesseling, die onderzoek deed naar de 
spreiding van de kleine criminaliteit in Utrecht, vindt 
het grootste deel van de geregistreerde criminaliteit - 
39 procent - in die stad plaats in het centrum. De 
redenen daarvoor zijn naar zijn mening dat in het 
centrum een hoge dichtheid aan doelwitten bestaat 
'in een situatie die gekenmerkt wordt door een 
geringe informele sociale controle en weinig toezicht'. 
(Hesseling, 1987, p. 4) De Loor (1987, p. 5) kwam 
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voor Amsterdam tot eenzelfde conclusie. Het 
centrum, waar weinig mensen wonen, heeft een grote 
commerciele, recreatieve en toeristische functie, 
waardoor zeer veel mensen het centrum bezoeken. 

In Utrecht bleek dat het criminaliteitsniveau 
opvallend hoog is in vijf wijken direct rond het 
centrum van de stad. Het gaat hierbij om zowel 
enkele achterstandsbuurten, als om wijken die een 
concentratie vertonen van voorzieningen (horeca, 
winkels, scholen en bedrijven) met de daarmee 
gepaard gaande hoge concentratie aan doelwitten. 
Enkele grote naoorlogse wijken nemen wat de geregi-
streerde criminaliteit betreft een middenpositie in. In 
de hogere statusbuurten komt relatief weinig crimina-
liteit voor. (Hesseling, 1987, P.  4) Uit het eerder 
genoemd Amsterdams onderzoek over de spreiding 
van de drugsoverlast over de hoofdstad blijkt dat de 
woningen in de buurtcombinaties met veel drugspro-
blemen van voor 1906 stammen. In de buurtcombi-
naties waar weinig of geen drugsoverlast wordt 
waargenomen overheerst een twintigste eeuws 
woonmilieu. (Kersloot en Mustert, 1987, p. 13) 

In Amsterdam zien we dat er een grote aantrek-
kingskracht op plegers van verschillende vormen'van 
criminaliteit uitgaat van de meest stedelijke stads-
delen. In het tweede (binnen)stadsdistrict (Warmoes-
straat) dat slechts 1,1 procent van de totale opper-
vlakte van de stad beslaat en waar nog geen twee 
procent van het aantal inwoners (13.500) woonachtig 
is wordt 22,7 procent van het totaal aantal delicten 
geregistreerd." In het derde (binnen)stadsdistrict - 
3,6 procent van het stadsoppervlak, 10,5 procent van 
het totaal aantal inwoners - komt 18,9 procent van 
het totaal aantal aangiften binnen. Het gebied dat 4,6 
procent van de stad omvat is dus goed voor meer dan 
veertig procent van de totale geregistreerde crimina-
liteit in de hoofdstad.' 9  

Ook de kans om slachtoffer te worden verschilt in 
Amsterdam aanzienlijk per district. (Copray, 
Hoenson e.a., 1987) De totale slachtofferkans was in 
1987 blijkens een door de gemeentepolitie van de 
hoofdstad uitgevoerd onderzoek 57 procent (even 
groot als in 1985). Maar verdeeld over de verschil-
lende districten zien we soms forse verschillen. Het 
grootst was de slachtofferkans in - uiteraard - de 
twee binnenstadsdistricten (64, respectievelijk 67 
procent). Opvallend hoog (63 procent) blijkt ook de 
slachtofferkans in het oostelijk stadsdeel te zijn. In 
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Amsterdam Zuid-oost ligt de slachtofferkans op 57 
procent. Niet significant hoger dan in de rest van de 
stad. Dat is opmerkelijk omdat in de beeldvorming 
Zuid-oost als een in hoge mate crimineel gebied 
wordt aangeduid. Hierbij dient echter aangetekend te 
worden dat in de Bijlmerbuurten in Zuid-oost de 
slachtofferkans weer hoger ligt, met name voor 
berovingen. Bovendien maakte in 1987 de politie een 
tijdelijk einde aan de activiteiten van drie `agressieve' 
jeugdgroepen, die verantwoordelijk waren voor een 
groot aantal berovingen in dit Amsterdams stadsdeel. 
Inmiddels is alleen al voor de eerste acht maanden 
van 1989 het aantal berovingen in Zuid-oost gestegen 
tot 620 gevallen (tegen 564 voor geheel 1988). De 
politie vermoedt dat zich onder de daders - zo 
meldde het dagblad Het Parool - de nodige tende-
leden bevinden die in 1987 al waren opgepakt, maar 
inmiddels weer op straat zijn'. 2 ° 

Voor Amsterdamse begrippen laag is de slachtof-
ferkans in het zesde district, dat voornamelijk bestaat 
uit de na 1945 gebouwde westelijke tuinsteden 
bestaat. Deze gebieden worden nog veelal bewoond 
door de oorspronkelijke bewoners. De kinderen van 
deze oorspronkelijke bewoners zijn echter dikwijls 
weggetrokken, waardoor deze buurt `vergrijse. Het 
aandeel jongeren in deze buurt is relatief laag. 2 ' 

De indeling naar district is evenwel te grofmazig 
om inzicht te krijgen in het criminaliteitsniveau. Zoals 
we hiervoor al zagen kan de slachtofferkans binnen 
een district (Zuid-oost) nogal verschillen. Zelfs in de 
Amsterdamse binnenstad bestaan er grote verschillen 
tussen de gebieden, die soms slechts honderd meter 
van elkaar verwijderd zijn. (De Loor, 1987, p. 7-10) 
Ook zal er rekening moeten worden gehouden met 
het type delict dat er binnen een bepaalde wijk 
gepleegd wordt. Zo heeft 33 procent van het totaal 
aantal in de slachtofferenquete gemelde delicten 
betrekking op fietsdiefstal, tegen tien procent woning-
inbraak en zes procent beroving op straat. (Copray, 
Hoenson e.a., p. 22) Als we naar de door de 
bewoners gepercipieerde problemen per stadsdeel 
kijken, dan zien we dat in het ene district de verkeers-
veiligheid of parkeerproblemen als een groot 
probleem wordt gezien en in de andere zware 
misdrijven. (idem, p. 36) 

Volgens Van Dijk (1986, p. 25) hangt de mate 
waarin de bevolking criminaliteit in de eigen 
woonbuurt als een probleem ervaart sterk samen met 
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de plaatselijke omvang van de criminaliteit. Brunt 
(1988, p. 137) concludeerde naar aanleiding van een 
onderzoek in Amsterdamse buurten dat gevoelens van 
onveiligheid, angst en onvrede zich niet meer - in 
hogere intensiteit of in grotere frequentie - zouden 
manifesteren bij bewoners van de ene buurt dan bij 
die van een andere. Wel bleken onderscheiden opvat-
tingen te bestaan over de aard van de (kleine) crimi-
naliteit en degenen die deze veroorzaken. Bewoners 
in de binnenstad bleken een geheel andere `crimino-
grafie' in hoofd te hebben dan bewoners in de buiten-
wijken. 

Kersloot en Mustert stelden vast dat er met 
betrekking tot de drugsoverlast in Amsterdam niet 
van een type drugsbuurt gesproken kan worden. Zij 
typeren een `drugsbuure als een buurt waarin meer 
dan twintig procent van de bewoners zegt wel eens 
geconfronteerd te zijn met drugsgebruik en of -handel 
in hun buurt. Volgens deze auteurs zijn er drie 
theorieen te formuleren die het zijn van een drugs-
buurt kunnen verklaren. 

De eerste theorie, die nauw, aansluit bij eerdere 
verklaringen voor een hoog criminaliteitsniveau in 
een buurt, heeft te maken met de relatie tussen 
demografische en sociaal-economische kenmerken 
van huishoudens en het woonmilieu. De drugscrimi-
naliteit in weinig gewaardeerde woongebieden - 
slecht woningbestand, lage maatschappelijke positie 
van de bewoners, hoog aantal allochtonen, enzovoort 
- kan vanuit deze theorie verklaard worden. In deze 
buurten nemen bewoners in zeer hoge mate (67 
procent) een harddrugsscene waar. 22  

Overigens vormt de kwaliteit van de woning alleen 
geen voldoende indicatie of een buurt tot at dan niet 
hoog gewaardeerd woongebied behoort. Zo is de 
kwaliteit van de woningen in de Bijlmer redelijk, 
maar zijn er andere omstandigheden - zoals de crimi-
nogene ruimtelijke omgeving - die tot een lage buurt-
waardering leiden. 23  

De tweede theorie betreft de aard van de lokaties. 
Daar waar de buurtcohesie gering is als gevolg van 
het feit dat degenen die er wonen er een niet op de 
buurt gerichte woon- en leefstijl nahouden (de 
'yuppie-achtigen') kan de drugsscene redelijk 
ongestoord haar gang gaan. 

De derde theorie heeft betrekking op de plaats van 
ontmoeting. Drugsgebruik en drugsgebonden crimi-
naliteit doen zich vooral daar voor waar de 
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ontmoeting centraal staat: de open ruimtes in de stad. 
Bepaalde delen van de binnenstad, de metrostations, 
het Centraal Station fungeren als ontmoetings-
plaatsen voor drugsgebruikers. 24  Zelfs een zeer inten-
sieve politiecontrole kan de door vooral 
extreem-problematische drugsverslaafden veroor-
zaakte overlast nauwelijks het hoofd bieden. Het 
gemeentebestuur van de hoofdstad heeft verleden jaar 
geprobeerd de groep harddrugsgebruikers die voor de 
grootste overlast verantwoordelijk is in kaart te 
brengen. 2 ' Uit die inventarisatie blijkt dat de groep 
zogenaamde istraatjunks' uit een zeer gemeleerd 
gezelschap bestaat, varierend van criminelen, straat-
handelaren, recidivisten van geringe strafbare feiten, 
verslaafden die allerlei hand- en spandiensten 
verrichten tot criminele vreemdelingen en straatpros-
tituees. Op sommige punten in de binnenstad zorgen 
deze `straatjunks' voor zoveel overlast, dat door de 
buurtbewoners van een onhoudbare situatie 
gesproken wordt. De kans om door deze straatjunks 
lastig gevallen te worden, de kans om beroofd te 
worden, is op of rond de plekken waar ze zich 
ophouden groot. 

Brunt (1988, p. 135-136) heeft een vergelijking 
gemaakt tussen wat in het gedachtengoed van de 
Chicagoschool 'zones in transition' worden genoemd 
en de situatie in Amsterdam. Kenmerkend voor een 
'zone in transition' is een gebrek aan sociale controle; 
de mensen die er wonen vormen een mobiele, uiterst 
heterogene bevolkingscategorie. Er komt veel kaalslag 
voor, de bestemming van allerlei plaatsen en 
gebouwen is onzeker. In deze gebieden zijn tal van 
'pathologieen' geconcentreerd: dronkenschap, drugs-
verslaving, criminaliteit, prostitutie, echtscheidingen, 
gebroken gezinnen, geweld, rassenhaat, corruptie en 
aanverwante verschijnselen. Het gaat hier aldus Brunt 
om 'brandhaarden': `Zonder te willen pretenderen 
dat in Amsterdam dergelijke zones in transition zijn 
aan te wijzen, is het mijns inziens onmiskenbaar dat 
bepaalde buurten sterker het karakter hebben van 
brandhaarden dan andere.' 

De vraag die in het licht van bovenstaande consta-
tering opkomt is: zijn er in bepaalde delen van onze 
grote steden getto's aan het ontstaan? Docters van 
Leeuwen vergeleek een parkeergarage in de BijImer 
in Amsterdam al eens met de situatie die men ook in 
het Engelse Brixton aantreft: 'Wie door Brixton of 
een parkeergarage in de Bijlmer wandelt, voelt de 
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gehele karakteristieke spanning van de in beginsel 
volstrekte onzekerheid over het al of niet bedreigend 
zijn van andere mensen in die omgeving: het `homo 
homini lupus' gevoel'. (Docters van Leeuwen, 1988, 
p. 143) Ook Van Dijk (1986, p.17) is beducht voor het 
ontstaan van slums in Nederland. Hij is met name 
bevreesd dat de centra van veel grotere gemeenten in 
een `opwaartse spiraal' terecht dreigen te komen van 
`toenemende onveiligheid en afnemende sociale 
controle'. 

Volgens Mak (1989) ligt de situatie gecompliceerder 
dan men op het eerste gezicht geneigd is te denken. 
Hij beantwoordt de vraag of er gettovorming dreigt 
met: nee en ja. Dankzij de stadsvernieuwing zijn naar 
zijn mening de eerstkomende jaren Engelse 
toestanden a la Brixton in Amsterdam ondenkbaar. 
Aan de andere kant ziet hij wel tendensen die een 
gettovorming in de hand werken. Met name het 
ontbreken van hechte buurtgemeenschappen die van 
belang kunnen zijn om het sociale desintegratieproces 
te stoppen beschouwt ook hij als een groot gevaar. 
Ook in de grote steden in ons land dreigt een 
maatschappelijke onderklasse te ontstaan die part 
nog deel heeft aan de weer langzaam stijgende 
welvaart. 

Smith en Gray (1985) constateerden in hun 
onderzoek naar de relatie tussen de politie en de 
bevolking in Londen dat er in Londen sprake is van 
een `onderklasse, die bij herhaling `problemen met de 
politie heeft'. (p. 114) Smith en Gray: 'One likely 
characteristic of such a group would be that they are 
marginal to the labour market, do jobs that offer little 
security of employment and are therefore often in 
and out of work, so that a relatively high proportion 
of them are at any time unemployed.' Het zijn 
volgens de auteurs vooral 'discontinuity, insecurity 
and rootlesness' die een verklaring kunnen geven 
voor het feit dat deze personen veel vaker dan 
anderen in aanraking komen met de politie. 

De maatschappelijke onderklasse is woonachtig in 
de negentiende arbeiderswijken in de grote steden of 
in de goedkoop gebouwde massabouw uit de jaren 
1950 - 1970. (SCP, 1986, p. 461; Lambooy, 1988, p. 
217) In deze wijken wonen veel allochtonen, de 
werkloosheid is er hoog, een groot deel van de 
bewoneis leeft van een uitkering, het opleidings-
niveau van de meeste bewoners is laag, veel voorzie-
ningen (buurtcafe's, winkels) ontbreken. Het 
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voornaamste kenmerk van deze buurten lijkt - naast 
de relatieve armoede - het ontbreken van sociale 
cohesie. In sommige buurten is er sprake van een 
neerwaartse spiraal van sociale ontwrichting. (Mak, 
1989) De mensen met een opleiding of een wat beter 
inkomen verlaten de buurt. Buurtwinkeltjes 
verdwijnen. Er zijn bijna geen mensen meer te vinden 
voor de buurtcomite's of de wijkraden. Een buurtbe-
woner: 	ziet het onder je handen afbrokkelen.' 

In de door de oorspronkelijke buurtbewoners 
verlaten woningen - ook in de stadsvernieuwingsge-
bieden - trekken de kansarmen (buitenlanders, uitke-
ringstrekkers) of studenten, die voor korte tijd in de 
buurt wonen en weer wegtrekken zodra ze met hun 
studie klaar zijn. De buurt wordt een doorgangshuis. 
Prostitutie, drugshandel en andere vormen van crimi-
naliteit (heling, handel in gestolen goederen) zullen 
zich in toenemende mate in deze buurten gaan 
concentreren. Conglomoraties van `ongebondenen' 
(Jongman, 1988, p.28) vestigen zich in deze buurten, 
waar de kans om zich aan de achterstand die men 
heeft opgelopen te onttrekken steeds geringer wordt. 
In die zin ontstaan er ook in ons land concentraties 
van kanslozen, van mensen uit de `onderklasse', 
ontstaan er getto-achtige buurten of straten. 

De Loor ontkent het bestaan van getto's als in 
Harlem en the Bronx in New York of de Lower-
East-Side. In Amsterdam - en dat geldt ook voor de 
andere Nederlandse steden - bestaan geen achteraf-
buurten of sloppenwijken die vergelijkbaar zijn met 
de buitenlandse voorbeelden. Het harddrugsprobleem 
- en de daaraan gerelateerde criminaliteit - heeft in 
Amsterdam naar zijn mening geen kans om zich in de 
achterafbuurten en de sloppenwijken te verstoppen. 
(De Loor, 1987, p. 14) De schaal van onze steden is te 
klein voor het ontstaan van volstrekt ontoegankelijke 
gebieden zoals we die wel in het buitenland kennen. 
Amsterdam - aldus De Loor (p.7) - is een `wereldstad 
met het formaat van een provinciestad'. 

Die op zich juiste vaststelling neemt echter niet weg 
dat er in Amsterdam, maar ook in andere steden, 
plekken zijn die men beter kan mijden wil men niet 
een gerede kans maken om beroofd te worden of 
anderzins slachtoffer van enige vorm van criminaliteit 
te worden. Inwoners van die steden weten welke 
plekken een verhoogde kans met zich meebrengen om 
slachtoffer van enige vorm van criminaliteit te 
worden. Binnenstadbewoners hebben - aldus Brunt 
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(p.144) - een `cognitieve kaart' in hun hoofd, ze zijn 
`stadswijs': dat kan je hier overkomen, daar kun je 
beter dat niet doen. 

Zo vormt de zogenaamde `pillenbrug' in 
Amsterdam, die bevolkt wordt door drugsverslaafden, 
alcoholisten en andere randfiguren een zichtbare 
manifestatie van de onveiligheid op bepaalde punten 
in de stad. Ook in de Bijlmermeer zijn flats waar een 
concentratie van drugsverslaafden geleid heeft tot 
voor buitenstaanders onneembare burchten. 
Junk-zones, die bevolkt worden door drop-outs, 
jongeren zonder perspectief, werklozen, verslaafden: 
de groep die hiervoor is aangeduid als de `onder-
klasse' van onze samenleving. De ontwikkeling in de 
grote steden onder vooral de allochtone bevolkings-
groepen - toenemende werklooheid, drugsver-
slaving26  - is in dit perspectief in hoge mate 
zorgwekkend. 

Politiezorg in grote steden 

Ten aanzien van de grote maatschappelijke en 
economische problemen waarmee de (grote) steden in 
ons land kampen is de rol van de politie slechts 
marginaal. De politie zelf kan de oorzaken van de 
criminaliteit in de steden niet weg nemen. Hooguit 
kan de politie de gevolgen van werkloosheid, slechte 
woonomstandigheden, deprivatie, eenzaamheid 
proberen te bestrijden. Daarvoor is het dan wel 
noodzakelijk dat de politie een goed zicht heeft op de 
problemen in het gebied waar zij werkzaam is. De 
politiezorg in de grote steden bleek begin jaren 
tachtig echter nauwelijks toegesneden op de (crimina-
liteits)problemen die zich in die steden voordeden. 
De organisatie van de korpsen was niet gericht op 
een gedifferentieerde aanpak. In de jaren zestig en 
zeventig had zich eerder een tegengestelde ontwik-
keling voorgedaan. 

In vrijwel alle westerse politieorganisaties werden 
in de jaren zestig en zeventig dezelfde oplossingen 
gekozen voor de knelpunten die zich voordeden. De 
preventie- en assistentiesurveillance werden uitge-
breid. Nieuwe hulpmiddelen, zoals de mobilofoon, 
stelden de politie in staat om vanuit elk willekeurig 
punt in de stad assistentie te sturen naar plaatsen 
waar zich problemen voor deden. Fiets- en voetsur-
veillance werd vervangen door surveillance met 
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gemotoriseerde voertuigen. De nadruk kwam steeds 
meer te liggen op technologische vernieuwingen. Het 
grote geloof in de technologische mogelijkheden bij 
de uitvoering van de politietaken leidde er toe dat in 
veel steden steeds meer wijk- en buurtbureaus 
gesloten werden. De politie ging zich steeds meer 
verschansen in enkele grote bureaus van waaruit men 
de hele stad meende te kunnen overzien. Het aantal 
specialismen groeide fors. 27  Maar gelijktijdig namen 
de problemen en knelpunten toe. Er was in veel 
korpsen sprake van gebrek aan onderlinge 
afstemming, te lange communicatielijnen en onvol-
doende inzicht in wat zich werkelijk in het stedelijk 
gebied afspeelde. 

De technologische vernieuwingen, de verregaande 
centralisering en specialisering leidden niet tot een 
verbetering van de kwaliteit van het politiewerk. 
Eerder bleek het tegendeel het geval te zijn. De crimi-
naliteit steeg fors, de ophelderingspercentages 
daalden drastisch. De onvrede over het politieop-
treden onder het publiek over het functioneren van 
de politie nam toe. Er werd zelfs gesproken over een 
legitimiteitscrisis'. 2a Kort en goed, met het inzicht dat 
in Nederland verschillende vormen van criminaliteit 
fors gestegen waren, ontstond ook hier en daar het 
besef dat de (lokale) politieorganisatie meer toege-
sneden zou moeten worden op de problemen 
waarmee de politie geconfronteerd werd. Daarbij 
werd vooral verwezen naar de denkbeelden die in het 
uit 1977 stammende rapport Politie in verandering 
waren neergelegd. In dat rapport werd gepleit voor 
een uitvoering van de politiezorg door geografisch 
gedecentraliseerde eenheden van betrekkelijk kleine 
omvang, die met een betrekkelijk grote mate van 
zelfstandigheid zouden worden belast met de 
uitoefening van de totale politiezorg in hun territoir. 
Volgens de opstellers van dit rapport zou de politie 
moeten streven naar een integratie in de samenleving. 
De politie zou bij de aanpak van de problemen veel 
meer moeten streven naar een goede samenwerking 
met de bevolking.' 9  

In de onderzoeksliteratuur is een groot aantal 
aanknopingspunten te vinden dat steun verleent aan 
de veronderstelling dat participatie van de bevolking 
van essentieel belang is voor een adequate uitvoering 
van de politietaak. Banton (1964) en Skolnick (1966) 
hebben hierop als eersten gewezen. Maar ook 
anderen hebben materiaal aangedragen dat steun 
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verleent aan de theorie dat de informatie en aangifte-
bereidheid van de bevolking essentieel zijn voor de 
opsporing van daders van strafbare feiten. Reiss 
(1971) toonde bijvoorbeeld aan dat ruim 80 procent 
van de politiewerkzaamheden plaatsvond na 
verzoeken om assistentie uit de bevolking. Het 
merendeel van de zaken die bij de recherche terecht-
komen wordt bekend doordat burgers er melding van 
maken. (Kuyvenhoven, 1985; Chapell, 1983; Clarke 
en Hough, 1984) Ook de Amerikaanse onderzoekers 
Sykes en Clark (1972) noteerden dat, als de verkeers-
controles van de politie buiten beschouwing worden 
gelaten, ruim 90 procent van de contacten tussen 
burgers en de politie op initiatief van de burgers tot 
stand komt. 

Uit Nederlands onderzoek blijkt eveneens dat het 
overgrote deel (90 procent) van de ter kennis van de 
politie gekomen delicten door burgers zijn gemeld. 
(De Lange, 1978, p.9) Kelling (1978) constateerde in 
een overzichtsartikel dat activiteiten van de politie, 
opgezet met het doel de criminaliteit te verminderen 
(zoals een verhoging van de siirveillance, invoering 
van technologische vernieuwingen), er toe bijdroegen 
dat de politie van de burgers vervreemdde. Bovendien 
bleek de angst - als gevolg van deze maatregelen - 
onder de burgers te zijn toegenomen. Zijn conclusie 
was dat een strategie van de politie om de interactie 
tussen de politie en de burgers te verbeteren meer zou 
opleveren (daling van de criminaliteit en vermin-
dering van angstgevoelens) dan meer traditionele 
strategieen. 

De politie - zo blijkt uit diverse onderzoeken - is 
overigens slechts een van de sociale controle 
instanties die invloed uitoefenen op het gedrag van 
de burgers. Volgens Jacobs (1969) zijn het in de eerste 
plaats bewoners van een stad zelf, die een of andere 
vorm van controle uitoefenen. Conklin (1978) heeft 
gewezen op het belang van de informele sociale 
controle bij de preventie van criminaliteit. In ons land 
heeft de Commissie Kleine Criminaliteit eveneens 
voor dit facet aandacht gevraagd. Volgens C.W. 
Moore is het machtigste controlesysteem het 
vermogen van de gemeenschap om zichzelf onder 
controle te houden. Naar zijn opvatting moeten 
politie en burgerij er beiden van overtuigd zijn dat het 
handhaven van de wet een kwestie van onderlinge 
samenwerking is. Volgens de sociaal-geograaf Dijkink 
(1987, p.175) is de politie-effectiviteit lets dat in hoge 
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mate het verlengstuk is van de sociale condities in de 
wijk'. Winkel e.a. (1986) hebben eveneens gewezen op 
het belang van het inschakelen van de bevolking bij 
de preventie. De kans op succes daarbij is groter 
naarmate de politie beter op de hoogte is van de 
verwachtingen van de bevolking ten aanzien van haar 
optreden. 

Een vergroting van de subjectieve gevoelens van 
veiligheid wordt in toenemende mate als een 
belangrijke en op zich zelfstaande politiele 
doelstelling beschouwd. Een grotere zichtbaarheid op 
straat van de politie kan een positieve invloed uitoe-
fenen op de onveiligheidgevoelens die onder de 
bevolking leven. Om de aanwezigheid van de politie 
in de werk- en woonomgeving te vergroten wordt 
gestreefd naar een grotere geografische decentrali-
satie. Experimenten met bijvoorbeeld voetsurveil-
lance, zoals in Newark (Kelling, 1982), toonden aan 
dat voetpatrouilles nauwelijks effect op de omvang 
van de geregistreerde criminaliteit hadden, maar dat 
wel de onrustgevoelens over de criminaliteit onder de 
bevolking afnamen. Ook onderzoek in een middel-
grote Amerikaanse stad, waar tussen 1982 en 1985 in 
een (zaken)wijk wel en in een andere niet te voet 
werd gepatrouilleerd, toonde aan dat voetsurveillance 
geen wezenlijke invloed heeft op het criminaliteits-
niveau. (Esbensen, 1987) Het patrouilleren te voet 
werd wel gewaardeerd, bovendien bleek dat door 
voetsurveillance vandalisme en straatprostitutie kon 
worden teruggedrongen. 

Experimenten in ons land - in onder andere 
Hoogeveen, Amsterdam en Den Haag - toonden 
eveneens aan dat voetsurveillances een positief effect 
hadden op de onrustgevoelens met betrekking tot de 
criminaliteit bij het publiek. (Nuyten-Edelbroek en 
Spickenheuer, 1982) Uit de onderzoeken bleek ook 
dat de aangiftebereidheid toenam en burgers eerder 
geneigd waren de politic te waarschuwen als zich iets 
verdachts in de omgeving voordeed. Grotere zicht-
baarheid van politiemensen bleek ook in zowel een 
stedelijke gemeente (Zaandam) als in een plattelands-
gemeente (Stede Broec) bij te dragen aan een 
toename van de tevredenheid over de politie en een 
vermindering van de angstgevoelens onder de 
bevolking. (Winkel, 1986) Alpert en Dunham (1986) 
vonden dat de informatie-uitwisseling tussen politie 
en publiek van invloed is op het oordeel van de 
bevolking over het politie-optreden. Gordner conclu- 
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deerde - op grond van onderzoek naar de effecten 
van politie-interventie - dat nadruk op contact met 
het publiek, gecombineerd met het vinden van ad-hoc 
oplossingen voor problemen, meer resultaten op het 
punt van het terugbrengen van angstgevoelens onder 
de bevolking opleverde dan opvoering van de surveil-
lance. 

Geografische decentralisatie kan ook leiden tot een 
grotere kennis van de politie van de wijk of regio 
waarin deze werkt. Gedegen informatie over de 
situatie in een wijk is van groot belang voor het 
voeren van een gericht politiebeleid. Daarbij dient er 
rekening mee te worden gehouden dat iedere wijk 
zijn specifieke criminaliteitsproblematiek heeft in 
termen van het soort misdrijven en de soort overlast 
die plaats vinden. Smith en Gray (1985) toonden aan 
dat slechts vijf procent van de Londense politie 
werkzaam is in een gebied, dat zodanig van omvang 
is, dat zij behoorlijk van de problemen op de hoogte 
konden zijn. Horstman (1988, p. 10-11) constateerde 
naar aanleiding van onderzoek over de handhaving 
van de openbare orde" in As§en `dat het succes van 
een politieoptreden verband hield met het beschikken 
over specifieke, recente en plaatselijke gegevens over 
het incident, de achtergrond ervan, de maatschap-
pelijke verwachtingen die de partijen in het geschil 
van elkaar hebben, alsmede over de rol van de politie.' 

Dat betekent dat de politie dient te beschikken over 
een gedetailleerde kennis van de wijk waarin ze 
opereert. Daarnaast is het geboden dat de politie 
sneller en adequater kan reageren op ontwikkelingen 
die zich in de wijken voordoen. Daarom werd in 
Politie in verandering gepleit voor een versterking van 
de basispolitiefunctie. In diverse studies is aange-
toond dat de surveillancedienst een belangrijke rol 
speelt bij de opheldering van delicten. De surveillan-
cedienst is bij de melding van een delict meestal het 
eerste ter plaatse. Meer dan drie kwart van de 
misdrijfzaken wordt door de getiniformeerde politie 
aangedragen. (Chappell, 1983; Kuijvenhoven, 1985; 
Lundman, 1980) 

Uit een analyse van de in Amsterdam gepleegde 
overvallen bleek dat een onmiddellijke aanhouding 
na een overval vrijwel niet voorkomt. De enkele keer 
dat dit wel gebeurde, werd de aanhouding niet 
verricht door gespecialiseerde rechercheurs, maar 
door de uniformpolitie. (Sietsma e.a., 1986, p.49) De 
informatie van het publiek en vooral het slachtoffer, 

Criminaliteit en politiezorg in de steden 	 43 



kort nadat het misdrijf is gepleegd, is van essentieel 
belang voor de opsporingskans. Steer (1980) stelde 
vast dat in 57 procent van de gerapporteerde delicten 
de dader door de gefiniformeerde politie kon worden 
aangehouden als gevolg van de informatie die door 
burgers werd verstrekt. Mawby (1979) noemt in zijn 
onderzoek zelfs een percentage van 62. Ondervraging 
van de omstanders bij een delict leverde vaak 
bovendien waardevolle informatie op over andere 
misdrijven die in de buurt waren gepleegd. (Reiner, 
1985, p.I21) 

De Amerikaanse onderzoekers Greenwood, 
Chaiken en Petersilia (1977) stelden in een 
omvangrijke studie vast dat de meeste aanhoudingen 
door geiiniformeerde politiemensen worden verricht. 
Ook hier weer speelde de informatie vanuit de 
bevolking een zeer grote rol. Verder bleek dat de 
recherche-afdelingen vaak nauwelijks aandacht 
besteedden aan de aangiften. Volgens de onder-
zoekers lag het voor de hand om de justitiele diensten 
fors in te krimpen ten voordele van de uniformdienst. 
Reiner (1985, p.I22) concludeert dan ook: `... only a 
small proportion of crimes are cleared up by investi-
gative techniques bearing any resemblance to either 
the 'classical' or 'bureaucratic' modes beloved by 
fiction.' 

Binnen de traditioneel georganiseerde korpsen leek 
de recherche eerder een administratieve dan een 
executieve functie te vervullen. Omdat slechts een 
beperkt aantal van de aangebrachte zaken voor 
verder onderzoek in behandeling kon worden 
genomen, hoopte de machteloosheid en de frustratie 
bij veel rechercheurs zich op. (Stikvoort, 1987, p.56) 
Mn de andere kant nam ook de onvrede bij het 
publiek toe. Uit onderzoek in onder andere Enschede 
is gebleken dat onrustgevoelens onder de bevolking 
zich met name richten op eenvoudige en gekwalifi-
ceerde diefstal - zoals inbraken. (Spickenheuer, 1983) 
De politie besteedt daar feitelijk nauwelijks aandacht 
aan. (Blonk, 1985, p.466) Een ander knelpunt dat zich 
in veel korpsen voordoet is dat samenwerking tussen 
recherche en uniformdienst vrijwel volledig ontbreekt. 
De Klerk, die in 1980 enige tijd - participerend - 
onderzoek verrichtte aan het Amsterdamse bureau 
Warmoesstraat, viel het op dat tussen de recherche en 
de uniformdienst hoegenaamd geen contact bestond. 
(p.19) 

De conclusie die uit bovenstaande getrokken dient 
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te worden is duidelijk. De politie zal meer maatwerk 
moeten leveren, wit zij enige kans van slagen hebben 
in de aanpak van de criminaliteitsproblemen in de 
steden. Dat betekent een gedifferentieerde aanpak per 
buurt, waarbij het van groot belang is dat de politie 
zeer nauwkeurig op de hoogte is van wat zich binnen 
een wijk - en zelfs binnen delen van een wijk - 
afspeelt. Om dat te bereiken is een decentralisatie en 
despecialisatie van de politieorganisatie noodzakelijk. 
`Kennen en gekend worden' lijkt het motto. 

Daarnaast biedt - zo blijkt uit onderzoek - een 
meer projectmatige aanpak van bepaalde vormen van 
criminaliteit uitzicht op een grotere effectiviteit dan 
met de traditionele benadering mogelijk is. Uit 
evaluatie van een inbraakproject dat in Utrecht 
(Nuijten-Edelbroek en Ter Horst, 1980) werd 
gehouden bleek dat het project had bijgedragen aan 
de verhoging van de ophelderingspercentages voor 
inbraken met 8 procent (van 17 procent naar 25 
procent). Bovendien bleek men met minder 
mankracht dezelfde of betere resultaten te kunnen 
behalen. De wijze van rechercheren verschilde bij dit 
inbraakproject van de gebruikelijke aanpak. De leden 
van het inbraakproject werden vrijgesteld van 
normale dienst. Daarnaast werd de in het korps 
aanwezige informatie over inbraken en over daders 
gesystematiseerd, zodat sneller verbanden gelegd 
konden worden tussen op verschillende plaatsen 
gepleegde inbraken. 31  

In een aantal steden in ons land, waaronder 
Amsterdam en Haarlem, is men overgegaan op de 
invoering van het zogenaamde wijkteampolitiemodel. 
Daarbij heeft men besloten tot een drastische veran-
dering van de organisatiestructuur. Er werden in de 
wijken wijkteams ingevoerd, die belast werden met de 
(generale) basispolitietaak. Het aantal specialismen 
werd teruggedrongen. Meer mensen werden vrijge-
maakt voor het uitvoerend politiewerk. De resultaten 
in beide steden met het wijkteammodel zijn redelijk, 
al doen zich zeker in Amsterdam nog tat van 
knelpunten voor. 32  (Horn, 1989) 

Conclusie en discussie 

De criminaliteit in de grote en middelgrote steden 
is de laatste jaren fors toegenomen. Tussen de 
verschillende gemeenten zijn echter opmerkelijke 
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verschillen te constateren. De omvang van de crimi-
naliteit in de steden hangt samen met de omvang van 
de gemeente, de demografische samenstelling, de 
sociale structuur en de centrumfunctie. Vooral in de 
oude wijken en in het centrum van de grote steden 
blijken de criminaliteitscijfers hoog te zijn. Binnen 
etn wijk blijken zich vaak grote verschillen in de aard 
en de omvang van criminaliteit voor te doen. 

Hoewel in ons land geen getto's voorkomen die 
vergeleken kunnen worden met de slums in steden als 
New York, San Francisco of Londen, dreigt in een 
aantal gemeenten in ons land wel het gevaar dat als 
gevolg van een neerwaartse spiraal van sociale 
ontwrichting, werkloosheid, uitzichtloosheid, drugsge-
bruik en criminaliteit ontoegankelijke gebieden 
ontstaan. Er groeit in ons land op die manier een 
maatschappelijke onderklasse die verstoken blijft van 
de welvaart die voor de rest van de bevolking wel is 
weggelegd. Het probleem van deze zich vormende 
onderklasse, van de sociaal en economisch ontwor-
telden die vooral in oudere wijken in de grote(ere) 
steden wonen, kan dan ook niet langer ontkend 
worden. 

De bijdrage aan de oplossing van die problemen 
door de politie kan slechts marginaal zijn. Het is de 
taak van het overheidsbestuur - zowel lokaal als 
centraal - om de oorzaken van een groot deel van de 
huidige criminaliteit weg te nemen. De deplorabele 
toestand waarin veel allochtonen zich in ons land 
bevinden vormt een voedingsbodem voor een 
toename van de criminaliteit. Het drugsgebruik onder 
allochtonen neemt - soms fors - toe. Het aantal 
zwervende jongeren uit etnische groepen stijgt, 
evenals het aantal jongeren uit minderheidsgroepen 
dat met de politie in aanraking komt." Als er in de 
komende jaren geen drastische maatregelen worden 
genomen op het gebied van scholing, werkgele-
genheid en integratie in de samenleving ziet de 
toekomst er somber uit. 

De politie zal in de toekomst niet ontkomen aan 
een veel meer gedifferentieerde aanpak van de 
problemen. Daartoe is het geboden dat de politieor-
ganisatie toegesneden wordt op de specifieke omstan-
digheden die zich per wijk en zelfs per wijkdeel 
verschillend kunnen voordoen. Invoering van het 
wijkteammodel, opvoering van de efficiency, een 
grotere integratie in de samenleving die de politie 
geacht wordt te dienen zullen in de komend jaren 
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moeten plaats vinden. Maar - zoals we hebben 
kunnen constateren - zal ook een uitbreiding van de 
politie in die gebieden op grond van een aantal 
objectief vast te stellen criteria noodzakelijk zijn. Niet 
voor niets is de geregistreerde criminaliteit in die 
gemeenten het hoogst waar de sterkte van het korps 
verre achterblijft bij de sterkte die eigenlijk noodza-
kelijk is. 

Maar zelfs als de politiekorpsen, die met volstrekt 
onvoldoende personeel de hun opgedragen taak 
moeten klaren, op de sterkte gebracht worden die in 
de PKP-plannen is voorzien, zullen ze niet in staat 
zijn om de criminaliteit afdoende aan te pakken. We 
zullen onder ogen moeten zien dat voor een goede 
veiligheidszorg in ons land aanzienlijk meer nodig is 
dan het op peil brengen van ons politieapparaat. 

Noten 

' Uitzonderingen vormen 
Amsterdam, Haarlem, Rotterdam 
en Eindhoven. 
2  CBS-slachtofferenquete 1985. 
3  Zie hierover het Eindrapport 
van de Stuurgroep Kwantificering 
Politiewerk, p. 12. 
4  Zie: VNG: Steden vergeleken. 
Verslag tweede fase studie groot-
stedelijke problematiek, 
VNG-studies, no. 7, `sGravenhage, 
1986. 

Zie: CBS Maandstatistieken 
rechtsbescherming en veiligheid, 
1986, no. 10. 

Geregistreerde criminaliteits-
cijfers moeten overigens met de 
nodige terughoudendheid gehan-
teerd worden. Wel zijn er met een 
redelijke mate van betrouw-
baarheid trends uit af te leiden. 
Zie: Horn, 1989, p. 17 - 19. 

Absolute koploper is echter 
Breda met 19.211 geregistreerde 
misdrijven per 100.000 inwoners. 

Zie brief van de Minister van 
Binnenlandse zaken aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer 
van 7 februari 1989. 
9  Zie over de relatie tussen 
politiesterkte en criminaliteit: A. 
Nentjes, Rechtshandhaving: een 

economische visie, in: Beleid en 
Maatschappij, 1987, no 6. p. 233 - 
239. Ook: F. van Tulder, Crimina-
liteit, pakkans en politie, 
's-Gravenhage, 1985. Uit zijn 
onderzoek bleek dat een grotere 
politiesterkte op zich niet 
samengaat met een hoger ophelde-
ringspercentage. Wel werd een 
positief verband gevonden tussen 
recherchesterkte en ophelderings-
percentage. 

Daarbij gaat het om vormen 
van criminaliteit die tegen 
personen en tegen goederen 
gericht zijn (zoals diefstal, moord/ 
doodslag, aanranding/ver-
krachting, brandstichting en 
geweld). Onder `conventionele' 
criminaliteit wordt niet begrepen: 
`witte-boorden-criminaliteie, 
georganiseerde criminaliteit en 
dergelijke. Zie: Ladbrook, p. 84. 
" Zie: VNG, Steden vergeleken, 
1986. 
12  In gemeenten met minder dan 
50.000 inwoners behoorde in 1983 
slechts vijf procent van de 
bevolking tot de categorie alleen-
staanden. Zie SCP, 1986, p. 23. 
13  Binnen de leeftijdsgroep van 
0-6 jaar was in 1986 in Amsterdam 
zelfs 47,5 procent van allochtone 
afkomst, van de 6-11-jarigen was 
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dat 42,9 procent. Lie hiervoor: 
Bijlage I, Nota Jeugdhulpver-
lening Amsterdam, 1989. 
" De grate werkloosheid onder 
de allochtonen kan voor het 
grootste deel verklaard worden 
door het gemiddelde lage oplei-
dingsniveau. Maar ook als het 
opleidingsniveau constant wordt 
gehouden, zijn de buitenlanders in 
het nadeel. (SC!', 1988, p. 79; 
ook: WRR, 1989, p. 15, 18) 

In het Eindrapport van de 
Stuurgroep Kwantificering 
Politiewerk wordt er enkele malen 
uitdrukkelijk op gewezen dat 
gewaakt moet worden voor een 
causale interpretatie van de 
voorgestelde formule (zie o.a. p. 
35). 
16 

 
Lie hierover Hesseling, 1987, p. 

30. 
17  Lie Hesseling, 1987, p. 5. 

Dijkink (p. 135) heeft crop 
gewezen dat in dit district weinig 
verzoeken om assistentie of 
meldingen van verdachte omstan-
digheden voorkomen. Na 1977 
blijven de telefonische meldingen 
van geweldsmisdrijven gestaag 
achter bij de meldingen die 
binnenkomen via aangifte door 
het slachtoffer. 
" Lie voor de kerngegevens 
waarop deze berekening 
gebaseerd is Horn, 1989, p. 100. 

Lie C. Verkerk, We bestrijden 
alleen maar de gevolgen, in: Het 
Parool van 28-8-1989, p. 2. 

Zie Amsterdam onder en boven 
de streep, deel I, afdeling 
Bestuursinformatie, Gemeente 
Amsterdam, 1987. 

Hetzelfde geldt voor de drugs-
scene in Rotterdam. Lie: 
Harddrugs in Rotterdam, Buro 
Intraval, Groningen, 1989. 
23  Slechts 15 procent van de 
bewoners kwalificeert de buurt als 
goed, tegen 36 procent die de 
woonomgeving als negatief beoar-
deeld. (Kerslaot en Mustert, 1987, 
p. 14) 

24  Lie ook de Loor, 1987. 
" Lie: Nota Project Straatjunks 
van B en W van Amsterdam, 1988. 
Hierover ook: Horn, 1988. 
26  Onderzoekers constateren 
vooral onder Marokkaanse 
jongeren een grate toename van 
het harddrugsgebruik. Lie: 
Harddrugs en Criminaliteit in 
Rotterdam: p.92  - 93; P. .1. van 
Gelder en J.H. Sijtsma, Horse, 
Coke en kansen, deel II, Marok-
kaanse harddruggebruikers. 
" In Amsterdam mondde die 
specialiseringstendens uit in een 
organisatie waarin begin jaren 
tachtig maar liefst 250 verschil-
lende organisatieonderdel en 
onderscheiden konden worden. 
(Horn, 1989, p. 70) 

Lie Van Reenen en Verton, 
1974. 
" In J. Horn, Veranderingen bij 

de politic, wordt in hoofdstuk 2 
en 3 uitgebreid aandacht besteed 
aan het rapport en aan de reacties 
die dat rapport binnen de Neder-
landse politic teweeg bracht. 
" Het ging hierbij om gevallen 
waarbij sprake was van feitelijk 
geweld of ernstige dreiging met 
geweld tussen personen, tussen 
personen die deel uitmaakten van 
verschillende groepen, en waarbij 
de spanning tussen de groepen 
dreigde toe te nemen als verkeerd 
op het geval werd gereageerd. 
31  Blonk (p. 467) heeft er wel op 
gewezen dat leveel projectmatig 
werk, gericht op diverse ander-
zoeken en vormen van crimina-
liteit' het gevaar in zich bergt 'van 
versnippering en verzelfstandiging 
van kleine groepen'. Bovendien 
zou het er toe kunnen leiden dat 
`werknemers, werkzaam binnen 
surveillancediensten en recherche-
afdelingen, het totaaloverzicht 
dreigen te verliezen.' 
" Zie over de invoering van het 
wijkteammodel in onder andere 
Utrecht: Cozijnsen, 1989. 

Zie o.a. Nota Jeugdhulpver- 
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lening Amsterdam, p. 46; ook het 
WRR-rapport over allochtonen-
beleid, pp. 189-192. 
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De criminele buurt 

drs. H.M. Willemse* 

In een Nederlandse gemeente wordt eind 1987 een 
radicaal besluit genomen (Abrahamse, 1987): een 
flatgebouw van nog geen twintig jaar oud bestaande 
uit 110 ruime wooneenheden zal worden gesloopt. 
Bouwtechnisch is het gebouw nog in prima staat, de 
boekwaarde is ruim vier miljoen gulden. De sloop-
kosten bedragen een miljoen gulden. De laatste vijftig 
bewoners krijgen bij vrijwillig vertrek een premie van 
vierduizend gulden. Dus voor ongeveer vijf en een 
half miljoen gulden wordt op een plek met, zoals 
omschreven, `een schitterend uitzicht op de polders' 
een lege vlakte geschapen. 

Ongeveer tezelfdertijd hakt ook in een andere 
gemeente een woningbouwvereniging de knoop door. 
Besloten wordt om 387 flats van slechts negentien 
jaar oud met de grond gelijk te maken. Hier bedragen 
de kosten van sloop en het weer bouwrijp maken van 
het terrein twaalf miljoen gulden. (Paumen, 1988) In 
een derde gemeente vindt een opmerkelijke sloopva-
riant plaats: een flatgebouw wordt `afgetope, dat wil 
zeggen verlaagd van elf naar vier verdiepingen. De 
afgetopte verdiepingen worden elders weer in drie 
blokken opgebouwd. Kosten: ruim dertien miljoen 
gulden. (Horde en Verwoerd, 1988) 

Dit zijn slechts enige voorbeelden van maatregelen 
die de pers hebben gehaald. Waarschijnlijk zijn op 
meer plaatsen dergelijke beslissingen genomen, die bij 
elkaar tientallen miljoenen aan kosten hebben meege-
bracht. Geld dat uiteindelijk voor een groot deel van 
Rijk en gemeenten afkomstig is. Waarom zijn deze 
rigoreuze maatregelen genomen? 

In het eerstgenoemde complex is er sprake 
van `verloedering', van een sociaal verval dat men 
niet meer de baas kan. Er is sprake van drugshandel, 

* De auteur is hoofd van de stafafdeling Informatievoor-
ziening van de Directie Criminaliteitspreventie. 

52 	Justitiale Verkenningen, jrg. 15, nr. 8, 1989 



vechtpartijen, aanranding van vrouwen, vernieling, 
brandstichting, verregaande vervuiling en grote 
leegstand; alleen nog `probleemgevallen' bewonen de 
flat. De omstandigheden in de tweede gemeente zijn 
soortgelijk: hier hebben junks, drugsdealers, prosti-
tuees en randgroepjongeren, voor een groot deel 
allochtoon en werkloos, bezit van het complex 
genomen. 'Het goede spul', in de woorden van de 
beheerder, is enige jaren eerder weggetrokken. Het 
beeld in het aftoppingsgeval is al niet anders: ook 
hier zijn vervuiling, vernieling, brandstichting, 
overlast en klein geweld onbeheersbaar geworden. 

In het algemeen vormen slordig woongedrag, kleine 
criminaliteit, de slechter wordende faam van een 
wooncomplex, huurachterstand, leegstand en een 
voortgaande negatieve (zelf)selectie van nieuwe 
bewoners met elkaar een neergaande spiraal die kan 
uitmonden in de totale neergang van een huizen-
complex of buurt. Het ultieme bouwkundige 
antwoord op dit sociale proces is kennelijk sloop. 
Kan dit antwoord nu reeds als buitengewoon duur 
worden aangemerkt, het aantal gevallen waarin het 
werd toegepast is nog beperkt in aantal. In de 
toekomst echter kan dit aantal sterk toenemen 
wanneer de door velen waargenomen gettovorming in 
de steden zich doorzet. 

Zo voorziet prof. Rosemann, directeur van het 
Researchinstituut voor woningbouW, volkshuisvesting 
en stadsvernieuwing in Delft, dat de tendens naar 
privatisering van de woningbouw en de terugkeer van 
de bovenmodaal verdienende burgers naar de binnen-
steden, zal leiden tot een verdringing van de sociaal 
zwakkere bewoners naar de naoorlogse buitenwijken. 
Deze (flat)wijken dreigen zich dan te ontwikkelen tot 
`getto's voor de laagstbetaalde en kansarme groepen'. 
(Sloothaak, 1987) Dergelijke getto's vormen zonder 
twijfel de eerste kandidaten om in de beschreven 
verloederingsspiraal terecht te komen. Zowel de 
huidige situatie als ook mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen rechtvaardigen nadere aandacht voor 
dit probleem. 

Een probleem 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid clata4 
Fen relatie wordt gelegd tussen sociaal ongewenst  

dat voor het grootste deel uit vormen van 
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kleirtesriminaliteit bestaat, en de gebouwde • 
on_2gainge  Mogen in de genoemde voorbeelden de 
ingrepen (nog) extreem heten, in veel gevallen waarin 
het verloederingsproces minder ver is voortge-
schreden, worden bouwkundige maatregelen van 
minder ingrijpende aard genomen. Onoverzichtelijke 
paden worden rechtgetrokken, galerijen worden 
gecompartimentaliseerd, dode hoeken worden dicht-
gemetseld, boxengangen opnieuw ingericht, hekken 
aangebracht. Daarnaast wordt in vele wooncom-
plexen op grote schaal herstel gepleegd, vinden 
schoonmaakactiviteiten plaats, worden gebouwen en 
hun omgeving opnieuw ingericht en wordt allerlei 
beveiligingsapparatuur aangebracht. Alhoewel per 
geval minder kostbaar dan sloop worden dergelijke 
maatregelen op grote schaal uitgevoerd en vormen 
daarom in totaal een zeer forse kostenpost. 

Aan deze aanpak ligt de veronderstelling ten  
grondslag dat maatregelen van bouwkundige aard een 

klasturnent vormen in de prevensie en 
terugdringing van veel voorkomende criminaliteit. In 
het Engelse taalgebied spreekt men zelfs van 
'designing out of crime'. Het sluit ook aan bij een van 
de drie hoofdlijnen van het huidige, landelijke, 
bestuurlijke preventiebeleid: 'de ontwikkeling van een 
bebouwde omgeving, die qua planologische en 
bouwtechnische kenmerken zo min mogelijk 
gelegenheid biedt tot het plegen van delicten'. 
(Samenleving en criminaliteit, 1985) Voor projecten 
opgezet volgens deze hoofdlijn werden ook subsidies 
beschikbaar gesteld. Deze stimulans heeft geleid tot 
een aanzienlijk aantal projecten dat inderdaad op 
planologische en bouwtechnische ideeen is gebaseerd 
(cf. Samenleving en criminaliteit: voortgangsrap-
portage, 1987). Vormen deze projecten slechts een 
deel van het totaal van de gesubsidieerde preventie-
projecten, de gezamenlijke kosten van deze projecten 
vormen hoogstwaarschijnlijk een veelvoud van het 
totale budget van de Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie van Criminaliteit (45 miljoen voor ruim vier 
jaar). 

De vraag is nu in hoeverre de dure bouwkundige 
maatregelen - van versteviging van deuren tot en met 
totale sloop - terzake doen bij de voorkoming en 
bestrijding van de kleine criminaliteit. In het 
volgende wordt nader ingegaan op: 
- de theoretische achtergrond en empirische bevin-
dingen van de bouwkundige, `situationele' aanpak; 
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- de achtergronden van de werking van deze 
benadering; 
- de bevindingen van de oudere ecologische school 
en de relevantie daarvan voor de huidige aanpak. 

De `situationele school' 

Een duidelijke factor ter verklaring van de 
toepassing van ruimtelijke maatregelen is de opkomst 
sinds de jaren zeventig van de situationele school in 
de criminologie. In deze periode kwam in kringen 
van beleidsmakers en criminologen de gedachte op 
dat 'nothing works'. Zoals Jeffery het pregnant 
uitdrukt (1987, p. 9): 'Deterrence and punishment are 
failures; treatment and rehabilitation are failures; the 
criminal justice system is a failure from police to 
courts to corrections'. In dit klimaat bleek een nieuw 
paradigma, de 'environmental approach', goed te 
gedijen. Ook in Nederland sloeg deze gedachte aan. 
In de beleidsnota Samenleving en criminaliteit (1985) 
wordt deze benadering, zoals gezegd, een van de drie 
hoofdpeilers van het bestuurlijke preventiebeleid. 
Ruimschotel (1988) concludeert dan ook dat de situa-
tionele benadering vooral in beleidskringen een 
toonaangevende richting is. 

Twee belangrijke grondleggers van de moderne 
situationele school zijn Newman en Jeffery. In zijn 
invloedrijke boek Defensible Space (1972), betoogt 
Oscar Newman dat architecten en stadplanners 
misdaad kunnen voorkomen door de gebouwen en de 
ruimtelijke inrichtingen zo te ontwerpen dat zij een 
`verdedigbare ruimte' vormen, welke een gevoel van 
`territorialiteir oproept bij bewoners en gebruikers 
van die omgeving. Toegepast op woonbuurten omvat 
de fysieke omgeving het ontwerp en de plaatsing van 
eengezins- en meergezinswoningen, de aanleg van 
straten en groenvoorzieningen, de straatverlichting, 
de toepassing van objectversteviging, tekenen van 
fysiek verval of vernieling van eigendommen en vele 
andere kenmerken van de fysieke omgeving. Deze 
omgeving kan de criminaliteit zowel direct als 
indirect beInvloeden. 

Direct door de toegang tot eigendommen te 
bemoeilijken en minder gelegenheid tot criminaliteit 
te verschaffen. Het gebruik van veiligheidssloten en 
-hangwerk is bijvoorbeeld een klassieke methode 
hiertoe. Indirect kan de fysieke omgeving bijdragen 
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tot de reductie van criminaliteit, angst en aanver-
wante problemen door de beinvloeding van het 
sociale gedrag en de sociale percepties van zowel de 
bewoners als potentiele daders. Deze veronderstelde 
verbinding tussen de gebouwde omgeving, sociaal 
gedrag en criminaliteit heeft aanleiding gegeven tot 
omvangrijk onderzoek en veel discussie. 

Eveneens invloedrijk was Jeffery's Crime Prevention 
through Environmental Design, ongeveer tezelfdertijd 
(1971) uitgegeven, dat vanuit de zuiver criminolo-
gische hoek dezelfde boodschap uitdroeg (sommige 
insiders spreken zelfs van de CPTED-aanpak). 

De connectie tussen de fvsieke omgeving, afgezien 
van het oliectverstevi in sas ect en criminaliteit  
wor  t verondersteld te berusten op twe_e processen.  
De eerste is dçyjgting van de mogeliikhedeniot„ 
fysiek toezic t: Meer ogen op de straat' en vergroting 
van de zichtbLrheid van potentiele criminele doelen. 
Aanbevelingen daarop gericht vormen de verbreding 
van trottoirs, meer straatverlichting, het wegwerken of 
afsluiten van plaatsen waar men zich zou kunnen 
verbergen, de plaatsing van gelegenheden tot buiten-
huisactiviteiten (kinderspeelplaatsen, uitlaatplaatsen 
voor honden, parkeergelegenheden) in het voile zicht 
van de woningramen, en dergelijke. 

Het  tweede intermediaire nft_cle.- 
veato•in. van • - - 	I 	mele 

t 	ezumilist ontw 	geyEg_de 
sociale interacties en de sociale cohesie van de buurt- 
bewoners verho—cIgt. Aanbevelingen speciaal hierop 
gencht betreften & beperking van het aantal families 
per ingang en het aantal wooneenheden per 
verdieping bij huizencomplexen (flatgebouwen met 
name), een verbetering van het onderhoud en de 
esthetische kwaliteiten van de (semi-)publieke 
ruimten en het terugdringen van doorgaand verkeer 
door het creeren van doodlopende straatjes. Het 
hoofddoel is zo de openbare en semi-openbare 
ruimten te `privatiseren', opdat de territoriale 
beschermingsdrang wordt opgewekt, vreemdelingen 
eerder worden herkend en bewoners zich verantwoor-
delijk gaan voelen voor het scheppen en onder-
houden van een schone en veilige omgeving. 
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Onderzoek naar invloed fysieke omgeving 

Wie zoekt naar_methodologisch correcte onder-
zoeken, die het_zulvere effect van aanpassingpn_in_de 
fysieke omgeving in de li . niae.3!(.m.a..nsisffs,u.:L,  
aanbevelin  eigggnJAaLt.e_stAngi2,,Jm2ILI=to. 
teleurstellende  schrale_aQgg.  In een recent overzicht 
ãii de iteratuur omtrent buurtgerichte criminaliteits-

preventie, vermeldt Rosenbaum (1988) een bevredi-
gende longitudinale studie. Daarnaast worden 
tientallen verwante onderzoeken vermeld, doch deze 
zijn nagenoeg alle cross-sectioneel van aard, dat wil 
zeggen dat zij relaties tussen fysieke omgevingsken-
merken en criminaliteit op buurt- en blokniveau 
leggen op een bepaald moment. Oorzaak en gevolg 
kunnen uit dergelijke studies niet worden afgeleid. 
De uitzonderlijke studie betreft een project in een 
arme buurt in Hartford, Connecticut, waarbij de 
aanpak werd gebaseerd op drie groepen maatregelen: 
- veranderingen in de fysieke omgeving, met een 
nadruk op de herinrichting van de straten (onder 
meer eliminering van doorgaande straten); 
- veranderingen in politie-activiteiten (decentrali-
sering, verbetering relaties met bewoners, vermin-
dering overplaatsingen); 
- veranderingen in misdaadbestrij'dingsactiviteiten 
door de burgers (oprichting vrijwilligersorganisatie, 
aanmoediging nieuwe activiteiten). 

Bij een eerste evaluatie werd inderdaad een afname 
van criminele activiteiten in de heringerichte straten 
aangetoond maar bij een herevaluatie twee jaar later 
bleek de criminaliteit gestegen. (Fowler, 1982) Het 
bleek dat tussen de eerste en tweede evaluatie de 
activiteiten door de bewoners waren afgenomen en 
dat de politiewijkteams grotendeels waren opgeheven. 
Men kan hieruit concluderen (Taylor en Gottfredson, 
1986) dat fysieke veranderingen alleen geen afzon-
derlijk effect op criminaliteit hebben. 

Van beperktere schaal zijn verder vele studies 
gedaan ten aanzien van elementen in de verande-
ringen van de fysieke omgeving. Zo is verbetering van 
de verlichting een van de .meest toegepaste maatre-
gelen. Gebaseerd op een analyse van 41 straatverlich-
tingsprojecten trekken Tien c.s. (1979) twee algemene 
conclusies: a) verbeterde verlichting doet de angst 
voor criminaliteit afnemen en b) het heeft geen enkel 
meetbaar effect op het criminaliteitsniveau. 
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Rosenbaum's algemene conclusie is dan ook, dat  
afgezien van het aanbreggrailigingsmat% 
nalen  en -installaties, de fvsieke omgeving niets  
anders is dan hoot metaal, alas en betftn als we geen 
inzicht hebben in hoe dit het sociale gedrag  
lielnvloedt en hoe de mogelijke effecten  worden 
beperkt of versterkt door sociale  gedragn7n et 
Hartford-programma toont aan art bewoners en 
politie belangrijke intermedierende rollen vervullen. 
Verder blijkt de invloed van fysieke maatregelen in 
het bijzonder moeilijk aan te tonen als de sociale 
omgeving wordt gekarakteriseerd door armoede, veel 
jongeren en etnische heterogeniteit. 

De sociale factor 

Aan de bovenstaande, veelal Amerikaanse, onder-
zoeksbevindingen kan nog een argument worden 
toegevoegd. De beperkte betekenis van ruimtelijke 
factoren kan eenvoudig worden vastgesteld door 
directe waarneming. Verloederde en door crimina-
liteit geteisterde flats zijn meestal gesitueerd in een 
buurt waar meerdere soortgelijke of zelfs identieke 
flats zijn gebouwd. De problemen blijken dan vaak 
geconcentreerd in een minderheid van de gebouwen 
terwijI op enige afstand 'Ilene' flats zijn waar te 
nemen die geen enkel teken van verloedering 
vertonen. De betekenis van dit evidente feit wordt 
kennelijk vaak niet onderkend. 

Op stedelijk niveau is iets soortgelijks waar te 
nemen. Zo wijst de Minister van VROM in een brief 
(27 november 1985) er op dat steden in het 
buitenland die qua verschijningsvorm en functie met 
Nederlandse steden vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld in 
Zwitserland, veel meer sociale veiligheid blijken te 
bieden. Ook de `yuppieficatie' van bepaalde oude 
stadswijken wijst in dezelfde richting: zonder dat 
ingrepen worden gedaan in de ruimtelijke inrichting 
kan de criminaliteit worden beInvloed. (McDonald, 
1986) 

De hoofdreden dat de fvsieke omgeving zo'n gering .  
effect zal hebben, ligt voor de hand: sociale  
—r7zirrren engcLa_La. ge.kag,  worden_niet—Veraorzaakt  
door fysiekesaustanutgheden„ Het is niet vanwege 
hun onoverzichtelijke ligging dat jongeren scholen 
vernielen. Wanneer in bepaalde wijken wordt 
ingebroken is dat niet omdat de verlichting zo slecht 
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is of de struiken zo hoog zijn. Deze faciliterende 
omstandigheden spelen slechts een rot in combinatie 
met primaire sociale factoren. 

Het in beschouwing nemen van persoonsgerela-
teerde etiologische factoren is om die reden van het 
grootste belang. Zo kunnen bijvoorbeeld de subcul-
turele theorieen, die beogen jeugddelinquentie te 
verklaren vanuit de leefstijlen en groepsvormen van 
bepaalde jongeren, veel verhelderen omtrent de 
jeugddelinquentie in bepaalde buurten. Ook de 
'social strain' benadering lijkt direct van toepassing, 
vooral in die gebieden waar veel werklozen wonen. 
De theorie die uitgaat van de botsingen tussen 
culturen zal veel duidelijk kunnen maken over de 
hoge criminaliteit in wijken waar personen van 
diverse etnische origine samenwonen. 

Vanuit  deze benaderingen zou het eerste object van  
onderzoek bij de verklaring, bestriidingzn 
`voorkoming van  bu_urtcriminaliteit  de bevolkingssa-. 
menstelling en veranderingen daarin moeten.  Pit kan 
echter ook  al worden afgeleid uit -de_a_spn  ties van  
de situationele aanpaZiTals  gezegd:  
ifiterierende  vanab-elen zij—dn aarbij de verhoging 
varoeziatsmogelijkheden en verhoging van de  
sociale coh-e-siinteracties van de buurt.  Vergroting 
Y-itTh)ezichtsmogelijk-heden heeft geen enkele zin als 
degenen die het toezicht moeten uitoefenen daartoe 
niet bereid zijn (vaak: angstig zijn) of daartoe niet in 
staat zijn. Wanneer een buurt of deel daarvan wordt 
bewoond door personen die allerlei vormen van 
kleine criminaliteit nauwelijks afkeuren of zelf prakti-
seren, dan baat verhoogde overzichtelijkheid niet. 

Zo bleek in een Nederlands project dat verbeterde 
verlichting van een gebied waar veel auto's worden 
opengebroken, leidde tot een toename van dergelijke 
diefstallen. Het betrof hier een strook die tangs de 
gemeentelijke rosse buurt liep, waar bovendien nogal 
wat junkies opereerden. Noch de buurtbewoners, 
noch de passanten vertoonden in die situatie de 
neiging om bij verdachte gedragingen sociale controle 
uit te oefenen. Van de kant van de stelende junkies 
werd echter yernomen, dat de betere verlichting het 
makkelijker maakte de inhoud van de auto's te 
inspecteren en de sloten open te breken. (Overigens 
bleken surveillerende politieauto's nauwelijks schrik 
in te boezemen: die werden at van verre aan het 
autotype in combinatie met het dieselgeluid herkend.) 

Dergelijke incidentele waarnemingen worden 
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ondersteund door talloze soortgelijke observaties. Zo 
vond bijvoorbeeld Merry (1981) na een participerende 
observatie van anderhalf jaar in een woningproject in 
Boston, dat de bouwwijze weliswaar voldeed aan veel 
van de eisen van 'defensible space' maar dat het 
niettemin veel verloedering en criminaliteit 
vertoonde. Als oorzaak gaf zij de etnische fragmen-
tatie in de desbetreffende buurt. Nadrukkelijk wordt 
gesteld dat het fysieke ontwerp wel de mogelijkheid 
biedt tot sociale controle, maar dat dit geen enkele 
garantie biedt dat deze zal worden uitgeoefend: 
'defensible space' is nog geen 'defended space'. Een 
meer omvangrijk onderzoek in deze sfeer is dat in 66 
buurten in Baltimore waaruit weliswaar een sterke 
relatie bleek tussen ontwerp en criminaliteit, maar 
deze relatie verdween na controle voor de sociale 
status van de buurten. (Taylor e.a., 1984) 

Ook versterking van de sociale cohesie en het  
bevorderen van sociale interacties via fysieke maatre-. gelen,En als_zostutig.nktsiingualteitagrimacl. 
Als in een buurt of een deel daarvan discrepantie 
bestaat tussen de houdingen en gedragingen in 
verband met criminaliteit, zal verhoging van 
contacten en cohesie leiden tot een botsing van 
meningen (en soms van vuisten). Afhankelijk van de 
uitkomst daarvan zal de algemene mening en het 
gedrag van de bewoners zich ten gunste of ten 
ongunste van verloedering, overlast en criminaliteit 
ontwikkelen. 

Een eenvoudig model van een dergelijke 
benadering ziet men in de projecten waarbij gepoogd 
de sociale interacties te verhogen door te bevorderen 
dat bewoners meer op straat lopen: zo is er meer 
gelegenheid tot kennismaking en informele 
gesprekken en tegelijkertijd wordt het toezicht in de 
straten verhoogd. Onderzoeken hiernaar geven 
volgens Rosenbaum (1988) verdeelde resultaten: 
sommige onderzoekers (bijvoorbeeld Lendthe; Ley en 
Cybriwsky) vinden dat de aanwezigheid van meer 
voetgangers op straat samengaat met minder crimina-
liteit, anderen met meer criminaliteit (Dietrich) en 
weer anderen dat het niets uitmaakt (Reppetto). Ook 
hier blijkt het weer om persoonsfactoren te gaan: als 
de voetgangers voor een groot deel uit jeugdbendes 
of tot criminaliteit neigende personen bestaan dan 
gaat het toezichtseffect verloren. (Brill, 1977) 

In dit verband mag niet onvermeld blijven dat ook 
Oscar Newman zelf intussen — zoals vele onder- 
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zoekers met hem - de kracht van sociale 
demografische variabelen heeft leren kennen. In 
tegenstelling tot zijn oorspronkelijke werk, erkent hij 
in later werk het belang van sociale variabelen, na 
gevonden te hebben dat de proporties teenagers en 
personen met lage inkomens sterke predictoren van 
inbraak in wijken zijn. (Newman en Franck, 1980) 

Twee denkfouten 

Ondanks de bovengenoemde redenen voor de 
beperkte werkzaam-hei 	  

o uwkundig-ruimteliike_factoren_ter_b  
preventie van_c_riminaliteit,is_het_gelonfin-
werkzaamheid daarvan niet onverklaarbaar. In de 
ineeste preventieprojecten ligt de basis bij de analyse_ 

,yan di sj- 1 .-1-_e_id_ing van de criniinaliteit over een 
gemeente of een andere geografis he eenheid. Hoe de 
Cnminaliteitsgegev ens ook zijn verzameid - politie-
cijfers, slachtofferenquêtes, schattingen van insiders - 
altijd zullen enige buurten of wijken er uit springen 
als relatief hoog in criminaliteit. Vaak gaat het dan 
om eenheden die al bekend staan als `probleemwijle. 
De verdere analyse  gaat dan uit van de wijkgerichte 
optiek.. 

Dit perspectief is vanzelfsprekend voor veel 
gemeentelijke organisaties: afdelingen als bouw- en 
woningzaken, de plantsoenendienst, openbare 
werken, welzijnszaken, maar ook politie en 
brandweer gebruiken voortdurend de stadsplatte-
grond als referentiekader. Gemeentelijke gegevens 
worden nagenoeg steeds geaggregeerd op wijkniveau 
en op vele gebieden wordt het beleid op ditzelfde 
niveau gevoerd. 

Komt de gemeente te staan voor de ontwikkeling 
van haar beleid ten aanzien van een `nieuw' of 
verwaarloosd probleem als dat van de veel voorko-
mende criminaliteit, dan ligt het voor de hand dat 
wordt gekozen voor de wijkgerichte optiek. Vanuit 
die optiek is de bouwtechnisclanologische_ 
situatie het meest pregnante kenmerk van de wijk: 
yooral daardoor is de wijk immes e_definitessLt 
is dan nog maar een kleine_stap_de_a_arzaken_Kan 	hqt 
-e're-ketu de wijk de hoge_c_ximinaliteiLte-
-z-oTIFeriiiiliet meest voor de hand liggende andere 
kenmer 	bouwte_chniwlie_m_planolsagische, 
situatie. 
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Met deze stap echter wordt een denkfout  gemaakt, 
een samengaan  (correlatie) wordt tot een oorzakeliike  
a-Zfirbenoemd.  Kenmerken van een plaats mogen 
niet verward worden met de oorzaken daarvan. Zoals 
Van den Haag (1968) opmerkt: de criminaliteit in 
arme wijken is inderdaad hoger dan elders maar dat 
geldt ook voor het sterven in ziekenhuizen: 'slums are 
no more causes of crime than hospitals are of death'. 

Daarnaast dreigt nog een  tweede denkfout: de  
aggregatie- of ecologischrfout. ,(Robinson, 1950) De 
aggregatie-fout betreft de vergissing te geloven dat het 
samengaan van verschijnselen bij het vergelijken van 
gebieden of groepen ook opgaat wanneer we 
individuen vergelijken. Wanneer bijvoorbeeld het 
niveau van zwart werken van.buurten samengaat met 
het percentage werkloosheid in die buurten, dan volgt 
daaruit niet noodzakelijk dat de werklozen meer 
zwart werken. Het is theoretisch mogelijk dat juist de 
werkenden in een omgeving van veel werkloosheid 
meer zwart werken. Voor de bepaling van relaties op 
individueel niveau en van oorzaken is ander dan 
ecologisch onderzoek vereist. Niettemin kan 
onderzoek op buurt of groepsniveau belangrijke 
aanwijzingen geven in welke richting de oorzaken 
gezocht moeten worden (hypothesegenererende 
functie). 

De ecologische school 

Wanneer we nu teruggaan in de tijd en zoeken naar 
de voorgangers van situationisten van het type 
Newman en Jeffery, dan blijkt dat het gebruik van 
buurten en andere geografische eenheden als 
uitgangspunt voor criminologisch onderzoek, geen 
recente vondst is. De geografische lokalisering van 
criminaliteit heeft een lange historie. Met recht kan 
men stellen dat het vergelijken van de criminaliteits-
niveaus van verschillende landen, streken, steden en 
buurten behoort tot de wortels van de criminologie. 
Al in 1861 rapporteerde Mayhew een relatie tussen 
low neighborhoods' en de aanwezigheid van vele 
jeugdige diefjes. Ook 19e eeuwse criminologische 
wegbereiders als Quetelet (Belgie) en Guerry 
(Frankrijk) hielden zich bezig met wat later ecolo-
gische studies zouden worden genoemd: de 
beschrijving van geografische verdelingen van soorten 
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mensen en gedragingen en de daarmee bestaande 
verbanden. 

In de jaren twintig en dertig van deze eeuw kreeg 
deze benadering een sterke opleving door de sociolo-
gische onderzoekers van de Chicago School zoals 
Burgess, Shaw en McKay. Zo construeerden bijvoor-
beeld Shaw en McKay (1942) indicatoren voor de 
economische status van twintig woongebieden in 
Chicago en toonden aan dat deze correleerden met de 
geregistreerde criminaliteit. Naast dit gebruikelijke 
resultaat vonden zij dat meer criminaliteit samengaat 
met andere begeleidende verschijnselen van armoede 
zoals kindersterfte, tuberculose, geestesziekten en 
percentage uitkeringsafhankelijken. Als centrale 
determinant van de hoge criminaliteit zagen Shaw en 
McKay de sociale disorganisatie van bepaalde 
wijken, dat wil zeggen het ontbreken van het 
vermogen tot zelfregulatie van de gemeenschap. Een 
belangrijke samenhangende factor is daarbij de hoge 
doorstroomsnelheid van bewoners van die wijken. 

Sinds de Chicago School onderzoeken werd 
wereldwijd en permanent ecologisch criminologisch 
onderzoek verricht. (Nettler, 1978) Uit deze onder-
zoeken kan een aantal elementen worden gelicht dat 
van belang lijkt voor de huidige Nederlandse situatie, 
waarbij steeds het gevaar van de oorzakelijkheids- en 
aggregatie-fout in het achterhoofd gehouden dient te 
worden. 

- Het niveau van criminaliteit gaat veelal samen met 
het percentage delinquenten in een buurt. 

Afgezien van de speciale positie van stadscentra 
(winkels) en andere `criminaliteitsaanzuigende' 
gebieden, blijkt er een hoge correlatie te zijn tussen 
'offender rate' en 'offense rate'. Herbert en Hyde 
(1984) bijvoorbeeld concludeerden na onderzoek naar 
kenmerken van inbraakgevoelige buurten dat de 
woonplaats van de daders het meest nabij een 
algemene verklaring ,van het criminaliteitsniveau 
komt. Ook in Nederland blijken de meeste delicten 
niet ver van huis (van de dader) te worden gepleegd. 

- Etnische origine is van invloed op het criminaliteits-
niveau. 

Uit de omvangrijke Amerikaanse onderzoeklite-
ratuur blijkt dat migranten, en in het bijzonder hun 
kinderen, relatief immuun zijn voor criminogene 
invloeden voorzover de etnische groep vanuit haar 
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eigen cultuur deze criminaliteit afwijst en voorzover 
de etnische groep intact blijft als culturele eenheid. 

Zo leefde Sollenberger (1968) een tijdlang in de 
gesloten Chinese gemeenschap in New York City en 
observeerde het familieleven en het gedrag van de 
kinderen met behulp van een Chinese tolk/inter-
viewer. In deze dichtbevolkte wijk komt bijna geen 
jeugddelinquentie voor en de jongeren gedragen zich 
opmerkelijk netjes: een dagje uit met de familie 
bijvoorbeeld vindt plaats 'with no crying, no scolding, 
no scuffling or quarreling of any kind'. De verklaring 
zoekt Sollenberger in de hechte gezinsband: 
echtscheidingen komen nauwelijks voor, de ouders 
brengen veel tijd door samen met de kinderen, 
agressie van de kinderen wordt niet getolereerd, en 
hard werken en leren staan in hoog aanzien. Deze 
cultuur is echter onderhevig aan langzame 
beinvloeding van buitenaf. Sinds het begin van de 
jaren zeventig (bijvoorbeeld Peterson, 1972) ontstaan 
ook in de Chinese wijken, mede onder invloed van 
nieuwe immigranten, delinquente jeugdbendes zoals 
de Red Guard en Wah Ching gangs. 

Op soortgelijke wijze importeren allerlei etnische 
groepen met de cultuur van het geboorteland 
bepaalde gedragingen, die via een proces van minder 
of meer aanpassing worden veranderd, verminderd of 
soms ook versterkt. Op grond van de migrantenlite-
ratuur uit de Verenigde Staten blijkt dat de crimina-
liteit van de eerste generaties van Oosterse (Japan, 
Zuid-Vietnam, China), joodse, Noord-westeuropese 
(Scandinavie, Duitsland) immigranten en in het 
bijzonder etnisch-religieuze minderheden (bijvoor-
beeld Mennonieten) laag is, terwijI immigranten uit 
Spaanssprekende landen (Mexico, Puerto Rico en 
dergelijke) en de zwarte bevolkingsgroep een boven-
gemiddeld hoog criminaliteitsniveau vertonen. 
(Nettler, 1978, pp. 144-145) Deze verschillen 
verdwijnen niet na correctie voor verschillen in 
sociaal-economische, geslachts- of leeftijdsopbouw en 
worden ondersteund door slachtofferstudies en 
self-report onderzoek. 

- Geslacht en leefiijd zijn twee van de meest sterke 
en persistente 'condities' die met criminaliteit 
samenhangen. 

Nagenoeg wereldwijd en steeds weer wordt 
gevonden dat jonge mannen en jongens relatief meer 
bijdragen tot criminaliteit dan meisjes, vrouwen en 
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oudere mannen. Alhoewel de meisjescriminaliteit 
relatief snel toeneemt in bepaalde westerse landen 
(Simon, 1975), is ook daar het verschil nog zeer groot. 
Pit gegeven is zo bekend, dat hier verder niet op 
wordt ingegaan. 

- Armoede en criminaliteit gaan samen. 
In alle landen die daarover hebben gerapporteerd, 

wordt een negatieve relatie aangetoond tussen maten 
van sociale positie, zoals inkomen, scholing en 
sociaal-economische status en geregistreerde crimina-
liteit uitgedrukt in aanhouding door de politie, 
veroordeling of gevangenisstraf (bijvoorbeeld 
Wolfgang, 1972). Twee zaken dienen daarbij te 
worden bedacht. Ten eerste betreft 'de' criminaliteit 
bijna altijd de conventionele criminaliteit. Typische 
witte-boordencriminaliteit (fraude in allerlei 
varianten, milieucriminaliteit, belastingontduiking, 
enzovoort) valt in de regel buiten de criminaliteits-
maten. Ten tweede blijken rijkdom en armoede in 
verschillende soorten gemeenschappen en op 
verschillende tijdstippen verschillend te correleren 
met onderscheiden typen delicten. 

Een belangrijke onderliggende variabele lijkt de 
relatieve deprivatie te zijn, dat wil zeggen het gevoel 
achtergesteld te zijn binnen een groep van min of 
meer gelijkwaardig geachte gemeenschapsgenoten. 
Dit kan ook verklaren waarom economische welvaart 
of neergang in de tijd niet met het criminaliteits-
niveau varieert en ook vergelijkende studies tussen 
culturen of landen geen associatie tussen armoede en 
criminaliteit vinden. Eenzelfde relativering geldt ten 
aanzien van een verwante economische indicator: 
werkloosheid. De betekenis van werkloosheid in 
verband met criminaliteit is eveneens grotendeels 
subjectief: deze hangt af van de wijze waarop de 
werkloosheid wordt ervaren, van de werkmotivatie, 
de geneigdheid bepaalde banen te accepteren en het 
behoeftenpatroon van de betrokkene. 

Fysieke factoren en bewonerseigenschappen 

In het bovenstaande werden enige van de veel 
gevon 	 afies genoei "Wark—n 	unnen 

eze ons eren m ver 	 meTdiT latief  
lietekenisserder behandelde fysieke fact2sp.  
Allereerst valt op dat de 1dg_§.dgkessologisc s 
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i
pmsgpsrelaties betreffsn. priminele buurten worden  
bewoond door disproportioneel veel delinquenten. 
door mannelijkg adplescs_Men_en ionge mannen, door  
bepaalde etnische_minderheden en door personen 
met een lags sOCtuul -eennnmisthe status. Dit zijn juist 
die groepen die worden beschreven als de bewoners , 
van de hedendaagse `probleembuurten'. De bewoners 
van een van de in de inleiding genoemde flats 
bijvoorbeeld, worden omschreven als problematische 
huurders waaronder begrepen `Surinamers, studenten, 
bijstandsmoeders, gastarbeiders en criminelen'. Deze 
bewonerseigenscha en lanEg_LL2oJi_ygel l_sailjley 
falen van fysieke maatregelen verklaren. Als — 
voorbeeld kan hier het samengaan van delicten en  
aehnquenten wordeQ vennmen 

De afsluiting door middel van hekken en sloten, het 
aanbrengen van intercominstallaties, het overzich-
telijk maken van entrees en dergelijke zijn alle gericht 
op het buiten houden van personen die delicten 
zouden kunnen plegen. Als echter de daders binnen 
die buurten en woonblokken zelf wonen, dan verliest 
die verhoogde ontoegankelijkheid veel van zijn 
waarde. De kladderaar of vernieler zal zelf een sleutel 
hebben om in de hallen, boxengangen of liften te 
komen en daar zijn daden te plegen. De delinquente 
jongere kan vanuit tientallen ramen waargenomen 
worden wanneer hij een woningblok nadert, maar als 
hij op weg naar zijn eigen huis is, doet dat weinig ter 
zake. In het ongunstigste geval zal de `territorialiteie 
binnen een criminele subcultuur een versterking 
kunnen vormen van de opvatting dat op het eigen 
terrein geen pottekijkers worden toegelaten. Een 
goede overzichtelijkheid zal dan eerder helpen de 
politie of de deurwaarder tijdig te signaleren dan een 
potentiele grafittispuiter. 

Voor de andeff_persoonseigenschappen kunnen  
mutatis mutandis soortgelijke verklaringen worden  
gszoriden. Het essentiele punt is dan wel dat de 
bewoners als uitgangspunt gelden en niet de 
bouwkundige of planologische kenmerken van een 
buurt. En passantjsmLuok aangegeven wausom yank  

niet voldaan wordt aan de assumptie van de situa- 
tionele school, dat fysieke maatregelen, via verhoging 
van de toezichtsmogelijkheden_en van de sociale  
controle, tot verlaging van criminaliteit zullen leideu. 
Beide intermediaire variabelen zijn afhankelijk van de 
attitudes en belaunen van de buurtbewoners Echter, 
de  subcultuur van de buurt (hellitak, ht 

66 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 8, 1989 



tra enhuis) zal bepalen of dit toezicht  en deze  
contro e in e eoog e zin zal worden uitgeoefend.  

Bewonerssamenstelling: een verwaarloosde factor 

Het bovenstaande wettigt de veronderstelling dat 
de bewonerssamens_teiling en verandiiien  
van eminent beiang.zijn_v_oor de verklaring.m. 
l;einvloedin t-
niveau. Echter, op de rol van riskante bewoners lijkt 
een taboe te liggen. Waarschijnlijk uit stigmatiserings-
angst of de angst van vooroordelen of zelfs discrimi-
natie te worden beticht, wordt het onderwerp groten-
deels buiten de openbare discussie gehouden. Waar 
er wel voorstellen worden gedaan, zoals het Rotter-
damse voorstel per wijk niet meer dan vijf procent 
allochtonen te laten wonen of het Bergen op Zoomse 
idee evidente `asociale' bewoners aan de stadsrand 
onder te brengen, worden deze al snel onder kritiek 
en verontwaardiging bedolven. 

Uiteraard wil hiermee niet gezegd zijn dat deze 
ideeen zonder meer zinvol zouden zijn. De 
zwijgzaamheid over en negatie van de invloed van de 
bewonerssamenstelling vormen het probleem. Indien 
we ons realiseren dat zich intussen `zwarte' en `witte' 
scholen ontwikkelen, in steeds meer gemeenten 
dumpflats lijken te ontstaan waar probleembewoners 
geconcentreerd raken, dat door de nieuwe trek naar 
de steden door bovenmodale bewoners zwakkere 
groepen verdrongen worden naar perifere buurten en 
sommigen het ontstaan van nieuwe getto's 
verwachten, lijkt serieuze aandacht voor deze 
processen nodig. Dan dient een centrale plaats te 
worden geschonken aan de invloed van concentratie 
dan wet spreiding van verschillende bewonersgroepen 
en de rol die zelfselectie en selectie via woningverde-
lende instanties daarbij spelen. 

De gevolgen van concentratie laten zich het duide-
lijkst in de Verenigde Staten zien. Daar is in vele 
steden de spreiding van de bewoners bijna volledig 
afhankelijk van het vrije marktmechanisme. Daar kan 
men dan ook een geografische segregatie aantreffen 
die de uitdrukking is van een scherpe sociale segre-
gatie. In die situatie kunnen 'no-go-areas' ontstaan 
waar criminaliteit en drugsgebruik de meest opval-
lende buurteigenschappen vormen. Ook in Engeland 
hebben zich in enkele grote steden soortgelijke wijken 
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gevormd. Alhoewel daar een totaal verschillend 
distributiestelsel wordt gebruikt - vele van de 
goedkope woningen worden door gemeentelijke 
instanties verhuurd - heeft de concentratie van 
probeembewoners ook daar tot aanzienlijke 
problemen geleid. 

Opmerkelijk is overigens dat ook in Engeland pas 
recent voor het eerst onderzoek op gang is gekomen 
naar de invloed van de allocatie van huizen in de 
publieke huursector op de criminaliteit. (Bottoms en 
Wiles, 1986) De directe en indirecte invloed daarvan 
bleek diepgaand. Wat een optimale spreiding van 
soorten bewoners over een gebied is in verband met 
een minimaal criminaliteitsniveau, valt thans moeilijk 
te voorspellen. Het is niet ondenkbaar dat hier 
bepaalde drempelwaarden kunnen worden gevonden, 
waarboven een onevenredig sterke toename in crimi-
naliteit optreedt. 

Nauw verwant aan de concentratievraag is de 
invloed van selectie en zelfselectieprocessen bij de 
toewijzing van met name huurwoningen. Wanneer 
beweerd wordt dat woningbeheerders, huisvestings-
ambtenaren en anderen die een bepaalde sturings-
macht bezitten mede op grond van `gevoelsnormen' 
selecteren (De Lange, 1987), dan verdient dat nader 
onderzoek. En niet alleen om ongewenste praktijken 
op te sporen. Wanneer bijvoorbeeld wordt vermeld 
dat een geluidsoverlast gevende bewoner een woning 
naast een slechthorende wordt aangeboden, een 
agressieve bewoner naast iemand met `zoals wij dat 
noemen betonnen armpjes', dan zijn wellicht veel 
praktische criminaliteitspreventieve oplossingen uit 
deze hoek te verwachten. (De Lange, 1987, p. 74) 
Aangezien in de kringen van woondeskundigen naast 
het begrip 'de buurt als domein' het begrip 'de buurt 
als arena' is ontstaan, lijkt daar minder koudwater-
vrees voor gevoelige feiten te bestaan dan elders. 

Implicaties 

In het bovenstaande werd betoogd dat door de 
sterke aandacht voor bouwkundige en planologische 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van crimi-
naliteit, het belang van persoonsfactoren onderschat 
dreigt te worden. Fysieke buurtkenmerken doen de 
kenmerken van de buurtbewoners uit het oog 
verliezen. Met name persoonskenmerken die samen- 

68 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, fly. 8, 1989 



hangen met een verhoogde kans op daderschap 
krijgen weinig openbare aandacht. Ter relativering 
dient te worden toegevoegd dat puur fysicodetermi-
nistische projecten in Nederland nauwelijks 
voorkomen. Bijna altijd worden bij buurtprojecten 
`pakketten' van maatregelen getroffen, waarin ook 
sociopreventieve elementen zijn opgenomen (inscha-
keling van een buurthuis, aanstelling van een 
huismeester en dergelijke). Niettemin valt een factor 
als de bewonerssamenstelling en de mogelijke 
beInvloeding daarvan, bijna steeds buiten het 
blikveld. 

Op grond daarvan liggen twee soorten activiteiten 
voor de hand, namelijk onderzoek en beleidsontwik-
keling. Veel van de geciteerde literatuur is Angelsak-
sisch van oorsprong. Alleen al daarom lijkt de opzet 
van replicerende en op de Nederlandse situatie toege-
spitste onderzoeken noodzakelijk. Twee soorten 
onderzoek zijn dan aangewezen. 
- Onderzoek naar de relatieve bijdragen aan de 
verklaring van de criminaliteit op buurtniveau (of 
kleiner) van bewonerskenmerken ten opzichte van 
bouwtechnische en planologische factoren. Speciaal 
de samenhang tussen de concentratie (relatieve 
spreiding) van risicobewoners en criminaliteit 
verdient aandacht. 
- Onderzoek naar de processen van externe selectie 
en zelfselectie van buurtbewoners, met een nadruk op 
die van risicobewoners. 

Gezien de reeds gevonden resultaten lijkt het 
redelijk te veronderstellen dat in onderzoek in de 
Nederlandse situatie een bevestiging wordt gevonden 
van wat elders is gebleken. Op grond van de 
verwachting dat (zelf)selectie en de daaruit volgende 
concentratie op buurtniveau inderdaad een sterkere 
invloed op het criminaliteitsniveau zal vertonen dan 
bouwkundige en planologische factoren, kan intussen 
meer gebeuren. 

Allereerst lijkt het verstandig bij alle beslissingen 
op bouwtechnisch en planologisch gebied een goede 
afweging te maken van kosten en baten van mogelijke 
sociopreventieve maatregelen tegenover technopre-
ventieve, bouwtechnische maatregelen. Sociaal 
gerichte maatregelen kosten vaak maar een fractie 
van bouwtechnische en kunnen, als zij maar serieus 
in ogenschouw worden genomen, at op de voorhand 
vaak als buitengewoon kosteneffectief worden beoor-
deeld. 
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Het vervel van naoorlogse 

wooncomplexen 

ing. A.M.E. Vermeeren en drs. F.A.G. 
Wassenberg* 

Inleiding 

Uit verschillende publikaties die de laatste jaren 
zijn verschenen, werd duidelijk dat er een verband 
bestaat tussen criminaliteit en de gebouwde 
omgeving. Het werk hierover van Newman, Coleman 
en bijvoorbeeld van het Buro Criminaliteitspreventie 
mag in Nederland bekend verondersteld worden. 
Meer in het bijzonder geldt dit verband voor de 
naoorlogse etagebouw, waar criminaliteit in versterkte 
mate voorkomt in vergelijking met laagbouw. 

Het OTB heeft een vijftal etagebouwcomplexen 
onderzocht in opdracht van de Stuurgroep 
Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit. Het betreft 
Hoptille (Amsterdam), De Tjalk (Lelystad), de 
Gilliswijk (Delft), de Falgabuurt (Den Helder) en een 
achttal hoogbouwcomplexen in CapeIle aan den 
IJssel. Rapportages over deze complexen zijn dit jaar 
verschenen in de reeks Vandalisme, criminaliteit en 
volkshuisvesting Voorts doet het OTB meer thema-
tisch gericht onderzoek naar de ervaringen met 
huismeesters, naar de mogelijkheden van een selectief 
woningtoewijzingsbeleid en naar de specifieke proble-
matiek van de Bijlmermeer. 

Het doel van dit artikel is enige duidelijkheid te 
verschaffen over de relatie kleine criminaliteit en de 
naoorlogse etagebouw. Aan hod komen de omvang 
van de problemen, de oorzaken die geleid hebben tot 
(het ontstaan van) de problemen, de te treffen maatre- 
gelen om het verval tegen te gaan en de effecten 
van deze maatregelen. We gaan eerst in op de 
ernst van de problematiek. In wat voor type 
woningen spelen problemen? Zijn dat alleen flats, of 

* De auteurs zijn medewerkers van het Onderzoeksinstituut 
voor Teehnische Bestuurskunde (OTB) van de Technische 
Universiteit in Delft 
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ook andere woningtypen en zelfs eengezinshuizen? 
Om wat voor problemen gaat het? Kortom, het artikel 
opent met een algemene probleemverkenning met een 
bouwkundig tintje. 

In het tweede deel van het artikel wordt het proces 
van verval van woning en woonomgeving in onder-
delen uiteengerafeld. Geanalyseerd wordt welke 
factoren bijdragen tot dit verval. Sommige problemen 
blijken reeds vanaf de bouw aanwezig te zijn. Andere, 
zoals vervuiling, vandalisme en onveiligheid, zorgen 
pas in tweede instantie voor een dalende woonkwa-
liteit. Behalve gevolg, zijn kleine criminaliteit en 
verloedering op hun beurt ook weer oorzaak van nog 
meer problemen. Tegen alle ellende zijn maatregelen 
mogelijk. Hoe verder echter het verval reeds voortge-
schreden is, des te grootschaliger en kostbaarder het 
herstel. 

De naoorlogse woningvoorraad 

In Nederland staan in totaal 5,3 miljoen woningen. 
Bijna drie kwart daarvan is gebouwd in de jaren na 
de oorlog. (OTB, 1989a) Gedurende lange periode 
stond na de Tweede Wereldoorlog de volkshuis-
vesting primair in het teken van het oplossen van de 
woningnood. Er moest gebouwd worden, en veel ook. 
Na 1950 kwam het produktie-apparaat goed op gang. 
In de periode 1950 - 1955 werden gemiddeld 58.000 
nieuwe woningen per jaar gebouwd. Deze produktie 
nam in de jaren daarna toe tot 140.000 per jaar in de 
toptijd 1970 - 1975. 

Een belangrijk deel van deze uitbreiding heeft 
plaatsgevonden in de non-profitsector, dat wil zeggen 
dat het voornamelijk huizen betreft die in het bezit 
zijn van woningcorporaties of gemeentelijke woning-
bedrijven. Per 1-1-1986 behoorde circa 49% van de 
naoorlogse woningvoorraad tot de non-profit 
huursector. In Nederland bestaat op het moment 31% 
van alle woningen uit flats en dergelijke (dat wil 
zeggen niet-eengezinshuizen). Bij de woningcorpo-
raties ligt het percentage etagebouw hoger, namelijk 
48%. 
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Gilliswijk 

In het begin van de jaren zeventig word de Gilliswijk in Delft 
opgeleverd. De zeven vierhoogblokken zijn gesitueerd temidden 
van zeer veel (gebruiks)groen, waarbij de verschillende functies 
destijd geleidelijk in elkaar overliepen. Geleidelijk aan verpau-
perde de in het begin zo mooie wijk. Er kwam steeds moor 
vervuiling, graffiti en vernielingen (glasbreuk, brand) voor, met 
name in de vrij toegankelijke, semi-openbare ruimten. Ook word 
er steeds meer ingebroken. Angstgevoelens onder de bewoners 
waren vrij groot. Daders waren volgens de politie on de 
bewoners vooral jongeren uit de Gilliswijk zelf. Vanaf 1987 word 
eon grootscheeps programme uitgevoerd on de flats er weer 
bovenop to helpen: de hallen afgesloten, kelders gecomparti-
menteerd, woningen gesplitst, het groen gesnoeid, en or werden 
zeven huismeesters aangesteld. 
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Typologie van buurten 

De naoorlogse woningvoorraad valt in te delen in 
verschillende soorten wijken, afhankelijk van de 
bouwperiode en de toen heersende bouwkundige 
inzichten. We onderscheiden vijf typen, die in 
chronologische volgorde aan bod komen. Binnen elke 
categorie spelen problemen, die zeer uiteenlopend 
zijn en sterk wisselen per wijk, zoals criminaliteit, 
leegstand, vandalisme, veel verhuizingen en veel 
mutatie-onderhoud. De problemen hebben niet alleen 
te maken met de slechte fysieke kwaliteit van de 
woningen (zoals vocht, tocht, geliorigheid), maar ook 
met de slechte sociale kwaliteit van de woonomgeving 
(burenoverlast, criminaliteit, verloedering, vanda-
lisme). 

De oorzaken, die geleid hebben tot het ontstaan 
van een slechte kwaliteit van de sociale woonom-
geving zijn sterk situatiegebonden. Oprzaken van de 
slechte fysieke kwaliteit zijn gemakkelijker te traceren 
en hangen nauw samen met de bouwperiode, waarin 
de woningen gerealiseerd zijn. 

De wijken uit de periode 1945 — 1960 worden geken-
merkt door veel uniforme laagbouwwoningen en 
portiek-etageflats met vier bouwlagen. Door het 
ontbreken van een lift zijn de woningen op de derde 
en vierde woonlaag moeilijk bereikbaar. Deze wijken 
zijn gebouwd in afzonderlijke buurten met een hoge 
woningdichtheid. Het tekort aan openbare ruimte uit 
zich in parkeerproblemen en in het geringe aantal 
recreatiemogelijkheden. Het belangrijkste probleem 
van de woningen in deze wijken is dat ze woontech-
nisch verouderd zijn (te kleine vertrekken, gebrekkige 
isolatie, soms een lavet in plaats van een douche, 
enzovoort). Hun grootste voordeel is dat ze vaak 
goedkoop zijn. Hoewel er binnen deze categorie 
wijken voorbeelden zijn met ernstige problemen, 
vervullen deze wijken echter (nog) een belangrijke 
functie op de woningmarkt. Een voorbeeld van een 
buurt uit deze categorie is de Falgabuurt uit Den 
Helder. 

De tweede categorie wijken wordt gevormd door 
wijken uit de jaren zestig met een menging van 
bouwhoogten. Deze wijken kennen een royale stede-
bouwkundige opzet met veel ruimte tussen de 
bouwblokken, een sterke scheiding van functies en 
een gevarieerd woningaanbod. In deze wijken staat 
veelal zowel laagbouw als middelhoog- en hoogbouw. 
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CapeIse hoogbouvv 

In Capella aan den Ussel zijn acht hoogbouwcomplexen met 
samen bijna 4000 woningen onderzocht. De flats zijn opgeleverd 
tussen 1965 en 1973, met 144 tot 1344 woningen per complex, 
1 tot 20 blokken, 3 tot 14 woonlagen, met zowel galerij- als 
poniekontsluiting en van verschillende eigenaren. De onder-
zochte complexen hadden in 1984 alle te kampen met eon 
mutatiegraad van 15% of meer, ze hadden soms grote leegstand 
en dikwips te lijden onder kleine criminaliteit en verloedering. 
Doordat de complexen onderling op eon gering aantal fysieke en 
sociale kenmerken verschillen, kon in dit onderzoek het effect 
van deze kenmerken op kleine criminaliteit en verloedering 
gemeten worden. 
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Door de afwisseling in het woningaanbod scoren 
deze wijken over het algemeen vrij gunstig. De afzon-
derlijke woningcomplexen binnen zo een wijk kunnen 
echter wet te maken hebben met problemen die voor 
die complexen specifiek zijn. Het onderzoeksproject 
in Delft (de Gillisivijk) concentreerde zich op een 
wijk in deze categoric. 

De derde categorie, de hoogbouwwijken, gebouwd 
eind jaren zestig en begin jaren zeventig „geven het 
minst rooskleurige beeld. In een aantal wijken en .  
complexen is er een reeks van problemen aan te 
wijzen: bouwtechnische gebreken zoals betonschade 
(dikwijls het gevolg van systeemfouten), een slechte 
isolatie, ontwerpgebreken zoals een te grote toeganke-
lijkheid van het complex en een te grote, massale 
opeenstapeling van identieke woningen, een 
afgelegen ligging, een armetierige verwaarloosde 
woonomgeving en hoge woonlasten (hoge huur, hoge 
stookkosten en hoge servicekosten). De onderzochte 
hoogbouwflats in Capelle aan den I.Issel behoren tot 
deze bouwperiode. 

De twee laatste categorieen vormen de wijken uit 
de jaren zeventig en die uit de jaren tachtig. De wijken 
uit de jaren zeventig worden gekenmerkt door een 
grote diversiteit, een duidelijke herkenbaarheid en 
een sterke functiemenging. Er staan vooral eengezins-
huizen en de zogenaamde gestapelde laagbouw. De 
woongebieden uit de jaren tachtig kennen een grote 
verscheidenheid. Van de verschillende woningtypen 
in deze twee categorieen zijn het vooral de duurdere 
eengezinshuizen en de HAT-eenheden (kleine 
woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens), 
waarin zich problemen voordoen. De complexen 
Hoptille in de Amsterdamse Bijlmermeer en de Tjalk 
in Lelystad zijn hiervan voorbeelden. 

Het OTB heeft onlangs een onderzoek afgerond, 
waarbij alle naoorlogse complexen van sociale 
verhuurders op een rij gezet zijn, waarbij een 
huurderving van tenminste 5% voorkomt (Heeger, 
1988), hetgeen op een hoge leegstand duidt. Uit dit 
onderzoek blijkt dat lang niet alleen flats met 
verhuurbaarheidsproblemen kampen; bijna eenderde 
deel van deze complexen bestaat uit `gewone' eenge-
zinshuizen. Uit dit onderzoek komt bovendien naar 
voren dat leegstandsproblemen zowel in grotere als in 
kleinere gemeenten te vinden zijn en dat dergelijke 
complexen over heel Nederland verspreid liggen. 

Het venial van naoorlogse wooncomplexen 	 77 



Het Tjalk-complex in Lelystad werd in 1990 opgeleverd en in 
1985 ontruimd en dichtgespijkerd. Drie jaar later werd de tot 
bejaardenwoningen verbouwde Tjalk opgeleverd onder de naam 
de Buizerd. Het complex bestond uit 131 HAT-eenheden, die alle 
uit Aon kamer bestonden on bedoeld waren voor jongeren. Op de 
verdiepingen werden doze ontsloten door eon overdekte corridor. 
Reeds kort na de oplevering waren de problemen met crimina-
liteit on verloedering groot. Deze hadden voor eon deel to maken 
met de hoge mutatiegraad on leegstand in het complex. 
Daarnaast speelde eon rd l de bewonerssamenstelling on de 
inrichting van de gemeenschappelijke ruimten, omdat doze het 
uitoefenen van sociale controle door bewoners bemoeilijkten. 
Reeds vanaf het begin werden maatregelen uitgevoerd om de 
problemen enigszins in de hand to houden. Niets hielp. Een 
maatregel had zelfs eon averechts effect: het verruimen van de 
toewijzingscriteria. Het gevolg was dat de Tjalk gebruikt ging 
worden als opvang- on doorstroomhuis. De volledige ontruiming 
on verbouwing tot bejaardenwoningen is wel een groot succes 
geworden. 
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Tabel 1: Enkele van de door verhuurders opgegeven redenen van 
leegstand" 

Oorzaken 

Hoge kale huur 	 68 	 32,1 
Stedebouwkundige kwaliteit 	 77 	 36,3 
Woontechnische kwaliteit 	 25 	 11,8 
Sociale omgeving, w.o. 	 77 	 36,3 
— bewonersopbouw 	 (47) 	 (22,2) 
— criminaliteit 	 (49) 	 (23,1) 
— vandalisme 	 (56) 	 (26,4) 
Slechte reputatie 	 68 	 32,1 
M.b.t. de woningmarkt 	 119 	 56,1 

Totaal 

" Het betreft de belangrijkste oorzaken van leegstand in naoorlogse 
complexen bestaande uit tenminste 50 woningen en een huurderving van 5% 
of meer. De eigenaren konden meer redenen opgeven; hier is alleen het 
percentage 'ja' aangegeven. 

Problemen in flats 

In het onderzoek van Heeger is aan de verhuurders 
van complexen met een huurdervingspercentage 
hoger dan 5% gevraagd naar de oorzaken van de zich 
daar voordoende leegstand. Verhuurders geven aan 
dat vaak de sociale woonomgeving oorzaak is van 
leegstand, zie tabel 1. Hieronder vallen de bewoners-
opbouw, criminaliteit en vandalisme. Uit de tabel 
blijkt echter dat er nog veel meer oorzaken van 
leegstandsproblemen genoemd worden. Kleine crimi-
naliteit is dus slechts een van de factoren die 
bijdragen aan de achteruitgang van het leefklimaat in 
een bepaalde flat of buurt. 

Het verval van, buurten  
factoren veroorzaakt te worden. In 1984 stelden Prak 
en Priemus een model op, waaiin allerlei factoren, 
die met het verval van woningen te maken hebben, 
met elkaar in verband werden gebracht. Dit model 
dat in 1989 edeeltelijk is biig_esteld (OTB, 1989b),  
gebrm en we a s asis voor het biigevoegde schema  

oorzaken en gevolgen onder  
elkaar geplaatstMln. 0o7z7ken en gevolgen lopen 
door e aaiT'k---'-rieer is geen sprake van een 
eenduidig, rechtlijnig verband. Toch is er vaak wel 
een zekere tijdsvolgorde aan te wijzen. Deze houden 
we in dit artikel aan. Gevolgen blijken vaak oorzaali 
van nieuwe of ergere problemen e zii 	' 	- ,fts en 
verste 	o eme . e verschillende oorzaken en 
gevolgen van de problemen zijn te meten aan de hand 

Absoluut 	Percentage 

212 	 100% 
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Verhuisgeneigd- 	Mutatiest 	Doelgroepwijzi- 
heidt 	 Doorstroming t 	ging 
betrokkenheidi 	 Toewijzing scher- 

per 
Zorgvuldig beheer 

Societe controlet 	 Bewonersbegelei- 
ding 
Toezichtt 

Vandalisme en 	Delictent 	- huismeester 
criminaliteit 	Vemielingent 	- politie 
krijgen meet kans 	Klachtent 	Onderhoud 

Verloederingt 	intensiever 
Imago+ 	 Negatieve 	Zichtbare meat- 

publiciteitt 	regelen 
Campagne 

Woongenot daalt 
verder 
Uitstroomi 	Mutatiest 	Combinatie van 
Instroomt 	Weigeringent 	alle voorgaande 
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van diverse indicatoren. Deze zijn eveneens in het 
schema aangegeven. We behandelen de drie achter-
eenvolgende fasen. 

Aanvangskwaliteit 

De orobleembuurten 	qen kennen veelal 
eevii ongtilerhouding tus en v-1=Tel 
De uren 	re a le oog, de bijkomende 
eveneens. Daar tegenover staat dan een kwaliteit, die 
door (aspirant-)bewoners niet voldoende op prijs 
gesteld wordt. Dit kan een absoluut gebrek aan 
kwaliteit zijn, zoals het ontbreken van voorzieningen 
(douche, goede keuken, behoorlijke buitenruimte) of 
een gebrek aan kwaliteit, dat een meer subjectief 
karakter heeft (bijvoorbeeld de buurt is onveilig, vies 
of heeft een slechte reputatie). De eerste soort 
(gebreken aan) kwaliteit wordt meestal wel in de huur 
meegenomen, de tweede soort niet. Voor bewoners 
zijn echter de subjectieve factoren minstens zo 
belangrijk. Er zijn drie groepen  factoren te onder-
scheiden die voor een slec te aanvan skwaliteit 
zorgen: f sieke, sociale en externe oorza en. 

n a e vuf e onderzochte projecten bëitnd er een 
duidelijke relatie tussen de Lysieke omgevin,F  en het 
vóórkomen van criminaliteit en vandalisme. De 
fysieke woonomgeving kenmerkte zich door galerijen, 
lange bergingsgangen, een lange binnenstraat, open 
trappenhuizen en liften; deze waren voor een ieder 
vrij toegankelijk en daarvan werd door vandalen en 
criminelen dan ook dankbaar gebruik gemaakt. De 
materiaalkeuze bij de wat oudere flats bleek niet 
bestand tegen de toenemende vernielzucht van de 
modeme (vooral jeugdige) daders (Den Helder, 
Delft). Een weinig aantrekkelijke woonomgeving 
(Amsterdam, Lelystad) bood weinig vertier. 

Sociale factoren  vormen de tweede groep oorzaken. 
De diverse probieemcomplexen kenden een zwakke 
bewonerssamenstelling: veel jongeren, veel starters, 
veel lagere-inkomensgroepen. In Amsterdam en 
Lelystad was het de bedoeling om voor starters, 
voornamelijk jongeren te bouwen. De daarvoor 
bedoelde HAT-eenheden stonden echter op een 
verkeerde, afgelegen lokatie en waren daarom weinig 
gewild. Een veel te soepele inplaatsing (Amsterdam, 
Den Helder, enkele van de Capelse complexen) 
zorgde voor een concentratie van `probleemhuis-
houdens'. In begeleiding van deze lastige bewoners 
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De Falgabuurt in Den Helder is eind jaren vijftig gebouwd. In 
deze buurt staan 13 flatbokken van vier woonlagen. De woningen 
worden ontsloten via galerijen. In de woningen en bergingen 
wordt vaak ingebroken. Bewoners voelen zich onveilig in de 
semi-openbare ruimten. Voor de eigenaar zijn or hoge kosten ten 
gevolge van vandalisme. De directe woonomgeving is monotoon 
en maakt eon verloederde indruk. Oorspronkelijk waren de 
woningen bedoeld om marinepersoneel to huisvesten. Door de 
bouw van nieuwe woningen elders in Den Helder, heeft zich 
vanaf het midden van de jaren zeventig de bewonerssamen-
stelling stork gewijzigd. Momenteel worden de flats bewoond 
door veel kleine huishoudens. Veel °veriest wordt ondervonden 
door de aanwezigheid van drugsdealers. Al sinds enige jaren 
worden maatregelen genomen. Echte successen blijven uit, 
enerzijds omdat het pakket maatregelen weinig onderlinge 
samenhang kent, anderzijds omdat een dreigend sloopbesluit als 
eon donkere wolk boven de wijk hangt. 
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was niet voorzien. Dat was evenmin het geval bij het 
wegwijs-maken van nieuwe bewoners. 

Externe factozen  vormen de derde groep. Belangrijk 
is de ruimte op de woningmarkt. De verhuurders zien 
dit, zo bleek reeds uit tabel 1, als de belangrijkste 
oorzaak van leegstand. Als de woningmarkt ruimer 
wordt, zijn het juist de minder gewilde complexen 
waar leegstand- en verhuurbaarheidsproblemen 
optreden. Oplevering van een groot aantal nieuwe 
woningen in het desbetreffende woningmarktgebied 
binnen korte tijd kan funest zijn voor het 
woonklimaat in dergelijke complexen. Voor een 
woningzoekende zijn dan immers aantrekkelijker 
alternatieven aanwezig. Het probleem van een ruime 
woningmarkt in het midden van de jaren tachtig was 
duidelijk zichtbaar in bijvoorbeeld Capelle en de 
Amsterdamse Bijlmermeer. 

Verdergaande verslechtering: de woonkwaliteit daalt 

Woningen die al gekenmerkt worden door een 
slechte aanvangskwaliteit, zijn extra kwetsbaar voor 
een toename van problemen. Dit manifesteert zich in 
een afnemende woonkwaliteit voor bewoners. De 
woningen bieden de bewoners weinig kwaliteit en 
woongenot voor veel geld. De verhuisgeneigdheid is 
groot en de betrokkenheid van bewoners gering, 
zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het 
complex. Een hechte bewonersstructuur krijgt hier 
geen kans te ontstaan. Mensen blijven onbekenden 
voor elkaar, waardoor informele sociale controle 
ontbreekt. 

In zo'n situatie krijgen vandalisme en kleine crimi-
naliteit gepleegd door medebewoners, bezoekers of 
mensen die niets in het gebouw te zoeken hebben, 
meer kans. Dit wordt versterkt door fysieke 
kenmerken, bijvoorbeeld door voor iedereen toegan-
kelijke (semi-)openbare ruimten die niet afgesloten 
kunnen worden, zoals entrees, trappenhuizen en 
bergingen. 

Het gebouw wordt een vrijplaats en negatieve 
publiciteit, onder meer in de plaatselijke media, zorgt 
voor een slecht imago. Het woongenot voor de 
zittende bewoners daalt (nog) verder en zij die 
daartoe de kans krijgen, vertrekken. De negatieve 
reputatie weerhoudt eventuele nieuwe bewoners. Zij, 
die niet van de situatie op de hoogte zijn, worden na 
een bezoek ter plaatse afgeschrikt. Het aantal weige- 
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Hoptille is eon van de lagere flatgebouwen in de Amsterdamse 
Bijimermeer. Het word begin 1982 opgeleverd na eon lenge 
periode van voorbereiding on inspraak. Al vanaf het begin waren 
or problemen. Bij de oplevering waren or 106 woningen en 114 
HAT-eenheden (met 256 bewoners in de HAT's), die bijna 
allemaal ontsloten warden door eon small°, 300 meter lenge 
binnengang. Doze word al spoedig als opslag- en vuilstortplaats 
gebruikt. De uitdrukkelijke wens was to kornen tot integratie van 
verschillende bewonersgroepen, hetgeen zich onder moor uitte in 
maar liefst tien verschillende woningtypen binnen een gebouw. 
Hoptille moest enders worden dan de eenvormige Bijimeer-
hoogbouw. Daze keuze pakte verkeerd uit. Door het ontbreken 
van eon gerichte woningtoewijzing word Hoptille een verzamel-
pleats voor problematische bewoners. Dit trok drugsgebruikers, 
zwervers on krakers aan. Uiteindelijk moest Hoptille in 1984, ruim 
twee jaar na oplevering, volledig ontruimd en gerenoveerd 
worden. 
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ringen is hoog en de verhuurbaarheid wordt steeds 
slechter. Aan de andere kant oefent zo'n gebouw een 
aantrekkingskracht uit op die mensen, die een 
verhuurder liever ziet gaan dan komen (criminelen, 
drugshandelaren, helers, wanbetalers enzovoort). 

Exploitatietekorten 

Ms de problemen te erg worden, ontstaat uitein-
delijk leegstand als een duidelijk meetbaar negatief 
gevolg van de dalende kwaliteit voor bewoners. 
Speelde een dalende woonkwaliteit vooral de 
bewoners parten, leegstand is een probleem dat 
vooral de verhuurder in de portemonnee treft. Zoals 
hiervoor is aangegeven is het ontstaan van leegstand 
mede afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. 
Leegstand zorgt voor huurderving. Daarnaast brengen 
de vele verhuizingen hoge kosten voor beheer en 
mutatie-onderhoud met zich mee. Veel leegstand 
ontmoedigt zittende bewoners; het woont niet gezellig 
met voortdurend een leeg huis als buur. Leegstand 
veroorzaakt meer leegstand. 

Het gevaar bestaat dat beheerders juist in deze fase 
de moed laten zakken en een laissez-faire' beleid 
gaan voeren. Veel vernielingen dwingen tot een keuze 
tussen ofwel blijvend hoge herstelkosten, ofwel het 
achterwege laten van onderhoud. Dat laatste werkt 
weer het zogenaamde erosievandalisme in de hand. 
Vernielingen trekken i/ernielingen aan. Overigens 
wijzen onze ervaringen erop dat verhuurders bijna 
nooit het onderhoud als gevolg van vandalisme 
stoppen; integendeel, meestal wordt 'tot het einde 
aan toe' het vandalisme-onderhoud uitgevoerd. 

Het proces van verval is niet een verschijnsel 
waarmee alle flats in Nederland te kampen hebben. 
Problemen met criminaliteit en verloedering doen 
zich maar in een deel van de flats voor. Als er 
problemen spelen, dan is het hierboven beschreven 
proces geen automatisme. Het is (gelukkig) niet zo 
dat het proces van verval als vanzelf ontaardt. Dat 
was wel het geval in de Tjalk in Lelystad en Hoptille 
in Amsterdam. Zeker bij het laatste complex verliep 
het gehele proces van verval zo snel, dat nauwelijks 
nog de verschillende stappen in het vervalproces te 
onderscheiden zijn. In Hoptille werd anderhalf jaar 
na de eerste oplevering reeds gesproken over ingrij-
pende renovatie. 
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De Gilliswijk in Delft en de Falgabuurt in Den 
Helder zijn twee voorbeelden waar het proces van 
achteruitgang veel langzamer plaatsvond. Daar 
bestonden zodoende meer mogelijkheden om op een 
bepaald moment gericht in te grijpen en de spiraal 
van verval te stuiten. In CapeIle tenslotte konden we 
nog niet spreken van 'verve over de hele linie. 

Maatregelen 

Maatregelen zijn nodig ter bestrijding van 
problemen. Problemen voorkomen is echter beter dan 
ze genezen. Het is van groot belang dat ontwerp- en 
lokatiefouten bij nieuwe complexen achterwege 
blijven. Zo dienen massaliteit, onoverzichtelijke 
hoeken (enge plekken) en semi-openbare ruimten met 
een onduidelijke status vermeden te worden. 

Als er toch problemen ontstaan zijn, is het 
belangrijk dat er tijdig ingegrepen wordt. ',Us het kalf 
verdronken is, dempt men de put', is een gezegde dat 
ook bier vaak op zijn plaats is. Als problemen uit de 
hand lopen, zoals in Lelystad en Amsterdam, resteren 
slechts drastische maatregelen. In CapeIle blijkt 
echter dat minder vergaande maatregelen kunnen 
volstaan als er tijdig ingegrepen wordt, voordat 
knelpunten in ernstige problemen ontaarden. In het 
algemeen kunnen we stellen: hoe langer gewacht 
wordt, des te verder het verval voortschrijdt, des te 
zwaardere ingrepen nodig zijn (en des te grotere 
financiele offers dat meebrengt). 

Er is een keur van maatregelen te bedenken en in 
de praktijk worden die ook genomen (zie hiervoor 
Heeger 1989). Maatregelen dienen bij voorkeur direct 
gericht te zijn op de oorzaken van de problemen. In 
het schema is geprobeerd deze relatie aan te geven. 
Het schema is nadrukkelijk niet bedoeld om daaruit 
de %este' maatregel af te lezen. Geen enkele 
maatregel is namelijk per definitie altijd het meest 
succesvol. Bovendien kan het effect van een bepaalde 
maatregel voor de diverse betrokkenen verschillend 
uitpakken. 

Als de problemen nog in de fase van de aanvangs-
kwaliteit verkeren, is het het meest zinvol maatregelen 
te treffen die rechtstreeks de prijs/kwaliteitsver-
houding beinvloeden, zoals verbetering van de 
woonomgeving of een aanpassing van de woonkwa-
liteit, of een aanpassing van de woonlasten. 
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Uit het schema blijkt dat lang niet alle maatregelen 
gericht zijn op de problemen vandalisme en kleine 
criminaliteit (bijvoorbeeld huurverlaging, lokatiever-
betering, doelgroepwijziging of een wervingscam-
pagne). De meeste hebben er echter wel direct of 
indirect mee te maken. In het navolgende gaan we in 
op de maatregelen die effect hebben op de kleine 
criminaliteit. Maatregelen die specifiek gericht zijn op 
het terugdringen van vandalisme en kleine crimina-
liteit, kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 
techno- en sociopreventieve maatregelen, gericht op 
respectievelijk de fysieke en de sociale woonom-
geving. 

Technopreventieve maatregelen 

Bij de getroffen technopreventieve maatregelen in 
de verschillende flatblokken blijkt de nadruk te liggen 
op de semi-openbare ruimten. Deze ruimten zijn vaak 
een 'crime' voor de bewoners. Vrij toegankelijke 
galerijen, binnenstraten en entrees werden voor 
buitenstaanders afgesloten. Bergingsgangen werden 
gesplitst in kleinere delen. Sloten van toegangsdeuren 
werden verbeterd en ook de deuren zelf werden 
verstevigd. Ook werden steviger materialen gebruikt 
voor lichtarmaturen, brievenbussen, liftinterieurs en 
sloten. 

Andere maatregelen zijn gericht op het vergroten 
van de zichtbaarheid. Vandalen houden er immers 
niet van te kijk te staan. Zo werden donkere plekken 
verwijderd (dichtgemetseld) of beter verlicht. Woeste 
bosschages in de woonomgeving werden gesnoeid om 
de zichtbaarheid te vergroten. 

Als technische maatregel valt ook te noemen het 
intensiveren van het onderhoud. Het laten bestaan 
van graffiti, vernielingen en vervuiling werkt alleen 
maar erger in de hand. Corporaties en gemeenten 
staan vaak voor de keus de boel de boel te laten 
(zoals eerst in alle vijf de onderzochte complexen 
gebeurde), of juist extra intensief onderhoud te 
plegen (dit gebeurde in tweede instantie). 

Sociopreventieve maatregelen 

Een andere groep maatregelen om kleine crimina-
liteit en vandalisme tegen te gaan, zijn sociopreven-
tieve maatregelen. Deze zijn erop gericht de sociale 
controle te verhogen. Dit tracht men te bereiken door 
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het vergroten van de verantwoordelijkheid en de 
betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving. 
Ook hier hebben we wederom verschillende maatre-
gelen aangetroffen bij de onderzochte projecten. Zo 
werden flatcontactpersonen aangezocht, spreekuren 
per flat ingesteld, werden bewonerscommissies gesti-
muleerd en werd aan de bewoners een grotere rol 
toebedeeld bij de planvorming. In een buurtpreven-
tieproject werd aan bewoners een actieve rot toebe-
dacht bij het signaleren en bestrijden van bepaalde 
vormen van kleine criminaliteit en de angst voor 
criminaliteit, in samenwerking met de politie. Al deze 
maatregelen hebben tot doel de informele sociale 
controle te verhogen door bewoners meer betrokken 
te maken bij hun buurt. flit leidt tot meer woongenot 
en een grotere tevredenheid. 

Daarnaast is op verscheidene plaatsen de 
semi-formele sociale controle vergroot door het 
instellen van huismeesters. Samen met technische 
maatregelen als het afsluiten van portieken en 
entrees, kan deze maatregel vandalisme en kleine 
criminaliteit terugdringen. Het takenpakket van de 
verschillende huismeesters loopt sterk uiteen. Naast 
het houden van toezicht en het verrichten van kleine 
reparaties hebben de huismeesters een dienstverte-
nende rot naar bewoners toe (bemiddeling bij 
moeilijkheden bij bewoners onderling, wegwijsmaken 
nieuwe bewoners, een oogje in het zeil houden bij 
vakantie, enzovoort) en een toezichthoudende rot. 
Veelal worden de huismeesters ook ingezet als 
schoonmaker van de gemeenschappelijke ruimtes. 

Een ander type sociopreventieve maatregelen richt 
zich op het beInvloeden van de bewonerssamen-
stelling om een hechtere bevolkingsstructuur mogelijk 
te maken. flit kan bijvoorbeeld door woningen te 
splitsen of juist samen te voegen om daardoor het 
aanbod in een buurt meer te differentieren. Het 
gerichter toewijzen van woningen aan woningzoe-
kenden is eveneens een methode om de bewonerssa-
menstelling te beinvloeden (zie ook de bijdrage van 
H. Willemsen in dit nummer). 

Het toewijzingsbeleid is een onderwerp dat recen-
telijk de tongen losmaakt. Het lijkt erop dat er in veel 
plaatsen steeds selectiever en zorgvuldiger te werk 
gegaan wordt bij het toewijzen van een woning. Er 
kleven echter wet de nodige haken en ogen aan. Wat 
doe je met woningzoekenden die je ergens niet vindt 
passen? Aan wie wijs je woningen toe in een 
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`probleemgevoelig' complex? Kun je mensen 
weigeren, en wat gebeurt er dan met hen? Wat voor 
alternatieven bestaan er? Hoe voorkom je (de schijn 
van) discriminatie? Wat doe je met lastige huurders 
die medebewoners het leven zuur maken? Allemaal 
vragen die nog niet beantwoord zijn. 

Bij het OTB loopt op dit moment een onderzoek 
naar dit gevoelige onderwerp. Het verkeert echter nog 
in een inventariserend stadium. De juridische 
invalshoek is bij het toewijzingsbeleid van belang. 
Het lijkt er zeer op dat de officiele regelgeving botst 
met de praktijk. Een voorbeeld is het niet kunnen 
uitplaatsen van iemand die grote overlast veroor-
zaakt, omdat medebewoners niet officieel durven te 
getuigen uit angst voor represailles. 

Een laatste vorm van sociopreventieve maatregelen 
is het beInvloeden van de (potentiele) daders. Dit 
gebeurt onder meer bij het opzetten van jeugdvoorzie-
ningen. Vaak komen jongeren tot baldadigheid of 
erger uit een gebrek aan andere mogelijkheden om 
jets te doen in een buurt. Het opzetten van scholings-
en werkprogramma's zijn we echter niet tegenge-
komen. Op jongerenvoorzieningen in de buurt wordt 
juist flunk bezuinigd. Het beInvloeden van (potentiele) 
daders heeft als bijkomend voordeel dat verplaatsing 
van de problemen vermeden wordt. Het afsluiten van 
de hal en het aanstellen van een huismeester in de 
ene flat kan betekenen dat een flat verderop beklad 
en stukgemaakt wordt. Het voorkomen van 
problemen door jongeren zinvolle alternatieven te 
bieden, is een meer structurele oplossing. 

Combinatie techno- en sociopreventieve maatregelen 

Vaak omvat een aanpak alleen technopreventieve 
maatregelen. Deze blijken veelal gemakkelijk en snel 
van de grond te kunnen komen. Ze zijn ook duidelijk 
zichtbaar: extra deuren, betere sloten, sterkere 
materialen, extra onderhoud, je ziet het meteen. 
Sociopreventieve maatregelen zijn moeilijker reali-
seerbaar. Hiervoor is een beperkt budget beschikbaar, 
een duidelijk instrumentarium ontbreekt en de 
planvorming vraagt langdurig overleg en dito besluit-
vorming. De effecten zijn vaak ook niet meteen 
duidelijk zichtbaar (bijvoorbeeld toewijzingsbeleid). 
Een uitzondering vormen de huismeesters, die zijn 
wet duidelijk zichtbaar. 

Technopreventieve maatregelen (bijvoorbeeld een 
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gang afsluiten) worden vaak teniet gedaan (slot 
forceren of deur open laten staan). Fysieke maatre-
gelen alleen blijken dikwijls symptomen te bestrijden 
en zijn daardoor vooral op korte termijn effectief. 
Sociopreventieve maatregelen werken dikwijls wel op 
langere termijn door en hebben een meer structurele 
invloed. Een combinatie van beide soorten maatre-
gelen werkt daarom het beste. Technische maatre-
gelen kunnen een basis vormen voor een sociaal 
beheer. 

Tot slot 

Criminaliteit, vandalisme  en verInederina hiijken 
slechts een groep van oorzaken van problemen in 
flatgebouwen te n; problemen die buvoorbeell 
lee stand en zelfslooD tot gevolg kunnen hebben. Er 
zijn ook andere factoren in het spel. Een belangnLe 
is de ruin-ire-op de woningmarkt. Daardoor kan-Wa 
zijn dat in de ene regio huizen leegstaan zonder dat 
kleine criminaliteit een probleem is, terwijI in de 
andere regio woningen, die in een buurt staan waar 
relatief veel verloedering en kleine criminaliteit 
voorkomt, wel bewoond zijn. Kleine criminaliteit 
aanwijzen als de enige oorzaak van verval, leegstand 
en sloop is dus te beperkt. 

Tegen problemen in flats kan wat gedaan worden. 
Het is van belang er in een zo vroeg mogelijk stadium 
bij te zijn en om de juiste maatregelen te treffen. 
Belangrijk is daarbij te achterhalen waardoor de 
problemen veroorzaakt worden en te weten hoe ver 
het proces van verval reeds is voortgeschreden. 
Maatregelen dienen betrekking te hebben op de 
oorzaken van de problemen, dan hebben ze (veel) 
meer succes. 

Een integrale aanpak werkt het beste. Hieronder 
moeten we verstaan: 
- een combinatie van technische maatregelen en 
sociaal beheer; 
- een aanpak van woningen en woonomgeving. 
Onder dit laatste vallen bijvoorbeeld de gemeen-
schappelijke ruimten (hal, kelder, lift), maar ook het 
groen in de omgeving; 
- het betrekken van alle participanten: gemeente, 
corporatie, bewoners(organisaties), politie, buurtwerk 
enzovoort. 
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Tenslotte nog een pessimistisch geluid over de 
grenzen aan een aanpak. Helaas is het zo dat 
ondanks alle goede wil niet alle problemen zijn aan te 
pakken, laat staan op te lossen. Volkshuisvestings-, 
ruimtelijke ordenings- of beheermaatregelen van 
verhuurder en gemeente kunnen niet overal een 
antwoord op geven. Op een gegeven moment is de 
grens van de mogelijkheden bereikt. Verbeteringen 
kunnen dan nog slechts bereikt worden op andere 
terreinen, bijvoorbeeld door directe criminaliteitsbe-
strijding, het voeren van een ander drugsbeleid, maar 
ook door scholings- en werkgelegenheidspro-
gramma's en het bieden van een kansrijker toekomst-
perspectief. Deze laatste, meer maatschappelijk 
gerichte, maatregelen gaan evenwel het terrein van 
een verhuurder ver te buiten, maar soms ook dat van 
een gemeente en zelfs van het Rijk. 

Noot 

' De serie Vandalisme, crimina-
liteit en volkshuisvesting bestaat 
voorlopig uit de volgende delen: 
Kleine criminaliteit en naoorlogse 
etagebouw, verkenning en onder-
zoeksopzet; Hoptille: een idealis-
tisch woonconcept op tilt; Opkomst 
en ondergang van de Tjalk ; De 
rehabilitatie van de Gilliswijk in 
Delft; Sloop in de Falgabuurt? 
(Den Helder) ; Hoogbouw en 
sociale veiligheid in Capelle aan 
den L1ssel Deze uitgaven zijn 
verkrijgbaar via de erkende 
boekhandel of rechtstreeks te 
bestellen bij de Delftse Universi-
taire Pers, tel: 015-783254. 
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Straatroof in Amsterdam 

drs. C.J. Loef en drs. P.J.H.M. HoIla* 

Inleiding 

Van de typische `grote stads-criminaliteit' die het 
stedelijk leven kan veronaangenamen is straatroof 
qua ernst ongetwijfeld een van de meest ingrijpende 
delicten. Met straatroof doelen we, althans in dit 
artikel, dan niet op de incidenten waarbij hollende of 
(snor)fietsende jeugdigen al dan niet in vereniging 
jacht maken op de kostbaarheden van de oudere 
voetgangster. Dit zogenaamde `tassenrukken' maakt 
inmiddels tot in de grotere provincieplaats opgang en 
verliest dan ook aan grootstedelijke bijklank. Onder 
straatroof rangschikken we eveneens niet de 
gewapende overvallen op particuliere en profes-
sionele geld- en waardetransporten voor zover die op 
de openbare weg plaatsvinden.' 

Nee, met straatroof wordt hier gerefereerd aan de 
gebeurtenis waarbij een persoon op de openbare weg 
door onbekenden met geweld, of onder dreiging met 
geweld, zijn bezittingen afhandig wordt gemaakt. De 
ernst van dit delict worth overigens niet eens zo zeer 
bepaald door dit verlies aan kostbaarheden maar veel 
meer door het feit dat men zich plotsklaps en zonder 
voorafgaande waarschuwing in een levensbedrei-
gende situatie bevindt: met een mes op de keel of een 
vuurwapen tussen de ribben, met schoppen, slaan en 
soms zelfs daadwerkelijk steken of spuiten met gas 
(en recentelijk ook het dreigen met injectienaalden). 
Een dergelijke gebeurtenis laat vrijwel altijd diepe 
psychische sporen na, en in een aantal gevallen ook 
lichamelijke. 

Uitzonderingen daargelaten blijft straatroof, zoals 

* De auteurs zijn respectievelijk onderzoeker van de 
afdeling Besthursinformatie van de gemeente Amsterdam en 
Hoofdinspecteur van politic, plaatsvervangend chef Bureau 
Misdaadanalyse van de Gemeentepolitie Amsterdam. 
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boven omschreven, in Nederland beperkt tot de vier 
grote steden, hoewel de onderlinge verdeling naar 
aantallen zeer scheef ligt. In Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht vinden ieder jaarlijks meerdere tientallen 
gevallen plaats, in Amsterdam - waar dit artikel zich 
tot beperkt - jaarlijks een paar duizend. Straatroof is 
in Nederland een betrekkelijk nieuw delict dat voor 
1975 nauwelijks voorkwam. Ook de berovers zelf zijn 
betrekkelijke nieuwkomers, maar daarover meer 
nadat we eerst nader kennis hebben gemaakt met de 
slachtoffers en de omstandigheden waaronder 
straatroof wordt gepleegd. 

De slachtoffers 

Over straatroof is nauwelijks Nederlands onder-
zoeksmateriaal voor handen. Dat is ook niet verwon-
derlijk gezien de recente historie van het delict. De 
wel aanwezige data zijn hoofdzakelijk kwantitatief 
van aard: statistisch materiaal met als uitgangspunt 
de gegevens die uit aangiften gedestilleerd kunnen 
worden. Kwantitatieve informatie schetst naar onze 
mening een verre van compleet beeld over straatroof 
(of welk delict dan ook). Voor een meer definitief 
inzicht, bijvoorbeeld in de werkwijze en motieven van 
daders of de reacties van de slachtoffers, zou nader 
kwalitatief dader- en slachtofferonderzoek zeer 
gewenst zijn. Zulk onderzoek is in Nederland nog 
niet beschikbaar, daarom beperken we ons hier tot 
een eerste presentatie van informatie uit een aangif-
tenbestand van politiedistrict 2 (Bureau Warmoes-
straat), waar straatroof het meest frequent voorkomt. 
Uit dit bestand geven we een nadere statistische 
analyse van de jaarcijfers 1988. Aan enkele meer 
kwalitatieve kanttekeningen gaan we daarbij echter 
niet voorbij. Deze zijn vooral gebaseerd op 
gesprekken met deskundigen en (eigen) ervaringen. 

Het 2e politiedistrict verwerkte in 1988 881 
aangiften van straatroof. Een snelle rondgang langs 
de overige districten leerde ons dat het aangiftepeil 
voor geheel Amsterdam in dit jaar op ruim 2.000 
moet hebben gelegen. We willen benadrukken dat het 
hier uitsluitend om ter kennis van de politic gekomen 
delicten gaat. Het rale aantal straatberovingen in 
Amsterdam ligt ongetwijfeld hoger dan 2.000. Maar 
met welke factor dit getal daarvoor vermenigvuldigd 
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Tabel 1: Slachtoffers straatroof near woonplaats in procenten (n=881) 

Buitenland 	 68% 
Nederland (exclusief 
Amsterdam) 	 13 % 
Amsterdam 	 19 % 
Totaal 	 100% 

Tabel 2: Slachtoffers van straatroof naar leeftijd en geslacht (n=881) 

Leeftijd slachtoffers 
in procenten 

tot 21 jaar 	 14 	Man 
21 - 30 jaar 	 44 	Vrouw 
31 - 40 jaar 	 20 	Totaal 
40+ 	 22 
Totaal 	 100 

Geslacht slachtoffers 
in procenten 

92 

100 

moet worden is geheel onduidelijk bij gebrek aan 
inzicht in het 'dark number'. Een gerichte slachtoffer-
enquete onder de Nederlandse bevolking zou in dit 
geval overigens tot weinig resultaat leiden gezien de 
samenstelling van de slachtofferpopulatie (zie tabel I). 

Het aandeel niet-Amsterdammers, en dan met name 
dat van buitenlandse toeristen, is bijzonder hoog. 
Toeristen vormen een aantrekkelijk doelwit voor 
straatrovers. Zij zijn niet op de hoogte van de lokale 
gevaren en etaleren zich vaak door onzeker gedrag en 
afwijkende kleding. Bovendien dragen toeristen vaak 
waardevolle zaken met zich mee. Het oude centrum 
van Amsterdam, waar de meeste straatroven plaats- 
vinden, is tenslotte een belangrijke toeristische 
attractie. 

Uit eerder onderzoek 2  bleek een oververtegenwoor-
diging onder Engelsen en Japanners, terwijI Ameri- 
kanen juist minder vaak dan verwacht slacht-
offer van een straatroof werden. Misschien zijn de 
laatsten wat 'street-wiser' en passen zij bijgevolg hun 
gedrag aan. Slachtoffers van straatroof zijn bijna 
altijd alleenlopende mannen jonger dan 40 jaar (zie 
tabel 2). Niet zelden is van drankgebruik sprake. 

Aan de sterke samenhang die slachtofferschap met 
geslacht en leeftijd vertoont zal het specifieke karakter 
van de oude binnenstad als uitgaansgebied (Wallen) 
niet vreemd zijn. Vrouwen zullen zich her immers ' 
niet vaak zonder gezelschap op straat bevinden en 
jongeren preferen het Leidseplein. 
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Tabel 3: Tijdstip straatroof in procenten (n =821) 

00.00 - 07.00 uur 	 34 
07.00 - 19.00 uur 	 30 
19.00 - 24.00 uur 	 36 
Totaal 	 100 

Tabel 4: Straatroof naar dag in procenten (n=785) 

Maandag-vrijdag 	 65 
Zaterdag-zondag 	 35 
Totaal 	 100 

Bovendien pleegt deze laatste categorie niet veel geld 
op zak te hebben. 

Kenmerken van het delict 

Hoewel de meeste straatberovingen in de avond- en 
vroege ochtenduren gebeuren vindt toch ook een niet 
weg te cijferen gedeelte op klaarlichte dag plaats (zie 
tabel 3). 

Gemeten naar de dag treffen we - niet onverwacht 
- een duidelijke piek in het weekeinde aan. Weekend-
dagen zijn uitgaansdagen en dat betekent veel poten-
tiele slachtoffers (en dus ook daders) op straat (zie 
tabel 4). De piek in de weekenddagen wordt nog wat 
geprononceerder indien we hiertoe ook de vrijdag-
avond en vroege maandagochtend rekenen. 

De meest voorkomende deliktslokaties in de oude 
binnenstad zijn: Damrak, Wallen, Oudekerksplein, 
Damstraat, Nieuwmarkt en Stationplein. De 
omgevingsfactoren van de oude binnenstad bieden de 
berovers uitsluitend voordelen. Van de vele nauwe 
-stegen wordt dankbaar gebruik gemaakt als 
vluchtweg, als plaats om zich van de overtollige buit 
te ontdoen en ook wel als delictslokatie. 

Het toegepaste geweld bij een straatberoving blijft 
meestal beperkt tot het dreigen met een mes of injec-
tienaald, vasthouden en schoppen of slaan (zie tabel 
5). Zwaarder geweld komt met enige regelmaat voor, 
met name bij verweer van het slachtoffer. Er zijn 
echter ook daders die doelbewust letsel toebrengen 
(bijvoorbeeld enkel- of kniebanden doorsnijden om 
achtervolging te voorkomen). 
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Tebel 5: Geweldgebruik straatroof in procenten (n= 741) 

Vasthouden. neergeoien enz. 	 29 
Schoppen/slaan 	 14 
Dreigen mes 	 51 
Dreigen pistool 	 4 
Overig (steken, schieten, gas) 	 2 

rebel 6: Aantal daders in procenten 	821) 

1 dader 	 31 
2 daders 	 44 
3 daders 	 15 
Meer dan 4 daders 	 10 
Totaal 	 100 

De daders 

Straatroof wordt meestal gepleegd door meer dan 
een dader. Straatrovers blijken een voorkeur te 
hebben voor het werken in koppels (zie tabel 6). 
Inderdaad de meest efficiente werkwijze. Een dader 
zorgt voor afdreiging en de ander doorzoekt het 
slachtoffer, de buit hoeft slechts in tweeen gedeeld te 
worden. 

Een voor de oude binnenstad van Amsterdam 
typerende straatberoving verloopt ongeveer als volgt. 
Een mannelijke toerist loopt op een willekeurig 
tijdstip op straat. Hij wordt door een voorbijganger 
aangesproken met het verzoek om een vuurtje 
(wisselgeld, de juiste tijd), er is verder niemand in de 
buurt. De toerist stopt en voelt in zijn zakken. 
Plotseling heeft de voorbijganger een groot mes op 
zijn keel gericht en doorzoeken nit het niets 
verschenen handen zijn zakken, hij wordt vakkundig 
`gepeld'. Vervolgens een harde duw en de daders 
vluchten verschillende kanten op, waarbij ze 
dankbaar gebruik maken van de talrijke nauwe 
stegen. De toerist blijft `leeg' achter, hij is op een paar 
schrammen of bulten na, niet gewond. De hele 
gebeurtenis heeft nog geen minuut in beslag 
genomen. 

Het is onder andere de bovenstaande modus 
operandi die opsporing van straatroof door de politie 
zo moeilijk maakt. Getuigen van het voorval 
ontbreken immers als regel, en komt het al tot een 
aanhouding dan wordt het geroofde zelden of nooit 
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bij de verdachte aangetroffen. Bovendien hebben de 
daders inmiddels geleerd dat zij bij aanhouding het 
beste hun mond kunnen houden. 

Zij verklaren dan ook meestal niets en moeten weer 
heengezonden worden. Ook confrontaties met slach-
toffers zijn meestal niet mogelijk: toeristen blijven in 
het algemeen niet lang in Amsterdam. De grootste 
kans op succes ligt nog in een heterdaad betrapping 
door politie-beambten, een situatie die zich met enige 
regelmaat voordoet. 

Als de verstreken tijd tussen beroving en aangifte 
kort is gaat het slachtoffer met de politic de buurt in, 
ook dat leidt soms tot resultaten. Het aantal actieve 
straatrovers in de Amsterdamse binnenstad moet 
overigens niet overdreven worden: 80 a 100 `bekende' 
gezichten. De maatschappelijke overlast die deze 
relatief kleine groep veroorzaakt is echter enorm. 
Genoemde daders zijn bijna altijd man (98%) en 
varieren in leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Aan slacht-
offers wordt bij aangifte uiteraard ook een signa-
lement van de dader(s) gevraagd. Uit deze signale-
menten kan worden opgemaakt dat de daders voor 
51% bestaan uit kleurlingen, 22% uit Noord-
afrikanen, 17% uit blanken en 10% uit overigen 

Men bedenke bij deze cijfers dat zij gebaseerd zijn 
op de verklaring van het slachtoffer zodat verteke-
ningen mogelijk zijn. Bovendien zeggen zij meer over 
de frequentie waarmee de verschillende categorien 
straatrovers actief zijn dan over hun exacte samen-
stelling. Maar over het algemeen vertonen de 
gegevens het beeld dat ook uit andere bronnen bij de 
politic bekend is. Straatrovers zijn bijna altijd van 
allochtone en/of niet-Nederlandse aflcomst. 

De eerste gevallen van straatroof in Amsterdam 
stammen uit de tweede helft van de jaren zeventig. Zij 
werden gepleegd door in Suriname geboren jongeren 
behorend tot wat later de zogenaamde tussengene-
ratie ging heten. In Nederland gearriveerd met de 
migratiestroom die vooraf ging aan de Surinaamse 
onafhankelijkheid, ondervond vooral de wat oudere 
jeugd moeilijkheden bij het vinden van werk of 
scholing. Een en ander resulteerde in een zeker 
percentage 'drop-outs' waarvan weer een gedeelte 
aansluiting zocht en vond bij de (nieuwe) heroIne-
scene, die ongeveer gelijktijdig ontstond op de 
Zeedijk. 

Verslaving was het gevolg, waarbij de toentertijd 
zeer hoge heroIne-prijzen onder gebruikers een 
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permanente behoefte aan (niet beschikbaar) geld 
veroorzaakten. Dat bepaalde voor velen de keuze tot 
criminele activiteiten. Onder deze omstandigheden 
werden de eerste straatberovingen geboren. De 
Zeedijk - waar de verslaafden zich ophielden - was 
nog een gewone, zij het enigszins louche, uitgaans-
straat en al snel werd ontdekt hoe eenvoudig het was 
om dronken slachtoffers in grote groepen te omringen 
en van kostbaarheden te ontdoen; het zogenaamde 
`stofzuigeren'. Specialisatie (in koppels) en uitwaaie-
ring over het gebied volgden. 

Op zich zelf is de keuze voor straatroof van deze 
eerste dadergroep volstrekt verklaarbaar. Straatroof 
vergt immers nauwelijks criminele vaardigheden of 
kennis van de lokale penose (tips, helers en 
dergelijke), vergt evenmin veel kennis van de 
betreffende samenlevingsstructuren. Als daarenboven 
potentiele slachtoffers in grote getale aanwezig en 
nabij zijn en de pakkans zeer gering blijkt dan zal de 
aantrekkingskracht van straatroof op deze dilettanten 
(want dat zijn het) duidelijk zijn. En wat voor deze 
eerste Surinaamse daders opging geldt grosso modo 
ook voor de latere: Marokkanen van de tussengene-
ratie, idem Antillianen, illegale Noordafrikanen, Itali-
aanse drugstoeristen. Straatroof is een hoogst 'unsop-
histicated' delict en dus uitermate geschikt voor 
gedepriveerde nieuwkomers, daar gaat het hier om. 

Een schatting van het totaal aantal actieve daders 
in geheel Amsterdam over een jaar is bij gebrek aan 
voldoende gegevens moeilijk te geven. De aantallen 
moeten echter niet overdreven worden. Bij een de-
lictsniveau van ruim tweeduizend zal bij tweehon-
derd actieve daders de bovengrens wel bereikt zijn. 

De publieke aandacht 

Op dit punt in het betoog aangekomen vraagt de 
lezer zich ongetwijfeld af waarom een ernstig delict 
als straatroof, dat blijkbaar in zo grote getale 
voorkomt, niet al lang tot grote maatschappelijke 
onrust en krachtdadige bestuurlijke maatregelen heeft 
geleid. Daarvoor bestaan plausibele redenen. 

In de eerste plaats waren en zijn de meeste slacht-
offers toerist en bovendien woonachtig in het 
buitenland. Daardoor is het probleem in belangrijke 
mate onzichtbaar gebleven. De ondergane ervaringen 
zijn ongetwijfeld in ruime mate doorverteld, van 
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belang is echter dat dit niet in Nederland gebeurde 
en zodoende ook niet tot onrust leidde. Kennis is hier 
ten lande steeds beperkt gebleven tot een kleine kring 
van ingewijden. 

Ten tweede beperkten straatberovingen zich tot 
midden jaren tachtig vrijwel tot een klein gedeelte 
van de Amsterdamse binnenstad. Juist in dit gedeelte 
is de politic sinds 1975 geconfronteerd met een 
reusachtige criminaliteitsexplosie en een groeiende 
drugscene 3  waarop men oorspronkelijk niet ingesteld 
was. Straatberovingen vielen totaal in het niet bij de 
veelheid aan te verwerken zaken, zodat voor dit 
moeilijk te rechercheren delict nauwelijks aandacht, 
tijd en menskracht beschikbaar was. Opnemen (van 
de aangifte) en afleggen (van het verbaal) werd bij 
straatroof de standaardbehandeling. 

Inmiddels heeft de politic van het betreffende 
district zich organisatorisch (en mentaal) aangepast 
aan de gewijzigde omstandigheden en krijgt straatroof 
de prioriteit die het verdient. Met wijkteams, speciale 
projectgroepen en misdaadanalyse zijn dan ook al de 
nodige successen geboekt. Inmiddels is ook het 
gemeentelijk beleid meer op de voorgrond getreden • 
(Stegenplan, straatjunkenproject). Maar de oorspron-
kelijke situatie heeft jarenlang vrijwel onopgemerkt 
kunnen `doorzieken', hetgeen huidige oplossingen 
veel moeilijker maakt. 

Tenslotte is veel maatschappelijke onrust 
voorkomen door het in Nederland ontbreken van een 
'tabloid' pers die zijn bestaansrecht ten dele ontleent 
aan het verstrekken van een dagelijks quotum sensa-
tiemisdaad in de vorm van gruwel- en griezelver-
halen. `Strassenraub' en 'Mugging' zijn in de buiten-
landse pers zeer geliefde, regelmatig terugkerende 
thema's. 

De toekomst 

De omstandigheden waaronder straatroof zich in 
Amsterdam kon ontwikkelen zijn zeer specifiek. Een 
drietal historisch en geografisch samenvallende 
factoren schiepen een ideaal klimaat. Een 
aanzienlijke groep problematische `nieuwkomers', een 
gelijktijdig opbloeiende drugsscene, die zich 	. 
bovendien vestigde in een qua structuur voor daders 
ideaal gebied met veel potentiele - en ook nog 
buitenlandse - slachtoffers. Deze combinatie van 
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ieder op zich noodzakelijke, maar afzonderlijk onvol-
doende voorwaarden, lijkt dermate uniek dat voor 
verspreiding naar andere steden nauwelijks vrees 
hoeft te bestaan. Het is dan ook geen gewaagde 
voorspelling dat straatroof in de andere grote Neder-
landse steden nooit een groot probleem zal worden. 
Dat blijkt ondere andere uit het feit dat in Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht straatberovingen nog steeds tot 
de uitzonderingen behoren, hoewel deze steden toch 
in ruime mate geconfronteerd zijn met de problemen 
van de tussengeneratie. En dat blijkt bijvoorbeeld ook 
nit het felt dat men als straatrover zelden een Turkse 
nieuwkomer zal aantreffen, hoewel ruimschoots verte-
genwoordigd in de grote steden. De verklaring luidt 
dat Turkse jongeren eenvoudigweg niet in grote 
getale zijn toegetreden tot de drugsscene. 

Voor Amsterdam zelf ligt de toekomstverwachting 
wat gecompliceerder. Het straatroverscarrousel heeft 
namelijk inmiddels een geheel eigen dynamiek 
ontwikkeld. Als het probleem zich zou beperken tot 
de eerste Surinaamse daders dan zou het voor het 
einde van deze eeuw opgelost zijn. Deze categorie 
kent in de hogere leeftijdsgroep uitsluitend afhakers 
en wordt van onderuit nauwelijks ververst: de tweede 
generatie wil van verslaving en drugsscene weinig 
weten. Maar daarvoor in de plaats zijn de laatste 
jaren steeds weer groepen nieuwkomers als straat-
rover toegetreden: Antillianen, Marokkanen, illegale 
Noordafrikanen en als laatste Italianen die komen 
meedrijven op de golven jeugdige toeristen. 
Zolang deze dynamiek blijft voortbestaan, en dat 
heeft natuurlijk alles te maken met de aantrekkings-
kracht van Amsterdam als stad waar veel kan en 
weinig moet, zal straatroof niet de natuurlijke dood 
sterven die het delict, als een vorm van nieuwkomers-
gedrag, eigenlijk met zich meedraagt. 

Nolen 

Tassenrukken, gewapende 
overvallen en straatroof als door 
ons bedoeld vallen formeel onder 
art. 312 Sr. De door ons aange-
brachte scheiding dient slechts 
analytische doeleinden. 
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2  Zie: C.J.Loef, Diefstal met 
geweld in de Amsterdamse 
Binnenstad, december 1985, 
Gemeente Amsterdam. 
3  Onder drugsscene verstaan we 
hier het conglomeraat personen, 
verslaafden, dealers, koeriers, 
helers, straatprostituee's, 
meelopers, randfiguren enzovoort, 
dat zich met regelmaat op een 
geografisch afgeperkt gebied rond 
de drugshandel manifesteert. 
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Vervuiling van de 

grootsteedse woonomgeving 

R. van Bennekorn* 

Inleiding 

Grote steden in Nederland zijn vuil. Vooral de 
oude stadswijken en concentratiepunten elders in de 
steden laten een ernstig vervuild straatbeeld zien. 
Voor veel bewoners van de stad vormt dit een 
belangrijke bron van ergernis en een negatieve factor 
in de waardering van leef- en woonmilieu van de 
grote stad. 'De lokale politiek' lijkt er echter nog 
weinig aanleiding in te zien op grote schaal vernieu-
wende maatregelen te ontwikkelen om de problemen 
te keren. Wervuiling van de woonomgeving' vormt 
geen aansprekend voorbeeld van de grootstedelijke 
problematiek. Werkloosheid, criminaliteit en sociale 
armoede spreken meer tot de verbeelding. Toch zorgt 
een vervuilde woonomgeving mede door de 
samenhang met andere zaken voor problemen. 

In dit artikel wordt ingegaan op het verschijnsel 
`vervuiling van de woonomgeving' en wordt aange-
geven in welke richting het gemeentelijk anti-vervui-
lingsbeleid zich zou kunnen ontwikkelen om de 
vervuiling van het grootstedelijk woonmilieu tegen te 
gaan. Aard, omvang, oorzaken en gevolgen van 
vervuiling komen eerst aan de orde. Vervolgens wordt 
ingegaan op de mogelijkheden van te treffen maatre-
gelen. Daarbij komt de beperktheid van een 
verscherpt repressief beleid aan de orde. Tot slot 
wordt ingegaan op het ontwikkelen van een beleid, 
waarbij meer ingespeeld wordt op de mogelijkheden 
van afstemming tussen vervuilers enerzijds en de 
overheid anderzijds: een vorm van privaat-publieke 
samenwerking. 

* De auteur is als projectleider 'vandalism& van de deelge-
meente Hoogvliet verbonden aan Bureau Halt te Rotterdam. 

102 	Justitiole Verkenningen, jrg. 15, nr. 8, 1989 



Probleemschets 

'Vervuiling' laat zich het beste definieren als die 
aantasting van het woonmilieu, die ontstaat bij min of 
meer massaal aanwezig afval. Dit afval is meestal op 
onjuiste wijze of ontijdig aangeboden. Qua verschij-
ningsvormen moet gedacht worden aan te vroeg 
buiten gezette vuilniszakken, dierlijke uitwerpselen, 
zwerfvuil (papier, verpakkingen, etensresten), 
bouwafval enzovoort. Bekladding en illegaal 
plakwerk worden ook tot vervuiling gerekend. In de 
meeste gevallen vormt vervuiling een overtreding van 
plaatselijk vastgestelde regels (meestal zijn artikelen 
opgenomen in de APV). De schade van individuele 
vervuilingen is vrijwel nooit vast te stellen. Alleen de 
kosten van het verwijderen kunnen aangemerkt 
worden als rechtstreekse schade. De schade voor de 
woonomgeving laat zich moeilijk per vuilniszak of 
dierlijk uitwerpsel omrekenen. Het gaat in dit artikel 
niet over vervuiling in de zin van milieuverontrei-
niging van bodem, water of lucht, maar om vervuiling 
van het straatbeeld in de woonomgeving. 

Het vinden van een objectieve of geobjectiveerde 
schaal voor de mate van vervuiling is uiterst moeilijk. 
Anders dan bij vormen van milieuverontreiniging zijn 
er geen vaste normen voor maximaal toelaatbare 
concentraties van vervuiling van de woonomgeving 
vast te stellen. (Roteb e.a., 1979, p.20) Meer van 
belang voor het te voeren beleid is het krijgen van 
inzicht in de waardering en beoordeling van de 
vervuiling. Uit onderzoek in Rotterdam gehouden 
blijkt een sterke negatieve waardering voor vervuiling 
en een grote roep om meer middelen teneinde het 
probleem aan te pakken. Zo bleek in zeer recent 
onderzoek onder bijna 800 Rotterdammers in oude 
stadswijken dat ruim zestig procent hun wijk (erg) 
vuil vindt. Meer dan de helft van de respondenten is 
van mening dat de gemeente onvoldoende doet om 
vervuiling in de stad tegen te gaan. (Mediad, 1989) 

Ondanks de grote ergernis bij bewoners over de 
vervuiling van de stad, heeft het probleem zich (nog) 
niet kunnen verheugen in een grote politieke belang-
stelling. Slechts zeer zelden wordt de politieke agenda 
gehaald. In de afgelopen jaren is in dit verband in 
Rotterdam slechts sprake geweest van een politiek 
issue: verlaging frequentie van huisvuil ophalen. 
Mogelijk wordt daar binnenkort een tweede aan 
toegevoegd: gescheiden inzamelen van huisvuil. Het 
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georganiseerde verzet tegen de wekelijkse vuilophaal-
dienst lijkt inmiddels weggeebd. Meer interesse gaat 
op dit moment uit naar milieuvervuiling en 
afval(verwerking). 

Dat de politick weinig belangstelling voor het 
probleem heeft gehad, had tot gevolg, dat de dienst-
verlening op een sterk ambtelijke wijze was vormge-
geven. Ter illustratie hiervan de volgende constate-
ringen. De dienstverlening is veelal in de vorm van 
quasi-collectieve goederen ingericht. Vervuilers 
warden niet gezien als verschillende individuen, die 
om uiteenlopende maatregelen en dienstverlening 
vragen. Zo wordt per buurt bijvoorbeeld op dezelfde 
dag het huisvuil opgehaald en is de frequentie van 
ophalen voor de gehele stad gelijk. 

Ook is er sprake van weinig klantgerichtheid. 
Zelden worden burgers gezien als `klanten' die voor 
het schoonhouden van hun straat, buurt en stad een 
bedrag betalen. Tevens zijn de klachtenmeldpunten 
voor de burgers vaak onhelder. Voorts is er sprake 
van sterke verkokering in de taakuitoefening van 
verschillende diensten. Openbaar groen, singels, 
straten, gevels enzovoort worden door verschillende 
diensten schoongehouden. Voor burgers is deze 
structuur vaak ondoorzichtig. Ook leidt dit tot een 
versnipperde aanpak van vervuiling en is er geen 
sprake van afstemming tussen diensten voor een 
integrale aanpak van vervuilde gebieden. 

Tot slot wordt bij het tegengaan van vervuiling in 
de eerste plaats gedacht aan de inzet van meer van 
dezelfde middelen en is er weinig creativiteit in het 
zoeken naar nieuwe wegen om de reiniging te verbe-
teren. 

Omvang van het probleem 

Zoals in de vorige paragraaf werd opgemerkt, 
wordt vervuiling in dit artikel opgevat als een 
subjectief bepaald begrip. Met andere woorden, de 
mate van vervuiling is afhankelijk gesteld van de 
waardering, die mensen aan het verschijnsel geven. 
Als voorbeeld voor de waardering en beoordeling van 
het probleem wordt kort ingegaan op resultaten van 
recent publieksonderzoek in Rotterdam. (Van 
Bennekom, 1987; Gemeentewerken Rotterdam, 1988; 
Mediad 1989) 

Vervuiling blijkt voor veel Rotterdammers een bran 
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van ergernis te zijn: 85 procent zegt zich er regelmatig 
aan te ergeren. Grootste bronnen van ergernis worden 
gevormd door vuilniszakken op straat, dierlijke 
uitwerpselen, zwerfvuil en bekladding. Meer dan de 
helft van de mensen is van mening dat de gemeente 
onvoldoende doet om vervuiling tegen te gaan. Ook 
constateert een meerderheid van de mensen dat de 
situatie in de woonwijk verslechterd is. 

Opvallend is de bereidheid van zeer veel mensen 
mee te helpen aan het schoonhouden van de eigen 
straat. 55 a 60 procent van de mensen onderneemt 
actie (zelf opruimen of melden bij de gemeente) 
wanneer enigerlei vorm van vervtiiling aangetroffen 
wordt en ruim 80 procent ziet geen probleem in het 
vegen van de eigen stoep. Voorwaarde is evenwel dat 
van de zijde van de gemeente ook inzet getoond 
wordt en dat contacten met straatbewoners zodanig 
worden, dat afspraken gemaakt kunnen worden. 

Het schoonmaakcynisme, gedefinieerd als de 
negatieve effectverwachting die mensen hebben van 
het schoonmaken van de stad, is groot onder 
bewoners. Vrouwen oordelen negatiever over het 
schoon/vuil zijn van de stad, de achteruitgang van de 
woonomgeving en over de inzet van de gemeente. 
Wel tonen vrouwen meer bereidheid betrokken te 
worden bij het schoonhouden van de stad, ook at zijn 
zij cynischer ten aanzien van de verwachte effectiviteit 
ervan. 

Ouderen hebben een negatiever oordeel over 
vervuiling dan jongeren. Ouderen ergeren zich meer 
aan zwerfvuil dan jongeren. Jongeren daarentegen 
ergeren zich meer aan hondepoep dan ouderen. De 
bereidheid zelf jets aan vervuiling in de eigen 
woonomgeving te doen is bij ouderen veel groter dan 
bij jongeren. Onder migranten wordt minder negatief 
geoordeeld over de graad van vervuiling in 
Rotterdam. Allochtonen ergeren zich minder aan 
vuilniszakken op straat dan Nederlanders, wel is er 
meer ergernis aan hondepoep. Ook hebben buiten-
landers een positievere opvatting over de inspan-
ningen van de gemeente. 

Een grootstedelijk probleem 

Vervuiling wordt in dit artikel opgevat als een 
grootstedelijk probleem. Niet omdat in andere 
gebieden geen vervuiling voorkomt, maar omdat de 
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omvang van vervuiling in het grootstedelijk leefmilieu 
veel groter is. Verschillende interacterende factoren 
leiden ertoe dat grote steden met het probleem te 
maken hebben. 

In de eerste plaats is de bevolkingsdichtheid in 
grote steden veel groter dan elders. Meer mensen per 
oppervlakte betekent ook dat er meer vervuild wordt. 
Bovendien kenmerkt de compacte stad zich door 
gestapelde bouw, waardoor grote dichtheden 
woningen en bewoners ontstaan in sommige stads-
wijken. In de tweede plaats leent de aard van de 
gebouwde omgeving zich voor vervuiling. De oude 
woningen in de stadsvernieuwingswijken bieden 
weinig opslagruimte voor huisvuil. Hoogbouw 
vertoont vanwege de anonimiteit van gemeenschap-
pelijke ruimten een duidelijke relatie met vervuiling. 
(Coleman, 1988; Korthals Altes e.a., 1987) Die anoni-
miteit, gekoppeld aan grote doorstroming, het 
wegvallen van sociale verbanden enzovoort leidt tot 
afname van de identificatie met de wijk en ook de 
zorg voor de wijk. 

In de derde plaats is de demografische samen-
stelling van stedelijke gebieden anders. Met name 
groepen migranten hebben een andere `vervuilings-
moraal'. Dit leidt ertoe dat in de oude wijken, waar 
veel etnische groepen wonen, meer vervuiling te 
constateren is. (Mediad 1989, Stevens 1987) In de 
vierde plaats remt de grootstedelijke cultuur vervui-
lingsgedrag niet af. De normbeleving is anders en 
sociale controle is geringer, waardoor vervuilend 
gedrag minder afgeremd wordt dan in kleinere 
woongemeenschappen. 

Tot slot is de aard van dienstverlening en aandacht 
voor het probleem anders dan in kleine gemeenten. 
Andere, als ernstiger beoordeelde problemen, vragen 
meer bestuurlijke en ambtelijke aandacht. Bovendien 
geschiedt de dienstverlening op meer anonieme wijze 
door grootschalige diensten, waardoor het verant-
woordelijkheidsgevoel voor de uitvoering bij de reini-
gingsmedewerkers niet gestimuleerd wordt. 
Al deze factoren leiden ertoe dat vervuiling in de 
grote steden meer voorkomt. Gelijk andere grootste-
delijke problemen is vervuiling niet zozeer een 
exclusief probleem voor de grote steden, maar is er 
sprake van cumulatie, culminatie en massaliteit van 
problemen, vooral in de oude stadswijken. (Steden 
vergeleken, 1987) 
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Gevolgen van vervuiling 

Een vervuilde woonomgeving op zich hoeft in vele 
gevallen niet ernstig te zijn. Wat maakt het immers in 
concreto uit of er bijvoorbeeld papier op straat ligt? 
Vervuiling heeft echter wet degelijk negatieve 
gevolgen, indien deze in samenhang met andere 
factoren gezien wordt. 

In de eerste plaats kan ernstige vervuiling gevaren 
voor de volksgezondheid opleveren. Organisch afval 
vormt een goede voedingsbodem voor allerlei 
ongedierte. Bacterien, insecten en ratten kunnen de 
hygiene bedreigen. Vooral wanneer dit in woonge-
bieden gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat de 
gezondheid schade ondervindt. Op dit moment is er 
uiteraard geen massale acute bedreiging, zoals in het 
verleden voorkwam, maar op concentratiepunten en 
in individuele gevallen komen onaanvaardbare 
situaties voor. (Jacobs, 1987) 

In de tweede plaats vormt vervuiling een 
versterkend onderdeel van verpaupering en verval 
van buurten. Een vervuilde omgeving versterkt het 
gevoel van normverlies. Ook wordt het woongenot 
visueel en nasaal negatief beInvloed. (Van Dijk, 1984, 
p. 135) Bovendien is een vervuilde stad niet attractief 
voor toeristen, bezoekers en potentiele vestigers. In 
de derde plaats is er uit verschillende onderzoeken 
een duidelijke relatie gebleken met criminaliteit en 
vandalisme. Gevoelens van onveiligheid nemen toe in 
vervuilde buurten. (Van der Voordt en Van Wegen, 
1986, p. 7; Van Soomeren, 1987, p. 108 e.v.) Ook 
blij ken bepaalde vormen van criminaliteit meer voor 
te komen in sterk verpauperende en vervuilde 
buurten. (Van Soomeren, 1987) 

In de vierde plaats heeft vervuiling een negatieve 
invloed op het vertrouwen in de overheid. Cynisme 
groeit als mensen constateren dat de overheid niet in 
staat is voor een voldoende gereinigde buurt te 
zorgen. Dit proces wordt versterkt, wanneer bij de 
gemeentelijke overheid geklaagd is en de klacht van 
de bewoner niet verholpen wordt. (Gemeentewerken 
Rotterdam, 1988; Van Bennekom, 1989) 

Sancties 

Vervuilingsgedrag vormt een overtreding van regels. 
Zoals bij de meeste strafbare feiten, is de roep om 
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scherper repressief optreden tegen vervuiling ook 
hoorbaar. Zo bleek uit enquetes dat negentig procent 
van de respondenten voor bardere sancties pleit. 
(Mediad, 1989; Van Bennekom, 1987) Toch moeten 
de mogelijkheden van verscherpt repressief optreden 
niet te hoog ingeschat worden, zeker niet in een 
grootstedelijk milieu. Met een schuine blik naar de 
Verenigde Staten wordt gepleit voor het verhogen van 
geldboetes voor hondepoep, wegwerpen van papier, 
enzovoort. Dit zou een afschrikkende en preventieve 
werking hebben. Hiertegen dient echter opgemerkt te 
worden dat er uiteraard wel een verband dient te 
blijven bestaan met de zwaarte van de overtreding. 
Bovendien leent de grootstedelijke cultuur zich 
minder voor afschrikking door zwaardere straffen: de 
normbeleving is hiervoor te gering. 

Daarnaast is het niet eenvoudig een opsporingsap-
paraat te organiseren. Inzet van reinigingspolitie 
vraagt gediplomeerde opsporingsambtenaren. Zeker 
in steden waar meer spectaculaire overtredingen en 
delicten ruim voorhanden zijn, is het moeilijk de 
opsporingsambtenaren te blijven motiveren achter de 
hondepoep aan te gaan. Het gevaar van doorstroming 
naar particuliere veiligheidsdiensten is dientengevolge 
reeel. Daarnaast is het verkrijgen van belastend 
bewijsmateriaal geen eenvoudige zaak. Vaak is de 
dader onbekend of zijn de sporen die naar een dader 
leiden voor een vonnis niet doorslaggevend. Tot slot 
heeft de politic in grote steden te maken met 
omvangrijke criminaliteit en zijn prioriteiten gelegd 
bij andere delicten. flit betekent dat van een beleid 
van sanctieverscherping op zich zelf niet zoveel heil 
verwacht kan worden. 

Rotterdamse ontwikkelingen 

Om enig inzicht te krijgen in het anti-vervuilings-
beleid in de Nederlandse grote steden, wordt in het 
kort ingegaan op hoofdlijnen in recente ontwikke-
lingen van het beleid in Rotterdam. In Rotterdam 
wordt jaarlijks dertig miljoen gulden uitgegeven aan 
•het tegengaan van vervuiling. In 1986 werd in de 
gemeenteraad een motie aangenomen, die tot doel 
had de verkokering van de taakuitoefening door de 
diensten te verminderen. In 1988 werd hieraan 
uitvoering gegeven door de instelling van 
zogenaamde Werk Eenheden Buitenruimten. Door 
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deze deconcentratie en afstemming in de taakuit-
oefening moet ook het verantwoordelijkheidsgevoel 
bij de werknemers toenemen. 

Recentelijk is de belangstelling voor de woonom-
geving toegenomen. Onder meer komt dit tot 
uitdrukking in de nota Stadsvernieuwing en stedelijk 
beheer,  , waarin `beheer na stadsvernieuwing' grote 
aandacht krijgt. (College van Burgemeester en 
Wethouders Rotterdam, 1989) 

In het voorjaar van 1987 startte de actie 'Rotterdam 
maakt 't Schoon'. De actie heeft tot doel het vervui-
lingsgedrag van de Rotterdammers te verbeteren en 
kent een jaarlijks budget van 2,5 miljoen gulden. 
Middelen daartoe zijn: buurtgerichte PR-campagnes, 
inzet van twintig mensen reinigingspolitie, extra 
materieel en veegdienst en de instelling van een breed 
overleg. Na een ongunstig uitgevallen tussentijds 
evaluatie-onderzoek, zijn de conclusies na een recent 
onderzoek over de effectiviteit positiever. 

Privaat-publieke samenwerking 

Bij het bestrijden van vervuiling wordt veelal 
gedacht aan het inzetten van meer dezelfde middelen 
of het vergroten van de efficiency van de instru-
menten. Soms ook zijn vergaande privatiseringsideeen 
hoorbaar. Veel minder wordt de oplossing gezocht in 
het verbeteren van het gedrag van vervuilers en in het 
beter aan doen sluiten van de gemeentelijke reini-
gingsactiviteiten bij de vervuiling. Toch mag van deze 
verbetering van `privaat-publieke samenwerking' 
succes verwacht worden, gelet op de grote ergernis 
van bewoners aan vervuiling op straat en de zeer 
grote latente bereidheid mee te werken aan het 
schoonhouden van de omgeving, zoals uit eerderge-
noemd enquete-onderzoek bleek. 

Het sleutelwoord voor het beleid is de betrok-
kenheid van de buurt. Die is in beginsel niet gering. 
Mensen weten over het algemeen dat vervuiling 
negatief is, weten hoe het hoort en zijn redelijk op de 
hoogte met wat de overheid aan instrumenten heeft 
om vervuiling tegen te gaan. (Van Bennekom, 1987; 
Mediad, 1989) Al eerder is aangegeven dat ook de 
waardering van het probleem negatief is. Voor veel 
mensen vormt vervuiling een regelmatige bron van 
ergernis. 

De acties van de reinigingsdiensten richten zich 
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echter vaak louter op deze niveaus van betrok-
kenheid: kennis en houding. Voorlichtingsacties 
worden gevoerd ter vergroting van kennis en verbe-
tering van de attitude. Veel minder wordt getracht de 
dienstverlening beter te laten aansluiten bij het 
(potentiele) gedrag van de vervuilers, terwij1 daar wel 
degelijk mogelijkheden voor zijn. 

Zo zal er regelmatig onderzoek gedaan moeten 
worden naar het gedrag van de vervuilers, waardoor 
eventuele knelpunten in de dienstverlening kunnen 
worden weggenomen. In de tweede plaats moet via 
(doelgroep)gerichte voorlichting de dienstverlening 
`aan de man' gebracht worden. Zoals gesteld weten 
vervuilers over het algemeen wel hoe het hoort en zijn 
kreten als 'hou het schoon','geen poep op de stoep' 
en `maak er geen troep van' overbodig te noemen. 
Veel belangrijker is het om de kwaliteit en de 
mogelijkheden van de reinigingsservice over te 
brengen. Zo is in Rotterdam bij velen niet bekend dat 
er een centraal klachtennummer voor vervuiling 
bestaat en dat het verwijderen van graffiti in vele 
gevallen gratis is. (Gemeentewerken Rotterdam, 1988; 
Mediad, 1989) 

In de derde plaats zal de gemeentelijke inzet van 
middelen zoveel mogelijk gevisualiseerd moeten 
worden. Dit kan uiteenlopen van met toeters en 
bellen opgetuigde vuilniswagens tot het schoonvegen 
van het stadscentrum op drukke winkeltijden. In 
vervlogen tijden werd bijvoorbeeld het huisvuilop-
halen wel voorafgegaan door een man met rate!, 
zodat iedereen op de hoogte was van de komst. Een 
ander voorbeeld is het straatvegen in Frankrijk dat 
met (gearomatiseerd) water gebeurt, zodat de schoon-
gemaakte straat gemakkelijk waar te nemen is. 

In de vierde plaats zal het beleidsuitgangspunt dat 
vervuilers zich moeten schikken in de regels van de 
reiniging moeten wijzigen. Binnen de diensten moet 
veel meer gedacht worden in termen van het 
aanbieden van diensten. Burgers betalen voor het 
schoonhouden van de stad. Deze betaling moet niet 
gezien worden als vorm van belasting voor een collec-
tieve voorziening, maar meer als prijs voor een meer 
individueel produkt. Door optimalisering van de 
dienstverlening zal de consument tevreden gesteld 
moeten worden. 

In de vijfde plaats moet de verkokering van de 
taakuitoefening tegengegaan worden. In plaats van 
stedelijke in taken gespecialiseerde 
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dienst(onderdel)en, moeten territoriaal georgani-
seerde dienst(onderdel)en ontstaan. Hierdoor kan het 
verontwoordelijkheidsgevoel binnen de diensten 
toenemen en is een meer integrate aanpak van 
vervuiling per gebied mogelijk. (Van Bennekom 1989) 

In de zesde plaats zal binnen de reinigingsdiensten 
met meer creativiteit gezocht moeten worden naar 
nieuwe methoden om vervuiling tegen te gaan. In dit 
verband valt bijvoorbeeld te denken aan preventieve 
mogelijkheden om bij ontwerp van bebouwde 
gebieden potentiele vervuilpunten te voorkomen. 

Tot slot moeten klachtenmeldpunten duidelijk en 
doorzichtig zijn en moeten klachten van burgers altijd 
serieus genomen worden. Immers, wanneer binnenge-
komen klachten niet of onvoldoende verholpen 
worden, kan dit gemakkelijk leiden tot frustratie en 
cynisme bij de klager. Ook dient er een centraal 
klachtenmeldpunt te zijn. Klagers moeten op een 
punt terecht kunnen met hun meldingen en niet 'van 
het kastje naar de muur' gestuurd worden. 

Dit vormen belangrijke ingredienten voor een 
anti-vervuilingsbeleid, dat gericht is op het optimali-
seren van de relatie tussen vervuilers en een overheid 
die de stadsreiniging tot haar taken rekent. Juist nu 
de aandacht voor de milieuproblematiek (smog, 
vervuilde grond, hergebruik, vervoer gevaarlijke 
stoffen) terecht veel meer is aangetrokken, dient 
gewezen te worden op het gevaar dat de vervuiling 
van het woonmilieu op de achtergrond wordt 
gedrongen. 

Vanuit het oogpunt van criminaliteitsbestrijding, 
milieubescherming en werkgelegenheidsbeleid zijn er 
juist meer argumenten om aan vervuiling meer dan 
voorheen aandacht te besteden. Het is voor politici 
niet het meest aansprekende issue om zich mee te 
onderscheiden binnen de lokale politick. Dus ook 
daar zal het bewustzijn van het belang nog moeten 
doorbreken. Traditionele vormen van vuilophalen, 
straatvegen en dergelijke moeten worden doorbroken 
om het werk aantrekkelijker en de beloning daarvoor 
aanvaardbaar te maken. 
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Zwervende jongeren in de 

grote stad 

drs. P. Hoogendam en drs. J. Gaemers* 

Zwervende jongeren zijn de laatste jaren in 
Nederland meer en meer in de belangstelling 
gekomen van zowel de media als de hulpverlening. 
Dit is enerzijds het gevolg van een geconstateerde 
toeneming van het aantal zwervende jongeren, met 
name in de grote steden. Anderzijds is er sprake van 
een groeiend besef dat het hier een zeer problema-
tische categorie jongeren betreft. Het gaat hier niet 
om jongeren die, zoals bijvoorbeeld in de jaren zestig, 
uit min of meer idealistische overwegingen kiezen 
voor een zwervend bestaan. Het gaat hedentendage, 
gezien de achtergronden van deze jongeren, veelal om 
een noodgedwongen 	waarbij het constant 
wisselen van slaapplaats en het daarvoor afhankelijk 
zijn van al dan niet welwillende vreemden grote 
risico's met zich meebrengt. 

Ons uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen 
lijkt vooralsnog voor de zwervende jongeren geen 
adequate aanpak te hebben gevonden. De zwervende 
jongeren lijken zich van de jeugdhulpverlening af te 
keren terwijl de voorzieningen voor de oudere thuis-
lozen in het geheel niet aansluiten bij de leefwereld 
van de jongeren. De populatie van oudere thuislozen 
en zwervende jeugdigen verschilt aanzienlijk. Denkt 
men bij oudere thuislozen al gauw aan het stereotiep 
van de uiterlijk verwaarloosde alcoholist, voor 
jongeren lijkt een dergelijk beeld in z'n geheel niet op 
te gaan. De meeste zwervende jongeren zijn uiterlijk 
niet te onderscheiden van hun leeftijdgenoten. Dat zij 
in het stadsbeeld niet direct opvallen wil echter niet 
zeggen dat zij derhalve niet problematisch zijn. De 
signalen waaruit blijkt dat het hier jongeren betreft 
die op meerdere gebieden in een achterstandssituatie 
verkeren zijn legio. Echter, tot op 

* De auteurs zijn verbonden aan het Centrum Onderzoek 
Jeugdhulpverlening (COJ) van de Rijksuniversiteit Leiden. 
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heden zijn slechts enkele Nederlandse bronnen 
voorhanden die over systematische kennis 
beschikken.' 

Teneinde meer zicht te krijgen op het verschijnsel 
zwervende jongeren is op het Centrum Onderzoek 
Jeugdhulpverlening (COJ) te Leiden een onderzoek 
gestart onder deze groep jeugdigen. Het onderzoek 
beoogt enerzijds meer inzicht te geven in de achter-
gronden van zwervende jongeren, anderzijds dienen 
hieruit aanbevelingen voor de hulpverlening voort te 
vloeien. Er zullen zeventig zwervende jongeren in het 
onderzoek worden betrokken nit verschillende steden 
in Nederland. Under zwervende jongeren verstaan wij 
jongeren tot 21 jaar die minimaal gedurende drie 
maanden van het ene naar het andere adres zwerven, 
onder de aanhoudende dreiging elk moment dakloos 
te kunnen worden, hetgeen hen van tijd tot tijd ook 
daadwerkelijk op straat brengt. Om in de onderzoeks-
groep te kunnen worden opgenomen mag er tevens 
geen sprake zijn van verslaving aan harddrugs. 

De jongeren zijn in Amsterdam en Rotterdam 
benaderd in nachtopvangcentra voor zwervende 
jongeren, respectievelijk Het Poortgebouw en De 
Plataan. In deze voorzieningen kunnen de jongeren 
vijf nachten per maand terecht voor onderdak (de 
zogenaamde bed, bad en brood-functie). De 
medewerkers aldaar hebben zicht op de veelal 
maandelijks terugkerende groep zwervende jongeren 
en eventuele addictie-problematiek. Indien de jongere 
medewerking wilde verlenen, hetgeen in vrijwel alle 
gevallen gebeurde, vond tijdens hun verblijf een 
uitgebreid interview plaats. De ervaring leerde dat de 
jongeren er niet tegenop zagen hun levensgeschie-
denis te vertellen. Integendeel, het werd veelal 
ervaren als een vorm van persoonlijke aandacht 
waarbij hun verhaal serieus werd genomen en van 
belang werd geacht. Op de zwervende jongeren in de 
overige plaatsen in Nederland zal hier niet nader 
worden ingegaan, daar deze onderzoeksfase nog niet 
is afgerond. 

Naast de jongeren worden eveneens, indien 
mogelijk, de ouders en, in een latere fase van het 
onderzoek, de hulpverleners benaderd. Negen 
maanden na het eerste interview zal de jongere weer 
worden opgespoord teneinde de ontwikkeling van de 
voorafgaande periode in kaart te brengen. Op dit 
moment is het mogelijk gegevens te verstrekken op 
basis van de eerste vijftig interviews onder jongeren 
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en hun ouders uit Amsterdam en Rotterdam. Bij het 
benaderen van de ouders hebben we te maken met 
het probleem van de dubbele afwijzing. Allereerst 
moet de jongere toestemming geven om de ouders te 
benaderen en vervolgens moeten de ouders hun 
medewerking verlenen. De allochtone ouders zijn 
hierbij vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Van 
de resterende 31 autochtone gezinnen is bij 19 een 
gezinsinterview gerealiseerd. 

In het navolgende zullen we een beeld schetsen van 
de achtergronden en levenswijze van de zwervende 
jongeren. Aan de hand van enkele relevante 
kenmerken zal aandacht worden geschonken aan de 
achtergronden van deze jongeren. Vervolgens zal de 
actuele situatie waarin zij zich bevinden aan de orde 
komen. Hierna zal worden ingegaan op het zwerven 
als grote-stadsprobleem, waarbij eveneens aandacht 
wordt geschonken aan de beweegredenen om naar de 
grote stad te trekken. 

Beschrijving van de groep zwervende jongeren 

Van der Ploeg (1986) registreerde gedurende acht 
maanden gegevens van jongeren die tijdelijk 
onderdak zochten in een nachtopvang voor jongeren 
in Amsterdam en constateerde dat zwervende 
jongeren zich kenmerken door een aantal aspecten, 
waaronder de zeer negatieve gezinsachtergronden en 
de vele voorafgaande hulpverleningscontacten. In het 
onderhavige onderzoek werden deze bevindingen 
bevestigd. Tevens blijkt er sprake van problematiek 
op het relationele vlak. Alvorens nader op deze 
aspecten in te gaan zullen in het kort enkele 
demografische gegevens worden besproken. 

Verreweg de meerderheid van de onderzoeksgroep 
bestaat uit jongens (80%), terwijl de minderheid wordt 
gevormd door meisjes (20%). De gemiddelde leeftijd 
van deze jongens en meisjes is ruim achttien jaar. De - 
meerderheid van de jongeren heeft een Nederlandse 
afkomst (64%). De groep allochtone jongeren (36%) 
bestaat voornamelijk uit Marokkaanse en Surinaamse 
jongeren. De meeste allochtone jongeren wonen reeds 
gedurende een langere periode (langer dan tien jaar) 
in Nederland. De tijdsduur dat de jongeren zwervend 
zijn varieert van drie maanden tot zes jaar. Het 
gemiddelde ligt op bijna anderhalf 
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jaar. Opmerkelijk is dat de allochtone jongeren 
overwegend korter zwervend zijn. 

De gezinsachtergronden 

In•verschillende onderzoeken met betrekking tot 
problematische jongeren komen de veelal negatieve 
gezinsachtergronden naar voren. (Van der Ploeg en 
Scholte, 1990) Ook voor zwervende jongeren blijkt 
hiervan wederom sprake. Allereerst valt het hoge 
echtscheidingspercentage op. Ongeveer twee derde 
van de oorspronkelijke gezinnen is niet meer intact. 
Deze getallen liggen anders wanneer we de 
allochtone en autochtone jongeren apart bezien. Van 
de autochtone ouders blijkt 71% gescheiden te zijn, 
terwij1 van de allochtone ouders precies de helft is 
gescheiden. Na de scheiding blijkt meer dan de helft 
van de moeders en ongeveer een derde van de vaders 
opnieuw te zijn getrouwd of te zijn gaan samenleven 
met een nieuwe partner. Niet alleen zijn veel jongeren 
geconfronteerd met echtscheiding, eveneens blijkt dat 
van &en vijfde van de jongeren een der ouders is 
overleden. Dat deze gebeurtenissen voor het gezins-
leven en voor de jongeren veel spanningen met zich 
mee hebben gebracht behoeft geen betoog. 

Niet alleen echtscheiding en overlijden van een der 
ouders blijkt in deze gezinnen relatief veel voor te 
komen. Zo blijkt ook dat precies de helft van de 
jongeren aangeeft dat een der ouders, veelal de vader, 
een alcoholprobleem heeft. Deze jongeren zeggen dat 
hun vader drie of meer glazen per dag drinkt, 
gepaard gaande met plotselinge stemmingswisse-
lingen, agressief gedrag en andere problemen. Het 
blijkt dat onevenredig veel jongeren die voor een 
periode van langer dan twee jaar zwerven, zijn gecon-
fronteerd met alcoholproblematiek in het gezin. De 
alcoholproblematiek werd bevestigd in de gezinsinter-
views. Meestal was het de moeder, die aangaf dat de 
(ex-)partner verslavingsproblemen heeft (gekend). 
Tevens werden omstandigheden als ernstige ziekte, 
werkloosheid, psychiatrische opname en gevangenis-
straf van een der ouders frequent genoemd. Ook op 
maatschappelijk gebied blijkt er sprake van een 
weinig florissant beeld. Het merendeel van de 
gezinnen behoort tot de lagere sociaal-economische 
milieus.' Daarnaast blijkt ruim een derde van de 
vaders (36,2%) niet te werken, gedeeltelijk als gevolg 
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van werkloosheid, gedeeltelijk in verband met 
arbeidsongeschiktheid. 

Voorts blijkt zoals eerder in probleemgezinnen is 
geconstateerd de gezinsgrootte van gemiddeld ruim 
vier kinderen het landelijk gemiddelde veruit te 
overstijgen. 3  In iets meer dan de helft van de gevallen 
gaat het om bloedverwanten; echte broers en zussen. 
Al met at kunnen we stellen dat de gezinnen waaruit 
de zwervende jongeren komen worden gekenmerkt 
door een verscheidenheid aan problemen. In dit 
verband kan ook wel gesproken worden van 'multi-
problem'-gezinnen. (De Vet, 1984) De spanningen die 
uit de problemen voortvloeien uiten zich in vele 
conflictueuze situaties. Op een zeker moment kunnen 
deze spanningen voor zowel ouder(s) als jongeren 
teveel worden en kan dit escaleren met het uitein-
delijke resultaat dat de jongere zelf wegloopt danwel 
door de ouders wordt weggestuurd. Op een na alle 
jongeren geven aan een of meerdere keren op deze 
wijze het gezin te hebben verlaten. 

De hulpverleningsgeschiedenis 

Alle jongeren hebben contact (gehad) met de 
ambulante hulpverlening, terwij1 ruim vier vijfde 
(82%) tehuiservaringen heeft. De veronderstelling dat 
de zwervende jongeren buiten de hulpverlening zijn 
gebleven lijkt hiermee weerlegd te zijn. Kennelijk 
hebben deze contacten niet opgeleverd wat is beoogd. 
Dit wordt nog eens onderstreept door het hoge aantal 
hulpverleningscontacten van de jongeren. lets meer 
dan de helft van de jongeren blijkt zelfs met drie of 
meer ambulante hulpverleningsinstellingen contact te 
hebben gehad. Het zijn met name de autochtone 
jongeren die voor een periode langer dan twee jaar 
zwerven, die met meerdere instellingen contact 
hebben gehad. De meest genoemde ambulante 
hulpverleningsinstellingen zijn het JAC (88%), de 
(gezins)voogdij/kinderbescherming (52%), het 
RIAGG (40%), het maatschappelijk werk (30%) en de 
reclassering (20%). Het beeindigen van een ambulant 
hulpverleningscontact blijkt voor een groot deel van 
de jongeren (67.9%) op eigen initiatief te gebeuren. In 
een kwart van de gevallen wordt het contact 
beeindigd als gevolg van het bereiken van de 
meerderjarigheid, derhalve primair als gevolg van een 
kunstmatig gestelde grens en niet noodzakelijkerwijs 
als gevolg van het bereiken van het gestelde hulpver- 
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leningsdoel. Ruim de helft van de jongeren heeft een 
(gezins)voogd (gehad). Bij oen vijfde deel hiervan is 
er sprake (geweest) van een strafrechtelijke OTS. 

Zoals eerder opgemerkt heeft 82% van de jongeren 
ervaring met de residentiele hulpverlening. Net  als bij 
de ambulante hulpverlening blijkt het hier veelal om 
meerdere contacten te gaan. Ongeveer de helft van de 
jongeren die tehuiservaring heeft, heeft in drie of 
meer tehuizen gewoond. Drie kwart van de jongeren 
heeft we1eens in een crisisopvangcentrum gewoond, 
waarbij er voor het merendeel wederom sprake is van 
meerdere plaatsingen. Al met al ontstaat het beeld 
van jongeren die in ruime mate ervaring hebben met 
de residentiele hulpverlening. 

De meerderheid van de jongeren (58,7%) heeft in 
een tehuis voor normale schoolgaande en werkende 
jeugd gewoond. Opvallend is het hoge percentage 
jongeren dat in de relatief `zwaardere' instellingen 
heeft gewoond als Rijksinrichtingen/(jeugd)gevange-
nissen en Behandelingshuizen/ZIB's (respectievelijk 
43,5% en 41,3%). 

Wanneer we kijken naar de wijze waarop de 
jongeren het laatste tehuis hebben ver1aten dan blijkt 
voor het merendeel der jongeren dit contact op 
niet-reguliere wijze te worden beeindigd. Onder 'op 
niet-reguliere wijze' verstaan wij in navolging van 
Wouda (1987) een contact dat niet op een voor beide 
betrokken partijen bevredigende wijze wordt 
afgerond. Ruim drie kwart van de jongeren wordt uit 
het laatste tehuis weggestuurd of loopt zelf weg. De 
hulpverleningscontacten hebben al met al veelal niet 
tot een bevredigend resultaat geleid. Om meer zicht te 
krijgen op de hulpverleningsprocessen, worden in de 
tweede fase van het onderzoek de betrokken hulpver-
leners benaderd. 

De relationele aspecten 

Voor wat betreft de oudere thuislozen is in onder-
zoeken herhaaldelijk aangetoond dat er veel sprake is 
van relationele problematiek (o.a. Hagen, 1987). 
Algemeen wordt aangenomen dat het hebben van een 
goed ondersteunend sociaal netwerk een positieve 
invloed heeft op de mogelijkheid problemen het 
hoofd te bieden. Echter, het opbouwen van een 
dergelijk netwerk vereist enige permanentie en stabi-
liteit van de omgeving. Daar waar relaties niet de 
mogelijkheid hebben te groeien doordat zij voortijdig 
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worden afgebroken kan dit invloed hebben op het 
aangaan van volgende relaties. 

Voor zwervende jongeren geldt dat hun leven wordt 
gekenmerkt door vele wisselingen van onderdaksi-
tuaties. Zij hebben in een gezin gewoond, soms ook 
in een pleeggezin, hebben in meerdere tehuizen 
gewoond en de periode dat zij zwerven maken zij 
gebruik van vele kortstondige onderdakmogelijk-
heden. Kortom, zwervende jongeren zijn in hun leven 
vele malen geconfronteerd met het verbreken van 
relaties. Hierdoor kunnen of durven zij, uit angst 
weer teleurgesteld te worden, veelal geen nieuwe 
relaties aan te gaan en staan zij vrij geIsoleerd in het 
leven. Het blijkt dat, als er nog contact met de vader 
of moeder is, dit zeer sporadisch is. Slechts twee 
jongeren (4,5%) geven aan de vader met enige 
regelmaat te zien. Het contact met de moeder laat een 
enigszins gunstiger beeld zien, alhoewel ook hier 
slechts een vijfde (19.6%) van de jongeren de moeder 
regelmatig ziet. Ruim drie kwart van de jongeren 
geeft aan de vader nooit te zien terwijl de helft van de 
jongeren de moeder nooit ziet. Ook andere onder-
zoeken maken melding van een geringe contactfre-
quentie met de ouders. (Van der Ploeg, 1986; Korf en 
Hoogenhout, 1989) 

De meerderheid van de jongeren heeft na het 
verlaten van het tehuis geen contact meer gehad met 
het tehuis. Dat wit zeggen dat er ook hier een abrupt 
einde kwam aan de relaties die men in het dagelijks 
leven had. Wanneer ook de relaties met het gezin 
en/of de familie niet meer toegankelijk zijn komen de 
jongeren na het verlaten van het tehuis mogelijk in 
een groot isolement terecht. Hier komen we op een 
aspect dat veelal in verband wordt gebracht met de 
oorzaak van thuisloosheid. (Nacro, 1981; Raychaba, 
1989) Jongeren die uit tehuizen komen hebben geen 
sociaal netwerk om op terug te vallen. Ruim de helft 
van de jongeren (58%) geeft aan vanuit een tehuissi-
tuatie te zijn gaan zwerven. 

De vele wisselingen van onderdaksituaties zijn 
eveneens van invloed op het opbouwen van een 
vriendenkring. Het blijkt dat 41% van de jongeren 
geen netwerk van vrienden heeft waarop men in 
tijden van problemen kan terugvallen. Wanneer de 
jongeren wel over vrienden beschikken blijkt het 
veelal om oppervlakkige relaties te gaan of om 
vrienden van vroeger die men nauwelijks of nooit 
ziet. Deze jongeren maken geen onderscheid tussen 
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een vriend of een kennis. Zojuist ontmoete lotgenoten 
noemt men gemakkelijk vrienden. Dit komt eveneens 
in de ouderinterviews naar voren. De ouders maken 
melding van oppervlakkige, veelal kortdurende wisse-
lende vriendschappen in de jeugd. Ook Price (1989) 
komt in haar werk met 'street youth' in Boston tot de 
conclusie dat de jongeren vele wisselende opper-
vlakkige vriendschappen in hun jeugd hebben gekend 
en dat men zelden een vriendschap noemt die voort-
duurt tot de adolescentie. Wel blijkt uit de onder-
zoeksgegevens dat, als men vraagt of, en zo ja met 
wie men eventuele problemen bespreekt, dit in veel 
gevallen de vrienden zijn en in veel geringere mate de 
hulpverleners en de ouders. De relaties met de 
hulpverleners en de ouders blijken dan ook meer 
conflictueus dan de relaties met de leeftijdsgenoten. 

Bovengenoemde gegevens doen het beeld ontstaan 
van jongeren die niet veel mensen in hun omgeving 
hebben waar zij met hun problemen terecht kunnen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft 
van de jongeren aangeeft zich regelmatig eenzaam te 
voelen. 

De actuele situatie 

Dat het zwerven geen op zich zelf staand probleem 
is, maar in relatie staat tot andere problemen komt 
naar voren in de actuele situatie waarin de zwervende 
jongeren verkeren. De vraag 'hoe kom ik aan 
onderdak' is niet de enige die speelt. Evenzeer zijn 
aspecten als het voorzien in de dagelijkse behoefte en 
het zich staande houden in het zwervende bestaan 
van belang. 

De zwervende jongeren maken gebruik van een 
verscheidenheid aan onderdakmogelijkheden. Men 
maakt gebruik van laagdrempelige hulpverleningsin-
stellingen, speciaal voor zwervende jongeren en 
organisaties als het Leger des Heils. Tevens slapen 
vrijwel alle jongeren weleens bij familie, vrienden of 
kennissen. Sommige jongeren hebben voor een 
bepaalde periode zelf een kamer of huis of men 
slaapt een tijd in een kraakpand. Soms verblijft men 
ook wel op het politiebureau of in de (jeugd)gevan-
genis. Als de jongere nergens onderdak kan realiseren 
is men genoodzaakt 's nachts op straat te verblijven 
of zoekt men een plekje in treinen, bussen, portieken 
en dergelijke. 
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De financiele positie van de jongeren is weinig 
stabiel. Slechts een enkeling werkt. Daar zwervende 
jongeren geen vast onderdak hebben komen zij niet in 
aanmerking voor een uitkering. Het komt echter voor 
dat jongeren postadressen 	In ruil voor een 
deel van de uitkering stelt men z'n adres beschikbaar 
als postadres. De grootste bron van inkomsten wordt 
gevormd door criminele activiteiten. Ruim de helft 
van de jongeren geeft aan (voor een deel) hun geld 
door criminaliteit te verkrijgen. Bijna een derde van 
de jongeren krijgt al dan niet regelmatig geld van 
familie of vrienden. De voogdij-instellingen zorgen 
voor 10% van de jongeren voor regelmatige 
inkomsten. Slechts drie jongeren geven aan door 
middel van prostitutie inkomsten te verkrijgen. 
Wellicht is dit aantal in werkelijkheid groter, gezien 
het feit dat hiernaar niet expliciet is gevraagd. 
Daarnaast zal men geneigd zijn deze inkomstenbron 
eerder te verzwijgen. Anderzijds dient opgemerkt te 
worden dat in het onderhavige onderzoek is 
uitgegaan van niet aan harddrugs verslaafde 
zwervende jongeren. Juist bij verslaafde jongeren 
wordt veelal melding gemaakt van prostitutie. 

Bijna de helft van de jongeren zegt . gemiddeld 
f 100,- of minder per week aan inkomsten te hebben. 
Ruim een kwart heeft gemiddeld tussen de f 100,- en 
f 250,- per week, de resterende jongeren geven aan 
minimaal f 250,- per week ter beschikking te hebben. 
Veel jongeren wijzen echter op het wisselen van de 
financiele omstandigheden. Men zou wellicht 
verwachten dat de jongeren hun meeste geld 
spenderen aan materiele zaken als onderdak, eten, 
kleding en dergelijke. Zeker, de jongeren zeggen 
hieraan inderdaad geld uit te geven, maar het meeste 
geld wordt aan zaken als sigaretten, alcohol en 
softdrugs besteed. Ook aan gokken en uitgaan 
spendeert men relatief veel geld. Ruim een kwart 
(28%) van de jongeren geeft aan bijna at het geld aan 
gokken te besteden. 

Wanneer we kijken naar het alcohol- en 
(soft)drugsgebruik, blijkt dat het gebruik van 
softdrugs inherent is aan het zwervende bestaan. 
Slechts zes jongeren zeggen nooit softdrugs te 
gebruiken. Ongeveer een vijfde deel van de jongeren 
gebruikt regelmatig of dagelijks alcohol (22,8%) en/of 
harddrugs (20,4%). Vijf jongeren geven aan op dit 
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Tabel 1: Type criminele activiteiten van zwarvande jongeran(n =50) 

Boort delict 	 Aantal 	Percentage 
Diefstal 	 38 	 84,4 
Inbraak 	 33 	 73,3 
Autokraak 	 14 	 31,8 
Beroving . 	10 	 22,7 
Dealen 	 8 	 18,2 
Heling 	 8 	 18,2 
Joyriding 	 7 	 15,9 
Vandalisme 	 6 	 13,6 

moment geen harddrugs te gebruiken, maar zeggen 
wel verslaafd te zijn geweest. 

De dagelijkse activiteiten van zwervende jongeren 
blijken voor nog geen kwart van de jongeren te 
bestaan uit het regelen van zaken die tot verbetering 
van hun situatie kunnen leiden, zoals het zoeken van 
(vast) onderdak, school, werk en dergelijke. Het 
merendeel van de jongeren blijkt overdag veelal op 
straat te verblijven, in de stad rond te !open en 
koffieshops te bezoeken. Op een jongere na bezoekt 
niemand meer de school. Veelal is het laatste school-
bezoek meer dan een jaar geleden. Het opleidings-
niveau van de zwervende jongeren is overwegend 
laag. 	 • 

Wanneer we bovenstaande gegevens bezien ontstaat 
het beeld van jongeren die weinig structuur in hun 
dagelijkse bestaan kennen. Overdag !open zij veelal 
min of meer doelloos door de stad, zonder zich 
daadwerkelijk bezig te houden met het voorzien in 
onderdak. Deze jongeren lijken van dag tot dag te 
!even. Wellicht is dit voor hen de enige manier om 
zich staande te houden. Ten tijde van het interview 
heeft ruim twee derde deel van de onderzoeksgroep 
contact met eon of meerdere hulpverleningsinstel-
lingen. Op een enkeling na gaat het hierbij om opper-
vlakkige hulp van puur praktische aard, zoals 
onderdak, huisvesting en financiele zaken. 

Criminaliteit 

We hebben reeds vermeld dat ruim de helft van de 
jongeren (57%) (voor een deel) hun inkomsten 
verwerft door middel van criminaliteit. Dit wil echter 
niet zeggen dat dit tevens het percentage jongeren is 
dat zich bezighoudt met criminele activiteiten; dit 

122 	Justified° Verkenningen, jrg. 15, nr. 8, 1989 



percentage blijkt aanzienlijk hoger. Niet alle 
criminele activiteiten worden kennelijk in direct 
verband gebracht met het vergaren van inkomsten. 
Tabel 1 toont het scala van criminele activiteiten. De 
tabel telt niet op tot 100% daar de jongeren meerdere 
typen kunnen noemen. 

Duidelijk is dat het merendeel van de zwervende 
jongeren in de criminaliteit is beland. Een belangrijke 
vraag hierbij is op welke leeftijd met criminele activi-
teiten is begonnen en of het zwerfleven hiertoe de 
eerste aanzet gaf. Het blijkt dat de gemiddelde leeftijd 
waarop de jongeren hun eerste overtreding plegen 
12,5 jaar is. Meer dan de helft van de jongeren 
woonde op het moment van de eerste overtreding .  bij 
de ouders thuis (56,8%). Ruim een kwart van de 
jongeren verbleef in een residentiele instelling 
(27,3%), terwijl 15,9% van de onderzoeksgroep ten 
tijde van de eerste overtreding zwervend was. Hieruit 
blijkt dat de eerste overtreding bij 84,1% van de 
jongeren reeds voor de zwerffase plaatsvond. Soort-
gelijke bevindingen meldt Randall (1988), die in een 
onderzoek onder thuisloze jongeren in London.vindt 
dat 38% van de jongeren ofwel is aangeklaagd ofwel 
is veroordeeld voor een wetsovertreding. Voor het 
merendeel heeft dit plaatsgevonden voor het verlaten 
van hun laatste vaste verblijfplaats. 

Deze gegevens zijn veelzeggend. De criminaliteit 
kan niet worden gezien als een gevolg van het 
zwervende bestaan. Wellicht is het criminele gedrag 
tijdens het zwerven wel verergerd. Dit is niet onwaar-
schijnlijk daar de jongeren verhoudingsgewijs veel 
tijd op straat doorbrengen zonder daarbij een doel 
voor ogen te hebben. De doelloosheid, verveling en 
de financiele situatie zullen .een toeneming van de 
criminaliteit bevorderen. Naar aanleiding van boven-
genoemde bevindingen mag verondersteld worden 
dat de meeste jongeren weleens met politie en justitie 
in aanraking zijn geweest. Tabel 2 laat zien hoeveel 
keren de jongeren zijn opgepakt. 

Van de 44 jongeren die opgepakt zijn werden er 
dertien (29,6%) veroordeeld tot een vrijheidsstraf, 
terwijl de overigen een paar dagen cel op het politie-
bureau of een berisping hebben gekregen. Daarbij 
blij ken de jongeren die het langst zwerven significant 
vaker te zijn opgepakt. 
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Tabel 2: Aantal keren dat zweroande jongeren (n=50) zijn opgepakt 

Aantal keren 	 Aantal 	Percentage 

Nooit 	 5 	10,2 
1 keer 	 10 	20,4 
2 keer 	 9 	• 19,4 
3-9 keer 	 9 	18,4 
10-19 keer 	 7 	14,2 
20 keer of 'neer 	 9 	18,4 
Totaal 	 49 	 100 

Zwerven: grote stadsprobleem? 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat ongeveer drie 
kwart van de jongeren niet is opgegroeid in 
Amsterdam of Rotterdam, de stad waar zij op het 
moment van het interview verblijven. Deze jongeren 
hebben tenminste de laatste tien jaar geen vaste vorm 
van onderdak gehad in deze stad. Meer dan de helft 
van de jongeren (52%) is vanuit een tehuissituatie 
buiten de stad van het interview gaan zwerven. Bijna 
een kwart van de jongeren (22%) is vanuit een gezins-
situatie of een zelfstandige woonvorm buiten de stad 
van het interview gaan zwerven. Ongeveer een kwart 
(26%) van de jongeren is (deels) opgegroeid in de 
betreffende stad. Korf en Hoogenhout (1989) consta- 
teren in hun onderzoek naar zwerfjongeren in 
Amsterdam dat de helft van de onderzoeksjongeren is 
geboren in Amsterdam. Het hogere percentage dat 
deze onderzoekers vinden is niet verwonderlijk gezien 
het feit dat een derde van hun onderzoeksgroep 
bestaat uit de zogenaamde 'clagzwervers', die meestal 
inwonen bij ouders of familie. 

Parallel aan onze bevindingen zijn de resultaten 
van het onderzoek van Randall (1988) onder thuisloze 
jongeren in Londen. Van de jongeren die onderdak 
zochten bij een nachtopvang in Londen komt 81% 
van buiten deze stad, met name uit Ierland, 
Schotland en Noord-Engeland. Men spreekt in dit 
verband over Londen als Europese hoofdstad voor 
zwervende jongeren. 

Ook in Nederland blijkt sprake van het trekken 
naar de grote stad en met name Amsterdam speelt 
hierin een rol. Zo blijkt dat slechts een derde van de 
in Amsterdam geinterviewde jongeren (deels) in de 
provincie Noord-Holland is opgegroeid. Twee derde 
komt uit de overige provincies, van Groningen tot 
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Limburg. Wanneer we de jongeren die in Amsterdam 
en Rotterdam zijn geInterviewd vergelijken, zien we 
dat de overgrote meerderheid van de jongeren die 
langer dan twee jaar zwervend zijn zich in 
Amsterdam bevindt. De jongeren uit Rotterdam zijn 
overwegend korter zwervend. 

In grote lijnen zijn er twee groepen factoren te 
onderscheiden die ten grondslag liggen aan de trek 
naar de grote stad. Enerzijds zijn er de zogenaamde 
'push' factoren waarbij de nadruk ligt op het weggaan 
van. Met name in kleinere plaatsen wordt in dit 
verband dikwijls het opraken van de mogelijkheden, 
zoals onderdak, financiele hulpverlening en dergelijke 
benadrukt, waardoor men zich genoodzaakt ziet de 
mogelijkheden elders te beproeven. Anderzijds zijn er 
de zogenaamde 'pull' factoren waarbij de aantrek-
kingskracht van de grote stad een belangrijke rol 
speelt. Niet alleen is hier meer te beleven (spanning & 
sensatie), maar ook zijn de mogelijkheden om te 
overleven groter. 

Hoewel beide factoren geldigheid hebben lijken de 
zogenaamde 'push' factoren een grotere rol te spelen. 
Bijna alle jongeren hebben eerst in de nabije 
omgeving rondgezworven en van verschillende 
hulpverleningsvormen gebruik gemaakt. In een later 
stadium zijn zij naar de stad van het interview 
getrokken. Deze constatering wordt versterkt door de 
mening van diverse hulpverleningsinstellingen (met 
name JAC's) in verschillende delen van Nederland. 
Zij geven aan dat de opvang- en hulpverleningsmoge-
lijkheden voor zwervende jongeren op een gegeven 
moment zijn uitgeput, waardoor de jongeren naar de 
grote steden trekken. Hierbij werd met name 
Amsterdam veelvuldig genoemd. Ook de Engelse 
onderzoeker Wiggans (1989) constateert dit 
verschijnsel. Hij spreekt dan ook over zwerven als 
lokaal fenomeen. De auteur stelt dat het probleem 
van jongeren die hun vaste onderdak kwijtraken zich 
niet alleen in de grote steden voordoet, maar dat dit 
eveneens in de meer landelijke gebieden plaatsvindt. 
De jongeren prefereren de vertrouwde omgeving 
maar het zijn in veel gevallen de officiele instanties 
die uiteindelijk genoodzaakt zijn te verwijzen naar 
instellingen met verdergaande mogelijkheden in 
naburige steden. Wiggans pleit er dan ook voor meer 
voorzieningen te ontwikkelen in de directe omgeving 
van de jongeren. Hierbij ziet hij met name een taak 
voor het club- en buurthuiswerk, daar dergelijke 
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voorzieningen door hun informele karakter vaak de 
eersten zijn waarmee de jongeren in aanraking 
komen. 

De redenen om naar de grote stad te gaan kunnen 
divers zijn. Eenmaal in de grote stad aangekomen 
waar de mogelijkheden op verschillende terreinen 
groter zijn, blijven de jongeren vaak hangen. Het 
verblijf in de grote stad kent echter ook een keerzijde; 
de jongeren zijn in een situatie terecht gekomen waar 
het risico groot is dat negatieve invloeden gaan 
overheersen. We spraken eerder over het isolement 
waarin zwervende jongeren verkeren, waardoor zij 
afhankelijk zijn van al dan niet welwillende 
vreemden. De kans dat de jongeren met drugs, prosti-
tutie, criminaliteit en andere illegale zaken in contact 
komen is relatief groot. 

Voor- en nadelen van de grote stad 

Het leven in de grote stad brengt voor- en nadelen 
met zich mee. Aan de vele voordelen die de jongeren 
in eerste instantie ervaren kleven echter ook nadelen 
en risico's. Op een aantal hiervan zullen we ingaan. 
Allereerst zijn de onderdakmogelijkheden in de grote 
stad talrijker. Zo zijn er wat betreft de onderdakmo-
gelijkheden bij de hulpverleningsinstellingen in 
Amsterdam en Rotterdam speciale nachtopvangcentra 
voor zwervende jongeren waar men vijf nachten per 
maand terecht kan. Daarnaast zijn er, met name in 
Amsterdam, enkele jeugdhotels en zijn er de meer op 
oudere thuislozen gerichte passantenverblijven. Van 
deze laatste mogelijkheid maken de meeste jongeren 
echter alleen in uiterste noodzaak gebruik, daar zij 
zich onder deze oudere passanten over het algemeen 
niet thuis voelen. 

Voor wat betreft de meest gangbare woonvormen, 
zoals het huren van een kamer of huis, blijken de 
zwervende jongeren zich in een achterstandspositie te 
bevinden. De jongeren hebben meestal geen vast 
werk en ontberen daardoor regelmatige inkomsten. 
Daarnaast beschikken zij in mindere mate over de 
benodigde sociale vaardigheden. Wanneer de 
jongeren goedkopere woningen zoeken concurreren 
zij met onder andere de studenten, die op bovenge-
noemde punten duidelijk in het voordeel zijn. 

Wanneer de jongeren zijn `uitgeslapen' bij de 
hulpverleningsmogelijkheden en zij niet terecht 
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kunnen bij familie of vrienden, kan dit tot gevolg 
hebben dat zij zijn aangewezen op het meer informele 
netwerk, commerciele pensions of particuliere 
adressen. In dit verband maakten de jongeren in de 
interviews veelvuldig melding van homofiele 
contacten. 

Vervolgens biedt de grote stad meer mogelijkheden 
op financieel terrein , zowel legaal als illegaal. Er zijn 
meer instellingen die behulpzaam kunnen zijn bij het 
regelen van een (nood)uitkering of het vinden van 
een baan. Daarnaast zijn er op illegaal terrein meer 
mogelijkheden; we noemden reeds de verschei-
denheid aan criminele activiteiten. Bij een aantal 
criminele activiteiten speelt het toerisme in 
Amsterdam een belangrijke rol. Jongeren noemen in 
dit verband, naast het beroven van toeristen, onder 
meer het verkopen van imitatie-drugs. Ook dienstver-
lening aan toeristen zoals het rondleiden door de stad 
en het vinden van een slaapplaats voor hen wordt als 
inkomstenbron genoemd. Dat het merendeel van de 
zwervende jongeren reeds criminele activiteiten 
pleegde voordat zij zwervend raakten is eerder 
vermeld. 

Op de risico's die het zwerfleven met betrekking tot 
de criminaliteit met zich mee brengt gaan Kufeldt en 
Nimmo (1987) in. Zij constateren dat 71% van hun 
onderzoeksgroep, zwervende jongeren in Calgary, 
benaderd is te participeren in illegale praktijken. Zij 
noemen hierbij twee factoren, die een verhoogd risico 
vormen voor het participeren in illegale activiteiten, 
namelijk de afstand van t(e)huis en de duur van het 
zwerven. De onderzoekers vonden een significant 
verband tussen criminaliteit en de duur van het 
zwerven. Hoe langer een jongere zwerft, hoe groter 
het risico crimine(e)1(er) te worden. In onze onder-
zoeksgroep blijken de jongeren die het langst zwerven 
verhoudingsgewijs het meest in Rijksinrichtingen 
en/of (jeugd)gevangenissen te hebben verbleven. Van 
de jongeren die langer dan twee jaar zwervend zijn, is 
90% een vrijheidsstraf opgelegd. Zwerven en crimina-
liteit lijken derhalve sterk met elkaar verbonden. 

De Engelse organisatie 'National Association for 
the Care and Resettlement of Offenders' (NACRO, 
1981) beschrijft in dit verband een vicieuze cirkel van 
wetsovertredend gedrag en thuisloosheid. De auteurs 
omschrijven deze cyclus als volgt. Thuisloze jongeren 
hebben meestal geen werk, waardoor zij zich geen 
geschikte woonruimte kunnen verocirloven. Finan- 
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ciele noodzaak of verveling kan leiden tot wetsover-
tredingen. Wanneer deze jongeren worden opgepakt 
zullen zij veelal in hechtenis worden genomen als 
gevolg van het feit dat ze geen vaste verblijfplaats 
hebben. Na vrijlating hebben zij nog steeds geen 
werk, waardoor de kans groot is dat dit proces zich 
herhaalt. Het wordt volgens de NACRO steeds 
moeilijker uit deze vicieuze cirkel te geraken. 

Een ander voordeel van de grote stad is de anoni-
miteit en geringere sociale controle . Het is duidelijk 
dat het door de drukte in de grote stad gemakkelijker 
is onopgemerkt te blijven, zowel door officiele 
instanties, waaronder de politie, als door ouders of 
familie. De bewegingsvrijheid van de jongeren is 
hierdoor groot. De keerzijde is echter een dalende 
betrokkenheid met signfficante anderen. Het sociaal 
isolement kan hierdoor worden versterkt. 

Tot slot noemen wij de saamhorigheid . Door de 
vele lotgenoten in de grote stad ontstaat een gevoel 
van acceptatie en het ergens bijhoren. Zo ontstaan 
soms kleine, veelal oppervlakkige vriendengroepjes 
die echter veelal geen lang leven beschoren zijn en 
niet zelden eindigen met confficten. Deze groeps- 
vorming kan echter ook een grote aantrekkingskracht 
op zeer jonge zwervers of nieuwkomers hebben, 
waardoor zij relatief snel in het zwerversleven 
betrokken worden. 

Eenmaal verstrikt in het straatleven komen de 
jongeren gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht. 
Cox en Cox (1977) geven een verloop van opeenvol-
gende gebeurtenissen in het proces tot thuisloosheid 
weer. Als kenmerk van thuisloze jongeren noemen zij 
de doelloosheid. In het begin van dit proces is 
hiervan nog geen sprake. De verwaarlozing en 
frustratie van opeenvolgende teleurstellende gebeurte-
nissen maakt echter dat elk perspectief vervalt 
waardoor doelloosheid ontstaat. 

Uit deze cirkel valt moeilijk te ontsnappen. Hoewel 
de jongeren aangeven het anders te willen, lijkt de 
vrees niet ongegrond dat de jongeren zich zeer 
moeilijk uit eigen beweging uit deze situatie kunnen 
ontworstelen. Dit komt overeen met de eerste resul-
taten van de follow-up interviews van de jongeren, 
zwervend in Amsterdam. Van deze 25 jongeren 
hebben we er 21 teruggevonden. De meerderheid 
bevindt zich na een periode van negen maanden min 
of meer in dezelfde situatie, zonder vaste woon- of 
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verblijfplaats, zonder school en/of werk en zonder 
toekomstpeispectief. 

Slotbeschouwing 

Zwerven is geen nieuw fenomeen. Al sinds mensen-
heugenis kennen we het verschijnsel van nomaden en 
zwervers als buitenbeentjes van de maatschappij. De 
thuislozenpopulatie lijkt hedentendage zeer gedif-
ferentieerd. Ook jongeren maken hiervan in toene-
mende mate deel uit. 

Gezien de vele problemen die de jongeren in hun 
leven zijn tegengekomen op de verschillende 
gebieden kunnen we stellen dat de onderzoeksgroep 
een zeer problematische categorie jongeren betreft. 
Niet alleen is er sprake van negatieve gezinsachter-
gronden, tevens blijkt dat de veelvuldige hulpverle-
ningscontacten, zowel residentieel als ambulant, niet 
hebben bijgedragen tot verbetering van de psycho-
sociale situatie van de jongeren. Gezien de aard en 
het aantal huidige hulpverleningscontacten lijken zij 
zich eerder van de hulpverlening te hebben afgewend. 
Daar de jongeren in veel gevallen evenmin terug 
kunnen vallen op het gezin en/of vrienden wordt de 
afhankelijkheid voor onderdak en geld van andere, al 
dan niet welwillende personen groter. 

Deze gegevens bezien, naast de levensstijl van de 
jongeren waarin criminaliteit en drugsgebruik een 
niet te verwaarlozen rol spelen, lijkt de vrees niet 
ongegrond dat de jongeren zich zeer moeilijk uit 
eigen beweging uit deze situatie zullen kunnen 
ontworstelen. Met name in de grote stad, waar het 
zwerven zich concentreert, zijn de negatieve 
invloeden talrijk. Het probleem is echter vaak 
verplaatst. Het merendeel der jongeren is afkomstig 
uit andere delen van Nederland, waar zij allereerst de 
mogelijkheden hebben benut alvorens naar de grote 
stad te trekken. Eenmaal in de grote stad aange-
komen raken zij verstrikt in het straatleven dat vele 
risico's met zich meebrengt. Echter, de jongeren 
voelen zich door de vele lotgenoten gesteund en 
geaccepteerd. Hiernaast speelt het avontuur van de 
grote stad een niet te verwaarlozen rol. 

De hoge mate van criminaliteit is desalniettemin 
zorgwekkend te noemen. De anonimiteit van het 
stadsleven en het sociale isolement waarin de 
zwervende jongeren in de grote stad veelal verkeren 
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noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
geautomatiseerd ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke ondenverpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-70 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-70 66 65 (E.M.T. 
Beenakkers). 
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Straffalligenhilfe, 38e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 74-81 

Binnen het complexe probleem-
gebied van de privacybescherming 
bij wetenschappelijk onderzoek 
neemt het criminologisch 
onderzoek volgens de auteur een 
speciale plaats in. Bij 
sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen 
worden gegevens over individuen 
verzameld met het doel 
kenmerken te kunnen generali-
seren en worden deze gegevens 
niet naar het individu teruggeleid. 
Bij criminologisch onderzoek, 
vooral als effecten van interventie-
methoden worden bestudeerd, 
worden echter vaak individuen 
met gegevens over hen geconfron-
teerd die voor een ander doel (by. 
bij de rechtbanken) waren 
vastgelegd en veelal pijnlijk zijn. 
Over dit probleem zijn ook in 
Duitsland vele discussies gevoerd, 
maar deze zijn volgens de auteur 
weinig helder: de knelpunten 
worden niet exact aangegeven. De 
wazige discussies leiden er soms 
toe dat onderzoekers, uit angst in 
de fout te gaan of van onzorgvul-
digheid te worden beticht, 
helemaal geen onderzoek gaan 
plegen waarin persoonlijke 
gegevens worden verwerkt. Tussen 
een te vrij en een te beperkt 
gebruik van dit soon gegevens 
moet een middenweg te vinden 
zijn. De auteur doet een viertal 
voorstellen, waarin o.a. onder-
scheiden wetgeving voor de , 



verschillende vakgebieden en de 
oprichting van een onafhankelijke 
beroeps- en geschillencommissie 
zijn vervat. 
Met literatuuropgave. 

2 
Buchin, R. 
La securite prive 
Revue du droit penal et de 
criminologie, 69e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 137-149 

Het bestaan van particuliere 
veiligheidsdiensten is zeker niet 
nieuw, maar sinds de jaren zestig 
valt er in deze sector een bijna 
spectaculaire groei waar te nemen. 
Lange tijd was het uitoefenen van 
legitieme dwang voorbehouden 
aan overheden. Politieke en 
economische factoren alsmede de 
stijgende criminaliteit hebben 
geleid tot de vraag of het voor de 
overheid nog doenlijk is aan dit 
monopolie vast te houden. De 
overheid kan de veiligheid van 
zijn burgers niet tot elke prijs 
garanderen en de burger zal 
derhalve zelf de maatregelen, die 
hij noodzakelijk acht, moeten 
nemen. Vanuit deze gedachte is de 
theorie van de juniorpartnef 
ontstaan, waarbij publieke en 
particuliere diensten elkaar 
aanvullen om te komen tot een 
terugdringing van de criminaliteit 
en het handhaven van de 
veiligheid van de burgers. In het 
artikel wordt voorts ingegaan op 
het wettelijke regime in Belgie wat 
betreft veiligheidsdiensten. 
Met literatuuropgave. 

3 
Halleck, N.H., J. PetriIla 
Risk management in forensic 
services 
International journal of law and 
psychiatry, 1 1 e jrg., nr. 4, 1988, 
pp. 347-358 

Bij het bestuur van burgerzieken-
huizen speelt zg. risico-
management al langere tijd een 

belangrijke rol. Risico-
management behelst het identifi-
ceren en corrigeren of elimineren 
van omstandigheden die kunnen 
leiden tot het financieel aanspra-
kelijkstellen van de instelling voor 
geleden schade. Doorgaans is 
deze schade dan een gevolg van 
onjuist medisch handelen. In de 
publieke sector dringt het 
fenomeen van het risico-
management slechts langzaam 
door. Er zijn echter redenen 
waarom risico-management ook in 
justitiele psychiatrische inrich-
tingen noodzakelijk is. In de 
eerste plaats zijn er steeds meer 
inrichtingen waar justitie en 
niet-justitie patienten door elkaar 
worden behandeld. In de tweede 
plaats leiden ook justitiele inrich-
tingen schade, als zij jurdisch 
aansprakelijk worden gesteld voor 
geleden schade. De auteurs 
beschrijven een aantal typische 
situaties die kunnen leiden tot het 
aansprakelijk stellen van justitiele 
inrichtingen. Deze situaties 
betreffen zelfmoord of de poging 
daartoe van justitiele patienten, 
verwaarloosde behandeling, 
ontvluchting uit de in.  richting, het 
onterecht beslissen tot invrijheids-
stelling, en het onvoldoende 
toezicht op patienten die buiten 
de inrichting verblijven. In al deze 
situaties worden vanuit een 
invalshoek van risico-management 
relevante suggesties gedaan. 

4 
Pillemer, K., D. Finkelhor 
Causes of elder abuse: caregiver 
stress versus problem relatives 
American journal of orthopsy-
chiatry, 59e jrg., nr. 2, 1989, pp. 
179-187 

Diverse onderzoeken hebben de 
bejaarden geklentificeerd als 
personen die in de familie of het 
gezin in verhoogde mate aan het 
risico van mishandeling bloot-
staan. Als eerste mogelijke 
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oorzaak noemen de auteurs de 
spanningen bij de persoon die de 
bejaarde verzorgt. Deze stress zou 
kunnen ontstaan doordat de 
verzorger financieel afhankelijk is 
van de bejaarde, welke afhanke-
lijkheid samengaat met een gevoel 
van machteloosheid. Een tweede 
oorzaak zou gelegen kunnen zijn 
in de emotionele problemen bij 
het verzorgende familielid. Uit het 
bevolkingsregister van Boston 
werd een steekproef getrokken 
bestaande uit 2020 bejaarden. 
Hiervan bleken 61 personen 
mishandeld te zijn geweest. Deze 
groep werd vergeleken met een 
controlegroep van niet mishan-
delde personen. Bij het onderzoek 
werd gebruik gemaakt van schaal-
technieken en multivariate 
analyse. Het bleek dat daders 
vaak de echtgenoot of echtgenote 
van het slachtoffer waren. De 
auteurs konden ook concluderen 
dat de slachtoffers vaak goed 
functionerende bejaarden zijn die 
om moeten gaan met oneven-
wichtige familieleden. Volgens de 
auteurs komt bejaardenmishan-
deling niet zozeer voort uit 
kenmerken van de bejaarde, maar 
eerder uit de emotionele instabi-
liteit van door allerlei problemen 
achtervolgde daders. 
Met literatuuropgave. 

5 
Sherman, L.W., E.G. Cohn 
The impact of research on legal 
policy: the Minneapolis domestic 
violence experiment 
Law and society review, 23e 
jrg., nr. I, 1989, pp. 117-144 

In tegenstelling tot vroeger 
houden beleidsmakers nu soms 
rekening met resultaten van 
sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek. Daarom wordt het 
voor het beleid van belang of, wat 
en op welk tijdstip over dergelijk 
onderzoek wordt gerapporteerd en 
in de media wordt gepubliceerd. 

Bovendien rijst de vraag: wat 
bepaalt de hoeveelheid aandacht 
die de media aan bepaalde onder-
zoeken besteden. Met als 
voorbeeld het Minneapolis 
Domestic Violence Experiment 
wordt getracht deze vragen te 
beantwoorden. Evaluatie-
onderzoek wees uit dat 
politie-optreden bij huiselijke 
conflicten een afschrikkend effect 
heeft. De resultaten kregen in de 
media veel aandacht en had 
invloed op het beleid, ondanks de 
ook gehoorde kritiek dat de 
conclusies prematuur of zelfs niet 
betrouwbaar waren. De schrijvers 
maken een vergelijking met de 
invloed van medische onderzoeks-
gegevens. Zij concluderen dat 
zowel binnen de volksgezondheid 
als binnen het veld van justitie 
snelle publikatie van onderzoeks-
gegevens gewenst is, ook al zijn de 
resultaten nog niet geheel uitgeba-
lanceerd. Een effect kan zijn dat 
de aanwending van nieuwe 
technologieen of interventies, of 
oude die weinig werden toegepast, 
wordt gestimuleerd. Ook kan een 
effect zijn, zoals bij het genoemde 
experiment, dat proefnemingen 
binnen korte tijd op andere 
plaatsen worden herhaald. Dit zou 
tot meer betrouwbare onderzoeks-
resultaten leiden. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

6 
Baauw, P.D. 
Strafrecht in beweging; van 
materieel naar formeel strafrecht 
Proces, 68e jrg., nr. 6, 1989, pp. 
164-168 

De overgang van de negentiende 
eeuwse liberale rechtsstaat naar de 
twintigste eeuwse verzorgingsstaat 
is voor de ontwikkeling van het 
straf(proces)recht van wezenlijke 
invloed geweest. Er is op den 
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duur een instrumenteel strafrecht 
ontstaan, dat vooral ten doel heeft 
om sociale funkties te ordenen en • 

te beschermen. Dit laatste is 
echter tevens gepaard gegaan met 
een afnemende politieke en 
maatschappelijke consensus m.b.t. 
de vele (ethische, economische, 
technologische) problemen, 
waarmee de samenleving wordt 
geconfronteerd (abortus, eutha-
nasie, fraude, milieuvervuiling 
etc.). De strafrechtelijke oplossing 
wordt steeds meer gezocht op het 
processuele vlak ('hoe is het 
aantoonbaar'). Het huidige straf-
rechtelijke beleid is duidelijk: 
bezuinigingen en efficiency 
vereisen een verschuiving van het 
maatwerk (gandividualiseerde 
berechting door de rechter) naar 
confectie (geautomatiseerd en 
gestandaardiseerd afdoen door 
politie en justitie). In het kader 
van de op handen zijnde intersta-
telijke samenwerking (Akkoord 
van Schengen) is het bepaald geen 
luxe dat wezenlijke strafproces-
suele waarborgfunkties zijn 
verankerd in de rechtspraak van 
supra-nationale rechterlijke 
instanties in Straatsburg. 

7 
Durham, A.M. 
Judgments of appropriate 
punishment: the effects of 
question type 
Journal of criminal justice, 17e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 75-85 

De auteur is van mening dat 
opvattingen van burgers over de 
ernst van misdrijven en over recht-
vaardige straffen bepalend dienen 
te zijn voor de straftoemeting. 
Over dit soort publieke attitudes 
zijn reeds vele surveys gedaan, 
waarin dan aan de respondent een 
aantal nauwkeurig gedefinieerde 
categorieen straffen werd 
voorgelegd. Volgens de auteur is 
het mogelijk dat de keuze van de 
respondent beinvloed wordt door 

Literatuuroverzicht 

het gebruik van dergelijke vooraf 
bepaalde antwoordcategorieen. 
Om dit te onderzoeken werd aan 
276 criminologiestudenten een 
tweetal versies van een vragenlijst 
gepresenteerd. In de ene 
vragenlijst werd aan de student 
gevraagd welke straf hij geschikt 
vond voor een reeks van wetsover-
tredingen. Bij de andere 
vragenlijst kon de respondent 
kiezen uit een aantal vooraf 
gegeven straffen. Aan 38 procent 
van de ondervraagden werd de 
open-eind vragenlijst gegeven, aan 
62 procent de gesloten-eind 
vragenlijst.- Het bleek dat de 
antwoorden van beide groepen 
respondenten niet altijd overeen-
kwamen. Zo bleek dat bij gebruik 
van gesloten antwoordcategorieen 
er een voorkeur bestond voor 
vrijheidsbeneming en boete. Bij de 
open antwoordcategorieen 
neigden de respondenten naar 
langere gevangenisstraffen. 
Met literatuuropgave. ' 

8 
Jung, H. 
Zum genetischen Fingerabdruck 
Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 72e jrg., 
nr. 2, 1989, pp. 103-108 

Sinds de enquetecommissie 
`Chancen und Risiken der 
Gentechnologie' zich heeft 
gebogen over de vraag naar de 
toelaatbaarheid van DNA-analyse 
in het strafprocesrecht, is deze 
problematiek in Duitsland steeds 
meer in de belangstelling komen 
te staan. Hoe moet de genetische 
vingerafdruk nu volgens geldend 
recht worden beschouwd? Als 
dwangmiddel, op grond van par. 
81a StP0? De auteur is van 
mening dat toepassing van par. 
81a StP0 niet kan leiden tot een 
rechtvaardiging van de genetische 
vingerafdruk. In dit artikel wordt 
gepleit voor een wettelijke 
regeling, zoals ook door de enque- 
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tecommissie is voorgesteld. Een 
tweede mogelijkheid zou zijn: de 
genetische vingerafdruk op basis 
van vrijwilligheid. Aan dit alter-
natief kleven echter te veel 
nadelen. Dat de methode van de 
genetische vingerafdruk leidt tot 
een verbetering van de waarheids-
vinding in het strafproces staat 
buiten kijf. Blijft de vraag of deze 
onderzoeksmethode grondwet-
telijk toelaatbaar en conform het 
strafprocesrecht is. Het vinden 
van de waarheid tot elke prijs is 
door het Bundesverfassungsge-
richt niet gesanctioneerd. Alleen 
omgeven door waarborgen tegen 
misbruik en te grate inbreuken op 
de privacy zou deze methode van 
waarheidsvinding mogen worden 
toegepast. Tenslotte wordt nog 
ingegaan op de vraag of en hoe de 
gegevens zouden mogen worden 
opgeslagen. 

9 
Kaiser, G. 
Crime and penal policy in 
West-Germany in the eighties 
Prison service journal, nr. 74, 
1989, pp. 39-13 

In dit artikel wordt een actueel 
inzicht gegeven in de criminaliteit 
en het strafrechtelijk beleid in 
West-Duitsland. Vergeleken met 
andere Westeuropese landen is 
zowel het criminaliteitscijfer, als 
de toename ervan zeer hoog. 
Thans worden jaarlijks twee tot 
vier miljoen misdrijven ter kennis 
van de politie gebracht. Wat 
betreft het strafrechtelijk beleid is 
Cr sprake van verschillende 
knelpunten. Een daarvan betreft 
de toename van het aantal zaken 
dat niet voor de rechter komt, 
maar door het Openbaar Minis-
terie wordt afgedaan. Nieuwe 
ontwikkelingen met betrekking tot 
het strafrecht betreffen onder meer 
een toename van het aantal 
strafbare feiten als gevolg van 
nieuwe maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen. 
Gelijktijdig is echter het 
vertrouwen bij de bevolking in het 
strafrecht tanende. Op het terrein 
van de straftoemeting wordt steeds 
minder gewicht toegekend aan de 
vrijheidsstraf; zg. alternatieve 
sancties en boetes nemen daarvan 
de plaats in. Een laatste punt dat 
vermelding verdient zijn de 
overvolle gevangenissen, hetgeen 
vooral een gevolg is van de steeds 
langere gevangenisstraffen die 
worden opgelegd voor ernstige 
misdrijven. 

10 
Implementing community 
services: the referral process 
Probation division, Admini-
strative office of the United 
States courts 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 4-9 

Onlangs is in de VS de 
maatschappelijke dienstverlening 
voor het eerst opgenomen in de 
Sentencing Reform Act. Ter 
gelegenheid hiervan bevat dit 
artikel een samenvatting van 
Publication 108, 'Community 
Service: a guide for sentencing 
and implementation', uitgegeven 
door de Probation Division. Kort 
worden de richtlijnen weergegeven 
voor achtereenvolgens: de selectie 
van instellingen waar de dienst-
verlening kan worden verricht, de 
voorbereiding van de delinquent 
en de plaatsingsprocedure. De 
criteria waaraan de instelling moet 
voldoen zijn: een non-profit en 
geen primair politieke instelling, 
geen discriminatie op grond van 
ras, religie, leeftijd of sekse, het 
voorzien in een maatschappelijke 
behoefte, een aangetoonde 
vaardigheid in de omgang met 
vrijwilligers, een exacte werkam-
schrijving, werk dat de 
gezondheid of veiligheid van de 
dienstverlener niet kan schaden en 
het werk mag niet ter vervanging 
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van betaalde krachten worden 
verricht. De voorbereiding van de 
dienstverlener omvat de volgende 
stappen: uitleg van het doel en de 
aard van de dienstverlening, van 
de verwachtingen van de rechter 
en alle andere betrokken partijen, 
uiteenzetten van de verantwoorde-
lijkheden, plaatsing en follow-up 
procedure en bespreken van alle 
vragen die de dienstverlener heeft. 
In de plaatsingsprocedure moeten, 
in volgorde van belangrijkheid 
drie aspecten in beschouwing 
worden genomen: het doel dat de 
rechter met de straf voor ogen 
had, kenmerken van de dienstver-
lener en behoefte van de • 
instelling. Het is de taak van de 
reclasserings- of andere 
maatschappelijk werker onder wie 
de dienstverlener valt, alle 
genoemde aspecten van de dienst-
verlening in het oog te houden en 
ook gedurende de uitvoering het 
toezicht uit te oefenen. 

Criminologie 

11 
Belknap, J. 
The economics-crime link 
Criminal justice abstracts, 21e 
jrg., nr. 1, 1989, pp. 140-157 

De auteur doet verslag van haar 
literatuurstudie over onderzoeken 
betreffende het verband tussen 
economische omstandigheden en 
criminaliteit. Het betrof onder-
zoeken uitgevoerd in Noord-
Amerika gedurende de laatste drie 
decennia. Zij ordent haar betoog 
naar de invloeden van inkomens-
niveau, werkloosheid en 
opleiding, en naar type onder-
zoekseenheid (individu, stad, staat 
en land). In studies wordt vaak 
een onderscheid gehanteerd 
tussen absolute armoede 
(percentage van de bevolking 
levend onder een bepaalde armoe-
degrens) en relatieve armoede 
(inkomensongelijkheid). Het 

schijnt dat ongelijkheid van 
inkomens over het algemeen een 
betere voorspellende variabele is 
dan absolute armoede. De auteur 
is van mening dat uit onderzoeken 
blijkt dat gegevens op het niveau 
van de individuele data het meest 
vruchtbaar zijn als het gaat om de 
ondersteuning van hypothesen 
over het verband tussen 
werkloosheid en criminaliteit. Net  
als bij de factor armoede levert 
ook bij de bestudering van 
werklopsheidscijfers het gebruik 
van simultane vergelijkingsmo-
dellen andere resultaten op. Over 
de invloed van opleidingsniveau is 
relatief weinig bekend. Wel staat 
vast dat deze onderzoeksresultaten 
behalve niet significant tevens 
inconsistent zijn. Toekomstig 
onderzoek, zo concludeert de 
auteur ter afsluiting, moet 
vaststellen wat de meest geschikte 
Onderzoekseenheid is. Ook moet 
daarbij de aandacht meer gericht 
worden op vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Field, S., T. Hope 
Economics and the market in 
crime prevention 
Research bulletin, nr. 26, 1989, 
pp. 40-44 

De auteurs beogen vanuit het 
kader van de economische theorie 
te komen tot een aanzet van een 
benadering van het probleem van 
de criminaliteitspreventie. 
Preventie zien zij als een goed of 
produkt dat op een drietal niveaus 
kan worden geleverd of geconsu-
meerd. Op het niveau van de 
individuele burger is preventie een 
produkt waarvan de aankoop 
onderworpen is aan de wet van de 
afnemende meeropbrengst. De 
auteurs denken hierbij aan allerlei 
voorzieningen in woningen. Op 
dit niveau doet zich het probleem 
van de externaliteiten voor. Het 
volgende niveau is dat van de 
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buurt of woonomgeving. Dit is het 
niveau van de collectieve besluit-
vorming en het daarmee samen-
hangende Tree-rider' probleem. 
Een free-rider is iemand die niet 
meebetaalt aan de aankoop van 
een produkt maar wet profiteert 
van de consumptie daarvan. De 
auteurs zijn van mening dat deze 
'community crime prevention' een 
produkt is dat niet in de gewenste 
hoeveelheden geleverd kan 
worden. Dan is er het niveau van 
de overheid. Deze heeft als 
preventieleverancier zowel infor-
matie nodig met betrekking tot 
kosteneffectiviteiten als informatie 
wat betreft de sociale kosten van 
verschillende categorieen crimina-
liteit, teneinde het optimale 
produktieniveau te kunnen reali-
seren. 

13 
Naffine, N., F. Gale 
Testing the nexus: crime, gender, 
and unemployment 
British journal of criminology, 
29e jrg., nr. 2, 1989, pp. I44-156 

In de criminologie worth vaak 
verband gelegd tussen 
werkloosheid en criminaliteit, 
waarbij men vnl. uitgaat van het 
mannelijk geslacht. Om nu het 
genoemde verband bij zowel 
mannen als vrouwen nader te 
analyseren voerden de auteurs een 
onderzoek uit in de staat South 
Australia (Australie) o.g.v. statis-
tieken van jeugdwerkeloosheid en 
criminaliteit (diefstal en inbraak) 
van 15 - tot I9-jarigen in de 
periode van 1966 tot 1986. De 
werkloosheid bij vrouwen ligt over 
het algemeen hoger dan bij 
mannen, maar de criminaliteit 
lager. In de onderzochte periode 
zijn werkloosheid en criminalitei 
bij beide groepen sterk gestegen. 
Bij vrouwen steeg de werkloosheid 
echter sterker dan de criminaliteit. 
Er blijkt bij hen dus geen verband 
te bestaan tussen werkloosheid en 
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criminaliteit, ook niet als men het 
per soort delict bekijkt. Tot begin 
1970 ging diefstal nl. omhoog veer 
de stijging van de werkeloosheid 
en daalde daarna voor de daling 
van de werkloosheid. T.a.v. 
inbraak is het aandeel van 
vrouwen gering en is er evenmin 
verband met werkloosheid te 
vinden. Bij mannen is het verband 
met diefstal niet zo duidelijk, 
maar wel met inbraak. N.a.v. hun 
bevindingen zijn de auteurs van 
mening, dat er bij criminologisch 
onderzoek meer rekening 
gehouden moet worden met het 
geslacht om onjuiste en bevoor-
oordeelde conclusies te voor-
komen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Paternoster, R. 
Decisions to participate in and 
desist from four types of common 
delinquency: deterrence and the 
rational choice perspective 
Law and society review, 23e 
jrg., nr. I, 1989, pp. 7-40 

De bedoeling van de auteur is om 
de afschrikkingshypothese te 
plaatsen in een meer algemeen 
theoretisch kader van de sociale 
controle. Hierbij beschouwt hij de 
besluitvorming van daders vanuit 
het rationele-keuze-perspectief. 
Informatie, inschattingen en 
keuzes wat betreft afschrikking, 
sociale controle, affectieve banden 
met ouders of vrienden, de 
mogelijkheden tot criminaliteit en 
morele opvattingen bij de dader 
om zich (opnieuw) in te laten met 
criminaliteit, spelen hierbij een 
belangrijke rol. De longitudinale 
studie van de auteur had een 
'two-wave-panel' opzet. Aan 2700 
Amerikaanse scholieren werd een 
vragenlijst voorgelegd. Een jaar 
later kregen zij een eerste 
follow-up vragenlijst en een 
tweede in het daaropvolgende 	• 
jaar. Met schaaltechnieken en 



logistische regressie werd de 
invloed van de afschrikkings- en 
sociale controlevariabelen 
gemeten op een viertal vormen 
van delinquentie: marijuanage-
bruik, alcoholgebruik, kleine 
diefstal en vandalisme. Van een 
afschrikkingseffect bleek over het 
algemeen nauwelijks sprake.Er 
zijn aanwijzingen dat de kosten 
van de straf eerder in immateriele 
termen (sociale afIceuring) dan in 
materiele termen (boete, straflijst) 
worden beoordeeld. 
Met literatuuropgave. 

15 
She!den, R.G., J.A. Horvath e.a. 
Do status offenders get worse? 
Some clarifications on the 
question of escalation 
Crime and delinquency, 35e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 202- 216 

In hoeverre bestaat er een . risico 
dat status-offenders iich op den 
duur ontwikkelen tot serieuze 
delinquenten. Om hier jets meer 
over te weten te komen bestu-
deerden de auteurs gedurende 
langere tijd de dossiers van 863 
jongeren in Las Vegas (VS), die in 
1980 voor de eerste keer met 
justitie in aanraking kwamen voor 
een status-offense (weglopen en 
onhandelbaar gedrag of nacht-
braken, spijbelen en drankmis-
bruik) of een gewoon delict 
(gewelds-, vermogensdelict). Uit 
het onderzoek blijkt dat de kans 
op escalatie van status-offenders 
naar ernstiger misdrijven niet 
groot is en bovendien verschilt 
naar soort status-offense en 
geslacht. De weglopers en onhan-
delbare jongeren vervallen wel 
eerder in herhaling, maar plegen 
dan meestal weer een status-
offense. De plegers van de andere 
soort status-offenses hebben iets 
meer kans om te escaleren. Verder 
blijken jongens iets eerder te 
escaleren dan meisjes. De laatstge-
noemden zijn vaak thuis seksueel 

misbruikt en blijken sneller naar 
justitie verwezen te worden. 
Volgens de auteur is het begrip 
status-offense te vaag en wordt het 
vaak onzorgvuldig gebruikt. 
Dikwijls komt men eerder dan 
nodig is in het justitiele circuit 
terecht. M.n. wat meisjes betreft is 
het van belang dat zij op een 
andere wijze door de rechtbank 
benaderd worden. 
Met literatuuropgave. 

16 
Walters, G.D. 
Comparability of the standard 
and interview versions of the 
lifestyle criminality screening 
form 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 33e jrg., nr. 
1, 1989, pp. 49-57 

De standaardversie van de 
'Lifestyle Criminality Screening 
Form' (LCSF), een instrument om 
te bepalen of een delinquent neigt 
naar criminaliteit als levensstijl, 
wordt ingevuld aan de hand van 
officiele data. Soms ontbreken . 
deze data echter en de betrouw-
baarheid ervan staat ter discussie. 
De auteur ontwikkelde daarom 
een interviewversie van de LCSF 
en vergeleek de resultaten, die 
verkregen werden via interviews 
met 35 gedetineerden die 
deelnamen aan een introductie-
programma in de United States 
Penitentiary te Leavenworth, met 
de resultaten volgens de 
standaardversie. De beide versies 
komen matig overeen op bepaalde 
individuele scoren, redelijk op de 
meeste individuele en sectie-scores 
en vrij goed (.72) op de 
totaalscore. De auteur raadt clinici 
aan waar mogelijk beide 
LCSF-versies te gebruiken bij het 
diagnosticeren van hun clienten. 
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Cevangeniswezen/TBS 

17 
Blankstein, H. 
Organizational approaches to 
improving institutional estima-
tions of dangerousness in forensic 
psychiatric hospitals: a dutch 
perspective 
International journal of law and 
psychiatry, Ile jrg., nr. 4,1988, 
pp. 341-346 

Een belangrijk thema in de foren-
sische kliniek is het voorspellen 
van gevaarlijkheid bij de 
TBS-gestelden. Behalve dat een 
voorspelling hierover van belang 
is bij de verlenging van de TBS, is 
dit ook van belang voor een goede 
organisatie van de kliniek in al 
zijn onderdelen. De visie op 
gevaarlijkheid wordt in de Pompe-
kliniek geleid door vier aannamen 

(bij aankomst in de kliniek is er 
een relatief grote kans op 
gevaarlijk gedrag bij een patient; 
gevaar is niet een karakteristiek 
van een bepaalde persoon, maar 
een contextueel kenmerk; er zijn 
fasen in gevaarlijkheid te 
herkennen ten tijde van het 
verblijf in de kliniek en kort erna; 
patienten trachten, bijvoorbeeld 
om meer vrijheid te verwerven, 
personeel vaak een verkeerde 
indruk te geven van gedrag en 
innerlijk leven). Bij het 
voorspellen van gevaarlijk gedrag 
is het hebben van betrouwbare 
informatie zeer belangrijk. Deze 
informatie wordt zoveel mogelijk 
gecontroleerd. Van belang is ook 
de maatregel dat beslissingen 
m.b.t. de TBS niet door de direkte 
behandelstaf genomen worden om 
de objectiviteit te vergroten. De 
persoonlijke psychotherapeut 
wordt niet geacht informatie ten 
behoeve van het team te 
verschaffen. 

18 
Cooke, D.J. 
Containing violent prisoners; an 
analysis of the Barlinnie special 
unit 
The British journal of crimi-
nology, 29e jrg., nr. 2, 1989, pp. 
129-143 

In 1973 is in het Schotse Barlinnie 
een kleine, speciale penitentiaire 
afdeling geopend voor geweld-
dadige gedetineerden. Het regiem 
heeft een therapeutisch karakter, 
waarbij de gedetineerden relatief 
veel vrijheid en eigen verantwoor-
delijkheid hebben. Sedert de start 
hebben 25 gedetineerden op de 
speciale afdeling verbleven. De 
auteur heeft het effect van het 
verblijf op deze gedetineerden 
onderzocht door gebruik te maken 
van geregistreerde gegevens 
omtrent misdragingen, psychia-

trische en psychologische rappor-
[ages, en criminaliteitsdossiers. 
Uitgaande van de frequentie van 
gewelddadig gedrag voorafgaande 
aan de plaatsing op de speciale 
afdeling in Barlinnie, werd een 
index geconstrueerd van verwacht 
gewelddadig gedrag tijdens en na 
het verblijf op de eenheid. 
Volgens deze index had tijdens 
het verblijf 105 maal agressie 
tegen andere personen moeten 
plaatsvinden; in werkelijkheid 
kwam zulk agressief gedrag echter 
maar 2 maal voor. Een zelfde 
patroon werd geconstateerd voor 
gewelddadig gedrag dat niet tegen 
personen was gericht. Ook na 
verplaatsing van Barlinnie naar 
een normale gevangenis bleek het 
agressie-niveau tegen personen 
lager te liggen dan daarvoor. Dit 
opvallend positieve effect wordt 
door de auteur toegeschreven aan 
kenmerken van het regiem van de 
eenheid, zoals de goede 
verhouding tussen personeel en 
gedetineerden, het gebruik van 
groepsbijeenkomsten om agres-
sieve gevoelens te kunnen venti- 
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leren en procedures voor de snelle 
afhandeling van procedures. 
Met literatuuropgave. 

19 
Cox, J.F. 
A model for crisis intervention 
services within local jails 
International journal of law and 
psychiatry, 11 e jrg., nr. 4, 1988, 
pp. 391-407 

Tachtig procent van alle 
zelfmoorden in penitentiaire 
inrichtingen in de staat New York 
vindt plaats in de veelal kleine 
lokale huizen van bewaring of in 
politiecellen. Gedurende 1984 en 
1985 ging het om bij elkaar 62 
gedetineerden. In de praktijk zijn 
er verschillende systematische 
barrieres die het moeilijk maken 
stacidale gedetineerden in deze 
kleine lokale inrichtingen te 
identificeren en vervolgens 
adequaat op te vangen. Om deze 
barrieres te overwinnen is tussen 
1983 en 1986 het zg. New York 
Local Forensic Suicide Crisis 
Service Program tot stand 
gebracht. In het kader van dit 
programma zijn richtlijnen 
ontwikkeld voor de identificatie 
van stacidale gedetineerden. 
Daarvan maakt een handzame 
checklist deel uit. Verder zijn in 
het kader van dit programma 
trainingen verzorgd voor lokaal 
penitentiair personeel. Voor wat 
betreft de opvang van stacidale 
gedetineerden is sprake van een 
nauwe samenwerking tussen de 
lokale penitentiaire autoriteiten en 
instanties ten behoeve van de 
geestlijke volksgezondheid. 
Met literatuuropgave. 

20 
Drost T.R., J.Ph. Eggink 
Beveiliging, behandeling en 
proportionaliteit; een onderzoek 
naar de resultaten van de ter 
beschikkingstelling op het 

moment van vertrek uit de 
inrichting 
Delikt en delinkwent, 9e jrg., nr. 
5, 1989, pp. 391-406 

De auteurs constateren dat aan 
een TBS-maatregel drie 
belangrijke doelstellingen ten 
grondslag liggen. Kort samen-
gevat: beveiliging op korte 
termijn, beveiliging op lange 
termijn en het voorkomen van 
disproportionaliteit. In dit artikel 
worden deze uitgangspunten niet 
ter discussie gesteld, maar wordt 
een eerste balans opgemaakt van 
de resultaten die geboekt werden 
binnen de onderzoeksgroep met 
deze doelstellingen. Hiertoe 
werden alle TBS-stellingen, die 
tussen 1970 en 1977 vanuit de Van 
Mesdagkliniek beeindigd werden, 
bekeken. Dit leverde een groot 
aantal gegevens op. De beveiliging 
op korte termijn lijkt redelijk 
geslaagd. Op de meer dan 8000 
(legale) detentie-onderbrekingen 
vonden 19 geweldsdelicten plaats, 
die geen van alle zwaar licha-
melijk letsel of de dood tot gevolg 
hadden. TBS-gestelden die 
uitbreken vormden verreweg het 
hoogste risico. Het perspectief op 
de beveiliging op langere termijn, 
nl. het voorkomen van ernstige 
recidive, leek bij het vertrek uit de 
TBS-inrichting over het algemeen 
gunstig. Alhoewel de behande-
lingsresultaten door de inrich-
tingen vaak als mager gekwalifi-
ceerd werden, was men maar bij 
13% pessimistisch over de te 
verwachten recidive. Gemeten 
naar wat tegenwoordig als een 
evenredige verhouding tussen 
delict en sanctie wordt 
beschouwd, bleek dat elk van de 
drie te onderscheiden delictscate-
gorieen buitenproportioneel lang 
gedetineerd was geweest. 

21 
Durham III, A.M. 
Rehabilitation and correctional 
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privatization: observations on the 
19th century experience and 
implications for modern correc-
tions 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 43-51 

Tot het midden van de jaren 
zeventig was er duidelijke 
concrete aandacht voor de 
resocialisatie van veroordeelde 
delinquenten. Deze belangstelling 
is de laatste vijftien jaar belangrijk 
afgenomen. Tegelijkertijd wordt 
voor een groot aantal problemen 
privatisering van het gevangenis-
wezen als een oplossing gezien. 
Sommigen beweren dat resociali-
satie dan opnieuw de aandacht 
kan krijgen en dat dit bijvoorbeeld 
door het opstellen van contracten 
gewaarborgd kan worden. De 
auteur analyseert een 19e-eenws 
privatiseringsexperiment in de 
staat New York en concludeert 
dat er op zijn minst vier 
problemen zijn: de interesse in de 
resocialisatie, de interesse in de 
beheersing van de kosten, de 
instabiliteit van de vrije sector en 
de effecten op het 
programma-aanbod en de 
mogelijkheid van misbruik van 
gedetineerden in een op prolijt 
gerichte onderneming. 
Met literatuuropgave. 

22 
Georg, H. 
Management of mentally ill 
offenders in Scandinavia 
International journal of law and 
psychiatry, lie jrg., nr. 4, 1988, 
pp. 317-327 

In dit artikel wordt de opvang van 
geestelijk gestoorde delinquenten 
in de Scandinavische landen 
beschreven. Een basisgegeven is, 
dat volgens de wet van deze 
landen, iemand die niet toereke-
ningsvatbaar is, niet kan worden 
gestraft. Deze groep delinquenten 
wordt behandeld in speciale 
instellingen, die hetzij buiten 

Justitie vallen, hetzij deel 
uitmaken van de reguliere 
geestelijke gezondheidszorg. In 
Noorwegen kan in het laatste 
geval de directie een opname 
weigeren, zodat van deze 
mogelijkheid minder gebruik 
wordt gemaakt. Vaak blijkt een 
gedwongen behandeling in een 
psychiatrische setting langer te 
duren, dan de straftijd die 
opgelegd zou zijn bij voldoende 
toerekeningsvatbaarheid. 
Hiernaast wordt psychiatrische 
behandeling ook opgelegd als 
speciale sanctie, in plaats van 
(Zweden en Denemarken) of als 
aanvulling op gevangenschap 
(Noorwegen). Ook in dit geval 
wordt de strafduur vaak langer. 
De auteur gaat in op het 
probleem, dat de verantwoorde-
lijkheid voor psychiatrische 
opvang van geestelijk gestoorde 
delinquenten wordt gedeeld door 
Justitie enerzijds en de Geestelijke 
Gezondheidszorg anderzijds. Dit 
vertroebelt de belangen. De auteur 
pleit ervoor in geval van vermin-
derde toerekeningsvatbaarheid te 
handelen als bij `gewone" psychia-
trische gevallen, en anders gebruik 
te maken van een speciale foren-
sische psychiatrie. Een probleem 
hierbij kan zijn dat het in Scandi-
navia om een klein aantal 
personen gaat. 
Met literatuuropgave. 

23 
Grieser, R.C. 
Do correctional industries 
adversely impact the private 
sector? 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 18-24 

De afgelopen tien jaar heeft de 
industriale activiteit binnen het 
Amerikaanse gevangeniswezen 
een sterke groei doorgemaakt. Bij 
elkaar zijn hierbij ongeveer 50.000 
gedetineerden betrokken. De 
verwachting is dat tengevolge van 
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de verdergaande groei van de 
gedetineerdenbevolking, ook de 
penitentiaire industrie in omvang 
zal blijven toenemen. Recent is er 
vanuit het particuliere bedrijfs-
leven verzet gerezen tegen deze 
groei. Dit verzet is gebaseerd op 
een aantal misvattingen. De eerste 
is dat gedetineerdenarbeid 
goedkoop is en daardoor oneerlijk 
concurreert met arbeid buiten de 
gevangenismuren. Er zijn echter 
verschillende factoren die gedeti-
neerdenarbeid duurder maken. 
Een tweede misvatting is dat 
penitentiaire arbeid doorgaans 
producten van slechte kwaliteit 
oplevert. Dat is al lang niet meer 
het geval. Een ander bezwaar is 
dat penitentiaire industrial .' het 
marktaandeel van particuliere 
industrian bedreigen. Dit is niet 
het geval aangezien penitentiaire 
industrieën vaak slechts 
uitsluitend opdrachten voor de 
overheid mogen uitvoeren en dan 
nog slechts een minimaal markt-
aandeel hebben. Een sterk ontwik-
kelde penitentiaire industrie heeft 
belangrijke voordelen. Zo wordt 
het bestuur van gevangenissen 
vereenvoudigd doordat leegloop 
van gedetineerden wordt tegen-
gegaan. Ten tweede zijn deze 
industrian economisch voordelig. 
Tenslotte voorzien zij gedeti-
neerden van een beroepstraining. 

24 
Kelk,C. 
De medische verzorging in het 
gevangeniswezen 
Medisch contact, 44e jrg., nr. 
17, 1989, pp. 565-569 

De medische verzorging van 
gedetineerden in Nederlandse 
penitentiaire inrichtingen berust 
op een aantal, deels wettelijke, 
voorschriften. Deze schrijven 
onder meer voor dat aan elke 
inrichting een of meer genees-
heren zijn verbonden, die tot taak 
hebben de lichamelijke en 

geestelijke toestand van de gedeti-
neerden te controleren, alsmede 
de hygienische toestand in de 
inrichting te inspecteren. De 
inrichtingsarts wordt bijgestaan 
door een of meer verpleegkun-
digen. Het toezicht op de 
medische voorziening vindt onder 
meer plaats door de geneeskundig 
inspecteur die aan het ministerie 
is verbonden. Verder hebben de 
gedetineerden het recht om tegen 
onder meer de medische behan-
deling in beklag te gaan bij de 
beklagcommissie van de 
commissie van toezicht bij de 
inrichting. Behalve een algemene 
controle-taak ten opzichte van de 
gedetineerden, heeft de inrich-
tingsarts een adviserende taak aan 
de directeur voordat deze maatre-
gelen treft zoals afzondering van 
een gedetineerde of plaatsing op 
een veiligheidsbed. Bijzondere 
medische problemen binnen het 
gevangeniswezen betreffen het 
grote aantal gedetineerde drugsge-
bruikers, het toenemend aantal 
gedetineerden met geestelijke 
stoornissen en het verhoogde 
risico van besmetting met het 
Aids-virus. 

25 
Lens P. 
Gezondheidszorg achter tralies 
Medisch contact, 44e jrg., nr. 
17, 1989, pp. 569-572 

Per jaar verblijven in Nederland 
ongeveer 20000 personen korter of 
langere in huizen van bewaring en 
gevangenissen. Per dag gaat het 
om zo'n 6000 mensen. In de 
inrichting werken 64 artsen in 
deeltijd: om voor de functie van 
inrichtingsarts in aanmerking te 
komen, moet men bij voorkeur 
praktiserend huisarts zijn en 
affiniteit hebben met `bajes-
klanten'. Omdat de 'consultation-
rate' achtmaal zo hoog is binnen 
de inrichtingen, wordt een 
volledige praktijk op 300 gedeti- 
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neerden gesteld. Naast huisarts is 
men ook controlerend arts 
(wel/niet deelnemen aan arbeid 
en sport) en staflid. Hierbij dient 
de arts zeer zorgvuldig met het 
beroepsgeheim om te gaan; vaak 
is er sprake van ten dubbele 
loyaliteit. De morbiditeit krijgt een 
eigen accent door het grote aantal 
drugsverslaafden, de Aids-proble-
matiek en het grote aantal 
psychisch gestoorde gedetineerden 
(met veel somatiserend, automuti-
lerend en suicidaal gedrag). 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

26 
Graham, J. 
Families, parenting skills and 
delinquency 

• Research bulletin, nr. 26, 1989, 
pp. 17-21 

Een belangrijke beleidsvraag op 
dit moment is: hoe kunnen 
gezinnen gesteund worden in een 
aanpak die jeugddelinquentie van 
de kinderen voorkomt? Graham 
vat de onderzoeksresultaten 
betreffende de invloed van gezin 
en opvoedingsvaardigheden op 
jeugddelinquentie samen. Hij gaat 
daarbij in op socio-economische 
factoren, gezinsstructuur en 
-relaties, discipline en toezicht. De 
sleutel tot delinquentie-preventie 
lijkt te zijn het voorkomen van 
problematisch gedrag op jonge 
leeftijd. Vervolgens bespreekt 
Graham drie interventie-mogelijk-
heden, te weten: ouderbege-
leiding, voorschoolse educatie van 
kinderen en steun aan probleem-
gezinnen. Het is moeilijk het effect 
van dergelijke programma's te 
bepalen en stigmatisering door 
opname in een project moet 
voorkomen worden. Het lijkt 
echter mogelijk een delinquentie-
preventiebeleid te ontwikkelen in 
de vorm van voorschoolse 

educatie in combinatie met ouder-
training, gezinsbegeleiding en 
mogelijk aanvullende educatie op 
de basisschool. 
Met literatuuropgave. 

27 
McShane, M.D., F.P. Williams 
HI 
The prison adjustment of juvenile 
offenders 
Crime and delinquency, 35e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 254-269 

Jongvolwassen gedetineerde delin-
quenten staan bekend om bun 
slechte aanpassing aan het geInsti-
tutionaliseerde bestaan. Dit zou in 
nog sterkere mate kunnen gelden 
voor minderjarigen die verblijven 
in instellingen voor volwassenen. 
Om deze hypothese te onder-
zoeken is wat aanpassing betreft 
een vergelijking gemaakt tussen 55 
jeugdigen die voor hun 17e jaar 
een geweldsdelict pleegden en 91 
jongvolwassenent die tussen hun 
17e en 21e jaar een dergelijk delict 
pleegden. Hoewel de persoonlijke 
kenmerken van beide groepen in 
sterke mate overeenkwamen, 
behoorden de jeugdigen bijna 
twee keer zo vaak als de jongvol-
wassenen tot de probleemgevallen. 
Daardoor konden ze niet werken 
en genoten een lage `betrouwbaar-
heidsstatus'. Verder golden voor 
hen drie keer zo vaak als voor de 
jongvolwassenen de meest beper-
kende, en minste vrijheid 
biedende verblijfsomstandigheden. 
Dit betekent dat de jeugdige 
delinquenten verhoudingsgewijs 
langer gedetineerd blijven en daar 
ook langer een probleemgroep 
vormen. Voorgesteld wordt te 
werken aan socialisatie van deze 
jeugdigen in het systeem zelf. 
Specifieke programma's bij 
binnenkomst zouden een kosten-
besparende aanpak kunnen zijn 
van deze dure groep gevangenen. 
Met literatuuropgave. 
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28 
Lamers-Winkelman, F. 
Het interviewen van jonge 
kinderen bij een vermoeden van 
seksueel misbruik 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 44e jrg., nr. 5, 1989, 
pp. 499-517 

De betrouwbaarheid van getuige-
nissen door jonge kinderen staat 
nogal eens ter discussie, m.n. 
wanneer er sprake is van seksueel 
misbruik en bij ondervraging van 
het betrokken kind gebruik 
gemaakt wordt van anatomische 
poppen. Uit verschillend 
onderzoek blijkt echter dat de 
geloofwaardigheid van kinderen 
groter is dan doorgaans wordt 
aangenomen, m.n. bij seksueel 
misbruik, waarbij het om een 
specifieke gebeurtenis gaat. Zo 
blijkt ook uit vergelijkend 
onderzoek, dat het bekritiseerde 
gebruik van anatomische poppen 
bij diagnostische interviews niet 
tot valse verklaringen leidt. Zelf 
nam de auteur vanaf 1987 
diagnostische interviews af met 
behulp van anatomische poppen 
bij 128 gevallen van vermoedelijk 
seksueel misbruik. Bij 84 kinderen 
stelde zij met grote waarschijn-
lijkheid misbruik vast, hetgeen in 
53 gevallen door een bekentenis 
van de dader of een tweede 
onderzoek werd bevestigd. Bij het 
diagnostisch interview moet 
volgens de auteur o.a. gelet 
worden op concreetheid en 
gedetailleerdheid van 
antwoorden; het ontwikkelings- 

• niveau, woordgebruik, 
non-verbale signalen en senso-
rische gewaarwordingen van het 
kind; normen en waarden van het 
gezin en deskundigheid en objec-
tieve houding van de ondervrager. 
Het diagnostisch interview is 
steeds een onderdeel van een 	- 
breder onderzoek. Men kan 
daarbij alleen in termen van 

waarschijnlijkheid spreken, aldus 
de auteur en mag geen adviezen 
op juridisch gebied geven. 
Met literatuuropgave. 

29 
Naylor, B. 
The child in the witness box 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
22e jrg., nr. 2, 1989, pp. 82-94 

Getuigenverklaringen van 
kinderen kunnen zeer belangrijk 
zijn in strafzaken. De algemene 
opinie en ook diverse regels 
binnen het justitiele systeem 
beschouwen kindergetuigenissen 
als onbetrouwbaar. Psychologisch 
onderzoek op het gebied van 
accuratesse van de herinnering, 
vatbaarheid voor suggestie en het 
kunnen onderscheiden tussen 
werkelijkheid en fantasie, wijst 
echter uit dat deze kenmerken niet 
eenduidig samenhangen met 
leeftijd. Kinderen kunnen goede 
getuigen zijn wanneer er in de 
justitiele praktijk rekening wordt 
gehouden met hun specifieke 
behoeften. De auteur geeft een 
aantal aanbevelingen betreffende 
de benadering van kindergetuigen 
door functionarissen en doet 
voorstellen voor aanpassingen van 
het justitiele systeem die kinderge-
tuigenissen kunnen vergemakke-
lijken. 
Met literatuuropgave. 

30 
Shane, P.G. 
Changing patterns among 
homeless and runaway youth 
American journal of orthopsy-
chiatry, 59e jrg., nr. 2, 1989, pp. 
208-214 

Het aantal thuisloze en wegge-
lopen jongeren is de laatste jaren 
sterk gestegen, terwijl de redenen 
om weg te lopen veranderd zijn. 
Vroeger gingen zij er van door om 
economische redenen, in de jaren 
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zestig om een ander meer 
opwindend leven te beginnen, 
maar de laatste vijftien jaar moet 
de oorzaak vooral in de 
ontwrichting van het gezinsleven 
gezocht worden. Weglopen komt 
in alle lagen van de maatschappij 
voor en dan vooral in gezinnen 
met een veelvoud aan problemen. 
Om meer inzicht in het 
verschijnsel te krijgen werd in 
1985 onderzoek gedaan onder 536 
clienten van 7 hulpverleningsorga-
nisaties voor korte-termijn opvang 
in New Jersey (VS). Het 
onderzoek omvatte verschillende 
categorieen, nl. weglopers (zonder 
toestemming van de ouders), 
thuislozen (uit huis gezet; 
vertrokken na overleg met de 
ouders of i.v.m. materiele 
problemen in het gezin; uithuisge-
plaatst) en vermisten. Al deze 
jongeren blijken thans vooral uit 
ontwrichte gezinnen te komen, 
m.n. een-ouder-gezinnen met 
alleen de moeder. Verder heeft er 
een verschuiving plaatsgevonden, 
waarbij het aantal thuislozen 
toegenomen is tot ruim de helft 
van het geheel, terwijI de groep 
weglopers slechts een derde ervan 
vormt. Deze jeugd loopt grote 
geestelijke en fysieke risico's. De 
maatschappij heeft nog geen goed 
antwoord op dit probleem. Slechts 
36% blijkt na opvang terug te 
keren naar huis. Een nieuwe 
aanpak is hard nodig, zowel voor 
gezin als kind, waarbij er meer 
aandacht moet komen voor lange-
termijn opvang, betere 
begeleiding, beschikbaar stellen 
van sociale voorzieningen, educa-
tieve programma's e.d. 
Met literatuuropgave. 

31 
Walter, M., W. Fischer 
Juvenile delinquency structures 
and forms of dealing with it in 
Budapest and Hamburg 
International journal of 

32 
Wulf, R. 
Jugendarrest als Trainung-
zentrum für soziales Verhalten 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 38e jrg., nr. 2, 
1989, pp. 93-98 

De sociale vaardigheidstraining 
heeft zich een plaats verworven 
binnen het ambulante werk met 
jeuddelinquenten. Training van 
sociale vaardigheden vormt ook 
een vruchtbaar perspectief in het 
werk met deze jeugdige gevan-
genen. De jeugdgevangenis zien 
als trainingscentrum voor sociale 
vaardigheden sluit goed aan bij de 
geest van de jeugdstrafwet en 
biedt een mogelijkheid om de op 
dit moment impopulaire veroor-
deling tot gevangenisstraf een 
nieuwe vorm te geven. Wulf gaat 
in op de doelen die met sociale 
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offender therapy and compa-
rative criminology, 33e jrg., nr. 
I, 1989, pp. 1-19 

In de jaren 1974 t/m 1983 is een 
vergelijkend onderzoek verricht 
naar jeugdcriminaliteit en de 
reactie daarop in Boedapest en 
Hamburg. Uit de criminaliteitssta-
tistieken blijkt dat de geregi-
streerde criminaliteit hoger is in 
Hamburg en Duitsland dan in 
Boedapest en Hongarije. Het 
opsporingspercentage is hoger in 
Hongarije en Boedapest. De 
verdeling van het oplossingsper-
centage over de verschillende 
delicten komt echter overeen in 
beide steden: delicten met hoge en 
lage opsporingspercentages zijn 
identiek. Jeugdigen in Boedapest, 
die in contact komen met het 
justitiele systeem, lopen grotere 
kans veroordeeld en vastgezet te 
worden dan hun lotgenoten in 
Hamburg, waardoor het absolute 
aantal veroordelingen in 
Boedapest en Hamburg sterke 
overeenkomst vertoont. 
Met literatuuropgave. 



vaardigheidstraining nagestreefd 
zouden moeten worden, de 
methodes die daartoe gebruikt 
kunnen worden en de thema's die 
aan de orde dienen te komen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

33 
Blonk, G.N.M. 
Samenwerking tussen politie en 
verzekeringsbedriff 
Het tijdschrift voor de politie, 
51e jrg., nr. 5 1989, pp. 225-229 

Steeds vaker wordt binnen politie-
gelederen de vraag gesteld of 
politie en bedrijfsleven niet meer 
en nadrukkelijker samen zouden 
moeten werken. Met name in de 
relatie tussen de politie en het 
verzekeringsbedrijf wordt steeds 
vaker gesproken over de wense-
lijkheid en haalbaarheid van 
samenwerking tussen beide. De 
auteur noemt als mogelijke 
voordelen van samenwerking: een 
meer effektieve vorm van crimina-
liteitsbestrijding; prikkeling tot 
innovatie en modernisering van 
methoden en technieken, de crimi-
naliteitsbeheersende activiteiten 
zouden door of vanwege het 
assurantiebedriijf meer en beter 
zichtbaar kunnen worden - en 
daardoor toetsbaar - voor de 
overheidsorganen etc. Enkele 
mogelijk nadelen en gevaren van 
de samenwerking zijn: de 
uitholling van de overheidsmono-
polie; de eigen (efficientere) 
onderzoeksprocessen van het 
assurantiebedrijf kunnen in aard 
en hoeveelheid gaan toenemen; de 
rechtsongelijkheid; toepassing van 
bevoegdheden met onzuivere 
oogmerken en de corruptieve 
effecten van de gepropageerde 
samenwerking. Bij een nadere 
bestudering van de voor- en 
nadelen van samenwerking tussen 
verzekeringswereld en politie valt 
op, dat steeds weer andere activi- 

teiten en facetten bedoeld worden. 
Het begrip `samenwerken' wordt 
dan ook door de auteur nader 
omlijnd en omschreven. Hij is van 
mening, dat het begrip kan 
worden gespecificeerd op twee 
niveaus: direkt operationele 
samenwerking en indirekt 
voorwaardenscheppende samen-
werking. De laatste vorm van 
samenwerking heeft de voorkeur 
van de auteur, ook al is het 
duidelijk, dat de beide partijen 
een stukje vrijheid jegens elkaar 
zullen moeten inleveren. Nadere 
studie zal evenwel noodzakelijk 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

34 
Eshof, P. van den, H.H. 
Bergsma 
Vuurwapen-moord onder schot bij 
misdaadanalyse CRI 
Algemeen politieblad, 138e jrg., 
nr. 10, 1989, pp. 219-222 

Jaarlijks worden in Nederland 
gemiddeld 162 mensen op geweld-
dadige wijze om het leven 
gebracht. In dit artikel wordt 
verslag gedaan van een criminali-
teitsbeeldanalyse die door de 
sectie misdaadanalyse van de CRI 
werd verricht naar de aard, de 
omvang en de ontwikkeling van 
levensdelicten waarbij het slacht-
offer werd gedood door een 
vuurwapen. Hierbij stond de vraag 
centraal welke schietpartijen zich 
in het criminele milieu afspelen en 
in welke mate in Nederland 
zogenaamde liquidatiemoorden 
voorkomen. Het onderzoek heeft 
betrekking op de periode 
1985-1987. De Vuurwapencentrale 
van de CRI houdt een systema-
tisch overzicht bij van alle schiet-
partijen waarbij dodelijke of 
gewonde slachtoffers vallen. Ten 
behoeve van de analyse werden 
160 dossiers gebruikt. Een heel 
scala van aspecten werd onder-
zocht, zoals geslacht, leeftijd, 
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geboorteland en crimineel 
verleden van het slachtoffer, 
motief, aantal daders, relatie 
dader-slachtoffer etc. Met 
betrekking tot het motief werd een 
onderscheid gemaakt tussen een 
aantal oorzaken (ruzie, 
familieconflicten, wraak, liquidatie 
etc.). Alle aspecten en motieven 
worden in het artikel besproken, 
waarna een zestal conclusies 
getrokken wordt, welke 
kenmerkend zijn voor deze schiet-
partijen. 

35 
Kolthof, E.W. 
Pointe, Aids en voorlichting 
Algemeen politieblad, 138e jrg., 
nr. 10, 1989, pp. 232-238 

Hoewel eerder uit een literatuur-
overzicht (Houweling en 
Coutinho, 1987) naar voren kwam 
dat de kans dat politieagenten in 
bun werk met Aids worden 
besmet nihil is, is de angst 
hiervoor toch nogal groot. Dat 
bleek uit een enquae onder 354 
agenten beneden de rang van 
adjudent bij de gemeentepolitie te 
Rotterdam en het korps rijkspo-
litie te Amsterdam en Assen. De 
kennis over de ziekte was 
gemiddeld hoog, maar tevens 
bleek een licht negatieve instelling 
t.o.v. aidspatienten. Hoe geringer 
de kennis, hoe negatiever de 
attitude en hoe lager de opleiding 
des te groter was de angst. Ook 
bestond meer angst in de 
districten waar men theoretisch 
het meest te maken zou kunnen 
krijgen met de aidsproblematiek. 
Hoewel voorlichting het 
kennispeil zou kunnen verhogen, 
blijkt dit niet altijd het geval te 
zijn. Zo riep de voorlichtingsfilm 
`je bent toch niet bang voor een 
beetje bloed' meer vragen op dan 
dat zij beantwoordde. De schrijver 
concludeert dat voorlichting meer 
gericht moet zijn op angstreductie 
en op specifieke doelgroepen en 

meer in verband moet staan met 
afgebakende aspecten van de 
politietaak. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

36 
Beauchesne, L. 
De la criminalisation a la legali-
sation des drogues: de Charybde 
en Scylla? 
Criminologie, I2e jrg., nr. I, 
1989, pp. 67-83 

In deze speciaal aan drugs en 
criminaliteit gewijde aflevering 
stelt de auteur de vraag welke 
problemen zouden ontstaan als nu 
nog illegale drugs gelegaliseerd 
zouden worden. Om hier zicht op 
te krijgen gaat zij eerst na wat de 
decriminalisering van softdrugs 
opleverde. Zij acht dit een 
belangrijke maatregel om de 
repressie die veel burgers treft de 
verminderen. Maar het aantal 
arrestaties wegens softdrugsbezit is 
niet afgenomen: veelal worden 
dezelfde mensen nu gearresteerd 
om, officieel, andere redenen 
(verdacht gedrag, ordeverstoring, 
vermoeden van hard druggebruik 
etc.). Het doel softdrugsgebruik 
uit de marginaliteit te halen is niet 
bereikt, noch ontstond een betere 
controle op de kwaliteit of een 
beter opgezet distributie systeem, 
waarin geen verslaafden terecht 
komen. Dit leidt de schrijfster tot 
de conclusie dat, wil men 
werkelijk iets ondernemen, alle 
drugs niet alleen gedecriminali-
seerd moeten worden maar zelfs 
gelegaliseerd. Behalve het vermin-
deren van de repressie zou dit nog 
meer voordelen opleveren, zoals 
meer kennis omtrent drugs en hun 
gebruik. Op grond hiervan zou 
dan ook een betere voorlichting 
kunnen worden gegeven. Het 
vergt echter nog veel nadenken 
hoe de legalisatie en het opzetten 
van een legaal distributie systeem 
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gerealiseerd zouden kunnen 
worden waarbij de negatieve 
consequenties van het huidige 
beleid worden opgeheven. 
Met literatuuropgave. 

37 
Frigon, S. 
Femmes et Uralic.: bilan des 
connaissances, limites et perspec-
tives nouvelles 
Criminologie, 22e jrg., nr. 1, 
1989, pp. 85-110 

Dit artikel geeft de resultaten weer 
van een onderzoek naar biblio-
grafische gegevens over vrouwen 
en heroine van diverse 
databanken. Verscheidene onder-
werpen, zoals de mate van 
gebruik, factoren die van invloed 
kunnen zijn op drugs-afhanke-
lijkheid, behandeling, 
moeder/kind relaties, aids en 
prostitutie worden behandeld. 
Bestudering van deze literatuur 
leidt ertoe, de gegevens kritisch te 
bezien. Zo beslaat de literatuur 
over vrouwen en heroine slechts 
7% van de totale literatuur over 
heroinegebruik, hetgeen schr. 
vraagtekens doet zetten bij 
gevolgde methoden en 'sampling'. 
Verdere kritiek wordt geuit wat 
betreft epistemologische 
problemen en de monodisciplina-
riteit van de onderzochte 
gegevens. In de literatuur wordt 
bij de norm voor `normaliteie 
maar al te vaak uitgegaan van de 
mannelijke sekse, waarbij vrouwen 
worden beschouwd als onderge-
schikt aan deze norm. Twee 
analyse-modellen worden voorge-
steld, gegeven de kritiek. Het 
eerste model heeft betrekking op 
een studie van vrouwelijke 
heroinegebruikers als groep op 
zich en niet in samenhang met 
mannelijke gebruikers. Het tweede 
model bestaat uit een meer 
algemene analyse van margina-
liteit, deviantie en criminaliteit 
onder vrouwen, waarbij de • 

theorieen van de sociale reactie in 
de criminologie en die van het 
feministische radicale materia-
lisme als uitgangspunt zouden 
moeten dienen. Beide modellen 
zouden elkaar kunnen aanvullen. 
Met literatuuropgave. 

38 
Ivanets, N.N., M.I. Lukomskaya 
Die Alkoholpolitik in der UdSSR 
Drogalkohol, 13e jrg., nr. 1, 
1989, pp. 21-30 

De bestrijding van alcoholisme in 
de USSR stelt een dringende 
opgave van grote politieke 
betekenis voor en vormt een 
integraal bestanddeel van de 
'Perestroika'. In de laatste twintig 
jaar (d.w.z. van de vroege jaren 
zestig tot de vroege jaren tachtig) 
namen de produktie en de 
consumptie van alcoholische 
dranken jaarlijks net als in andere 
industrieel ontwikkelde landen 
gestadig toe. De jaarlijkse 
consumptie per hoofd van de 
bevolking steeg in die tijd van 3,9 
naar 8,7 liter. De in een regerings-
besluit van de Communistische 
Partij 1985 neergelegde regelingen 
hebben in de eerste plaats een 
versterking van de matigingsge-
dachte tot doel. Het bijzondere 
kenmerk van de nieuwe alcohol-
politick is de nadruk die gelegd 
wordt op interdisciplinaire samen-
werking. Twee hoofdstrategieen 
beogen de gestelde doelen te 
bereiken, nl. de vraag reduceren 
en de verkrijgbaarheid onder 
controle houden. Als bijkomende 
maatregelen zijn een intensivering 
van het onderzoek en een 
uitbreiding van de behandelings-
faciliteiten beschikbaar. Een 
evaluatie van deze nieuwe 
alcoholpolitiek na drie jaar heeft 
verscheidene indrukwekkende 
veranderingen laten zien. Echter, 
tegenover deze aanzienlijke verbe-
teringen staat wel een beden- 
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kelijke groei van de illegale distil-
latie. 

39 
Jarvis, G., H. Parker 
Young heroin users and crime 
The British journal of crimi-
nology, 29e jrg., nr. 2, 1989, pp. 
175-186 

De auteurs gaan de relatie na 
tussen drugs en misdaad bij de 
herolnegebruikers van de jaren 
tachtig. Van 46 Londense heroMe-
gebruikers wordt het strafblad 
geanalyseerd. Het jaarlijkse aantal 
veroordelingen bleek te verdub-
belen na het begin van het 
heroMegebruik. Tijdens interviews 
vertelden de betrokkenen dat zij 
hun 'gewoonten' in belangrijke 
mate financierden met misdaad. 
Door de drugsgebruikers 
bijgehouden scoringslijsten lieten 

een zelfde verband zien. De 
auteurs bepleiten een herover-
weging van de strafrechtelijke- en 
behandel-politiek. 
Met literatuuropgave. 

40 
Walter, J. 
Soziales Training alkoholaufflil-
liger Verkehrstater im Straf-
vollzug 
Blutalkohol, 26e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 176-184 

In 1985 ging in de open inrichting 
Pforzheim in de deelstaat Baden-
Wfirtemberg een experimenteel 
programma voor dronken rijders 
van start. In het artikel warden de 
aanloop tot en de opzet van het 
programma beschreven. Deelname 
is vrijwillig, maar niet iedereen 
mag meedoen: klinisch gediagnos-
ticeerde alkoholisten. zwakbe-
gaafden, niet-Duits sprekenden, 
veroordeelden met een ernstige 
psychopathologie of leermoeilijk-
heden en polytrope delinquenten 
worden uitgesloten. Het 
programma stoelt op leer-theore-
tische principes. Het is zo opgezet 

dat deelname niet als een (extra) 
straf wordt gezien maar voordelen 
oplevert, zoals het eerder terug 
kunnen krijgen van een e.v. 
ontnomen rijbewijs. Gedurende 
vier weken wordt twee maal twee 
en half uur groepsgewijs besteed 
aan kennisvermeerdering en 
attitudeverandering. Overdag 
werken de gedetineerden, zoals 
alle anderen, buiten de inrichting. 
Na afloop van de cursus is er nog 
tijdens de detentie een vervolg van 
eenmaal per veertien dagen om de 
opgedane kennis steviger te veran-
keren en uit te diepen. Na ontslag 
is er nog begeleiding in het kader 
van het toezicht bij de voorlopige 
invrijheidstelling. Er is nog geen 
onderzoek verricht naar de resul-
taten op langere termijn. Op korte 
termijn blijkt de beoordeling door 
de deelnemers echter positief. Ook 

de bewaarders achten het zo 
zinvol dat ze de extra tijd, die ze 
aan het programma kwijt zijn, 
ervoor over hebben. 

41 
Wilks, J., V.J. Callan e.a. 
Parent, peer and personal deter- 
minant of adolescent drinking 
British journal of addiction, 84e 
jrg., nr. 6, 1989, pp. 619-630 

Bij een groep van 106 adoles-
centen werd nagegaan welke 
invloed het drinkgedrag en de 
opvattingen van ouders en 
vrienden op het drinkgedrag en de 
normen van jong-volwassenen 
hebben. De jongens in de onder-
zoeksgroep waren gemiddeld 19 
jaar en de meisjes 18, de meesten 
van hen studeerden nog en hun 
sociale achtergrond was 
overwegend de middenklasse. De 
drie groepen (adolescenten, 
ouders en vrienden) vulden elk 
een schriftelijke vragenlijst in 
betreffende feitelijk gedrag en 
opvattingen. Na een beschrijvende 
analyse verrichtten de auteurs 
voor de jongens en de meisjes 
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apart een pad-analyse om causale 
verbanden op te sporen. Ouders 
en vrienden blijken op verschil-
lende wijze invloed uit te oefenen 
op de alcoholconsumptie. De 
beste voorspeller voor de 
hoeveelheid alcohol die jongens 
drinken is het feitelijk drinkgedrag 
van beide ouders, maar voor 
meisjes alleen dat van de vader. 
Zowel bij de meisjes als bij de 
jongens, maar bij de laatste groep 
duidelijker, hebben de opvat-
tingen over het drinken van 
alcohol van vrienden invloed op 
wat en hoeveel zij zelf drinken. 
Verder blijkt dat de hoeveelheid 
die jongens drinken vooral 
bepaald wordt door hun eigen 
opvattingen over alcoholcon-
sumptie, maar dat van meisjes 
vooral door de opvattingen van 
hun vriendinnen of vrienden. Wel 
drinken meisjes meer wat zij zelf 
lekker vinden en niet zozeer wat 
gangbaar is in de groep. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

42 
Hughes, S.P., Schneider, A.L. 
Victim-offender mediation: a 
survey of program characteristics 
and perceptions of effectiveness 
Crime and delinquency, 35e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 217-234 

Dader/slachtofferbemiddeling is 
een betrekkelijk nieuw, aan het 
strafrechtelijke arsenaal toege-
voegd alternatief. In het afgelopen 
decennium viel een duidelijke 
groei van het aantal conflictbe-
middelingsprogramma's te consta-
teren, maar weinig is nog bekend 
over opzet en uitvoering van deze 
programma's. Dit artikel geeft de 
bevindingen weer van een 
nationaal onderzoek in de VS naar 
conflict-bemiddelingsprojecten 
voor jeugdigen. Bij 79 van de 240 
organisaties die reageerden op een 
mailing bleek inderdaad een 

conflictbemiddelingsproject te 
bestaan. Uitvoerig worden opzet, 
doelen en effectiviteit van de 
projecten ter discussie gesteld. De 
auteurs concluderen, dat 
gesproken kan worden van 
wijdverspreide, goed functione-
rende programma's. De filosofie 
achter dader/slachtofferbemid-
deling werd door alle organisaties, 
ook zij die zelf geen bemiddelings-
project hadden, gunstig beoor-
deeld. Verder diepte-onderzoek 
onder een selecte groep organisa-
ties wordt aanbevolen. 
Met literatuuropgave. 

43 
Kok, E. 
Slachtoffers min of meer 
Proces, 68e jrg., nr. 5, 1989, pp. 
139-146 

In hoeverre heeft de maatschap-
pelijke positie van het slachtoffer 
invloed op de gevolgen van een 
slachtofferervaring en de mogelijk-
heden om zo'n ervaring te 
verwerken? Aan de hand van het 
'stress response syndrome' van 
M.J. Horowitz wordt het verwer-
kingsproces nader beschouwd. 
Het model kent 5 fasen, die een 
zekere onderlinge dynamiek 
vertonen: 'outcry', ontkenning, 
herbeleving, doorwerking en 
voltooiing. Indien en voor zover 
dit proces van begrijpen en 
betekenis geven slaagt, is men 
geen slachtoffer meer, maar 
'survivor'. Er bestaan grote ver-
schillen in de manier waarop 
mensen slachtofferervaringen 
ondergaan en verwerken. De 
onderzoeksliteratuur overziend, 
zijn de volgende groepen van 
factoren te onderscheiden: a) 
factoren gerelateerd aan het delict 
of de victimiserende situatie, b) 
factoren gerelateerd aan de 
persoon(lijkheid) en persoonlijke 
omstandigheden van het slacht-
offer en c) factoren gelegen in de 
maatschappelijke reacties. Deze 
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factoren worden nader bekeken. 
Geconcludeerd kan worden, dat 
de sociale positie van het slacht-
offer slechts een - zij het geen 
onbelangrijke - van de vele 
factoren is die invloed kunnen 
hebben op het verwerkingsproces. 
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1970-1993 
Rijswijk, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1989 
Bos, J.M., H. Geveke 
De bewaakte fietsenstalling als 
criminaliteitsbestrijdingsmiddel 
Enschede, Centrum voor Bestuur-
kundig Onderzoek Universiteit 
Twente, 1989 
Cozijnsen, A.J. 
Het innovatievermogen van 
politie-organisaties 
Deventer, Kluwer Bedrijfsweten-
schappen, 1989 
Proefschrift Rotterdam 
Dufner, I., R. Egg e.a. 
Kriminologie; Forschungsdokumen-
tation 1980-1986 
Bonn, Kriminologische Zentral-
stelle, 1988 

Fleisher, M.S. 
Warehousing violence 
Newbury Park, Sage, 1989 
Gabor, T., M. Baril 
Armed robbery; cops, robbers and 
victims 
Springfield, Thomas, 1987 
Gerding, R.A.F. (voorz.) 
Rapport van de werkgroep verbe-
tering aanhouding voetbalvandalen 
Z.pl. en uitg., 1989 
Gottfredson, D.M., M. Tonry 
(red.) 
Prediction and classification: 
criminal justice decision making; 
crime and justice; a review of 
research; deel 9 
Chicago, University of Chicago 
Press, 1987 
Greven, H.B. (voorz.) 
Voorzieningenbeleid delinquen-
tenzorg en jeugdinrichtingen: 
1990-1994; rapport projectgroep 
struktuurplan capaciteit justitiele 
inrichtingen 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
1989 
Heijder, A. 
Management van de politie-functie 
Lochem/Arnhem, Van den Brink/ 
Gouda Quint, 1989 
Jaarverslag 
Jaarverslag Openbaar Ministerie; 
het Openbaar Ministerie in zijn 
bestuurlijke omgeving 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie, Procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven, 1989 
Josephus Jitta-Geertsma, M.T. 
Ongewenst leven; zelfdoding bij 
jongeren 
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Rijswijk, Ministerie van WVC, 
1988 
Kauffman, K. 
Prison officers and their world 
Cambridge (Mass), Harvard 
University, 1988 
Lege, W. de, J. van Weeghel 
Mishandeling van ouderen 
Utrecht, Nederlands Centrum 
Geestelijke Volksgezondheid, 1989 
Lindlau, D. 
Der Mob; Recherchen zum organi-
sierten Verbrechen 
Hamburg, Hoffmann und Campe, 
1988 
Matthews, R. (red.) 
Informal justice? 
London, Sage, 1988 
Mayhew, P., D. Elliott e.a. 
The 1988 British crime survey 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Sexualiteit 

Sexualiteit en intimiteit in de 
inrichting: inform atie studiedagen 
TBS, con grescentrum 'De Blije 
wereld', Lunteren, 16-17 maart 
1989 
Z.pl., z.uitg., 1989 
Smith, S.R., S. Freinkel 
Adjusting the balance; federal 
policy and victim services 
New York, Greenwood Press, 
1988 
Sociale 
Sociale en culturele verkenningen 
1990 
Rijswijk, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 1989 
Soetenhorst-de Savornin Lohman, 
J. (red.) 
Slachtoffers van misdrijven; ontwik-
kelingen in hulpverlening, recht en 
beleid 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Taylor, R.J. (voorz.) 
Report of the working group on the 
prevention of arson; standing confe-
rence on crime prevention 
London, Home Office, 1988 
Tonry, M., N. Morris (red.) 
Crime and justice; a review of 
research; deel 10 

Chicago, The University of 
Chicago Press, 1988 
Verhulst, EC., H.J.M. 
Versluis-den Bieman 
Buitenlandse adoptiekinderen 
Assen enz., Van Gorcum, 1989 
Walmsley, R. 
Special security units 
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1989 
Walther, S.R.B. 
'U hoort nog van on?; een 
onderzoek near' een experimentele 
vorm van slachtofferzorg in het 
arrondissement Breda; eindrapport 
Tilburg, Vakgroep Strafrechtswe-
tenschappen van de Katholieke 
Universiteit Brabant, 1989 
Weiner, NA., M.E. Wolfgang 
Violent crime, violent criminals 
Newbury Park, Sage, 1989 
Wilson, J.Q., G.C. Loury (red,) 
From children to citizens, volume 
III; families, schools, and delin-
quency prevention 
New York, Springer-Verlag, 1987 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de reactie 
contact worden opgenomen. 
JV9, december 1989: Hulpver-
lening plegers seksueel geweld 
JV1, januari/februari 1990: JV-
symposium: Strafrecht in de jaren 
negentig 
JV2, maart 1990: Ondertoezicht-
stelling 
JV3, april 1990: Milieucriminaliteit 
JV4, mei 1990: Buitenjustitiele 
criminaliteitsbestrijding 

De WODC-rapporten 

Om zoveel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de • 
onderzoekresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 

van het rapport wordt opgesteld. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 

rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint B.V. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-78 98 80. Een , 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-70 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
1988, WODC 79 
Rook, A., J.J.A. Essers 
Vervolging en Strafvordering by 
Opiumwetdelicten 
1988, WODC 80 
Klijn, A., G. Paulides 
Duurder recht, minder vraag? 
1988, WODC 81 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
1988, WODC 82 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Vrouwen in detentie 
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1988, WODC 83 
Wed!, C. van der, E.M. Naborn, 
B.J.W Docter-Schamhardt 
Rechterlijke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
orngang by scheiding 
1988, WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
1988, WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Len bilk op de toekomst van de 
CRI: verslag van een onderzoek by 
politic en Openbaar Ministerie 
1988, WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject: preven tie 
van kleine criminaliteit ' 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, (Li., G. Paulides, E.J. 
Hotstee 
lk zal eens even vragen naar zyn 
naam; voor- en nadelen van een 
legitimatieplicht 
1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
onder jongens uit etnische minder-
heden I 
1989, WODC 90 
Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectiet een vergelykend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Miinchen 
1989, WODC 91 
Van Emmerik, J.L. 
Groepscommandan ten bij de 
Rijkspolitie; een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODCC (mw. A. Weide-
Eind, 070-7065 54 tot 15.00u). 

Essers, A.A.M., P.H. van der Laan 
Jeugd & Justine 
1988, WODC-interim 
Van Emmerik, J.L. 
Oplidingsbehoeften van Groepscom-
mandanten by het Korps Rykspo-
litie 
1988, WODC-interim 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
1988, WODC 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort, I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
1987, CWOK, J&J 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
1987, CWOK, J&J 10 
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J. 
Berben 
Vrywillige pleegzorg 
1988, CWOK, J&J 11 
Vissers, J. 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming 
1988, CWOK, J&J 12 

156 	Justitiole Verkenningen, jrg. 15, nr. 8, 1989 

Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Van Emmerik, J.L. 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 



Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
L.J.M. Koolen, C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt bij de Leidse politie 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure by 
politie en just itie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringshulp verslaafden 
1989, WODC/K5 

Congressen 

Kleine criminaliteit en overheids-
beleid 
Op 29 en 30 maart 1990 organi-

seert de Nederlandse Vereniging 
voor Kriminologie een congres 

criminaliteit en overheids-
beleid'. Het congres heeft tot doel 
een overzicht te bieden van het 
criminologisch/sociaal weten-
schappelijk onderzoek dat in het 
kader van de bestuurlijke 
preventie plaatsvindt. Voor wat 
betreft de (evaluatie van) preven-
tieprojecten worden bijdragen 
verwacht van onderzoekers die 
hierbij betrokken zijn. Door de 
congrescommissie zal een aantal 
van de bijdragen worden geselec-
teerd voor opname in een congres-
bundel. De bundel zal vooraf- 

gaand aan het congres aan de 
deelnemers worden toegestuurd. 
Bijdragen die in aanmerking 
willen komen voor opname in de 
bundel moeten voor 1 september 
1989 worden ingeleverd; alle 
andere bijdragen voor 1 januari 
1990. Onderzoekers die een 
bijdrage willen leveren kunnen 
contact met de congrescommissie 
opnemen via dr. M.A. 
Zwanenburg, Criminologisch 
Instituut KUN, Postbus 9049, 
6500 KK Nijmegen, tel. 080-51 57 
06/57 01, of mevr. mr . drs. A. 
Smit, 080-51 21 89/21 85. 

De forum-functie bij de 
sociaal-wetenschappelijke bestu-
dering van het recht 
De Vereniging voor de 

Sociaal-Wetenschappelijke bestu-
dering van het Recht, de Neder-
landse Vereniging voor Krimino-
logie en de Werkgemeenschap 
Recht en Samenleving 
(NESRO/NWO) houden een 
congres in Groningen over boven-
staand thema. 
Data: 13, 14 en 15 december 1989 
Plaats: De Harmonie, Oude Kijk 
in 't Jatstraat 26, Groningen 
Opgave en informatie: mw. J. 
Kainama, 050 - 63 56 30. 

Bijzondere opsporingsdiensten en 
hun relevante omgeving 
De problematiek van algemene 

en bijzondere rechtshandhaving - 
politie en bijzondere opsporings-
diensten - is de afgelopen jaren 
steeds meer in de belangstelling 
gekomen. Vragen over hoe zo 
optimaal mogelijk kan worden 
samengewerkt en hoe een 
vruchtbare informatie-uitwisseling 
vorm zou kunnen worden gegeven 
komen daarbij aan de orde. Op 
het congres komen aan de orde 
vragen als: wat is de rol van het 
O.M. bij deze samenwerking? wat 
is de plaats en taak van het lokaal 
bestuur hierbij? wat is de 
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verhouding van dit samenwer-
kingsmodel voor de Europese 
rechtshandhaving? hoe past de 
particuliere politiefunctie in dit 
plaatje of valt deze er geheel 
buiten? Het congres is bestemd 
voor medewerkers van bijzondere 
opsporingsdiensten, gemeente- en 
rijkspolitiefunctionarissen, leden 
0.M., (lokale) bestuurders en 
beleidsambtenaren van verschil-
lende ministeries. 
Datum: 23 november 1989 
Plaats: De Reehorst, Ede 
Opgave en informatie: Vermande 
Studiedagen, Antwoordnummer 
234, 8200 VB Lelystad, 03200 - 22 
9 44, tst. 245. 

Verslavingszorg, een apart vak 
Het congres over the state of 

the art' en de toekomst van de 
verslavingszorg in Nederland, 
wordt door het Nederlands 
centrum Geestelijke volksge-
zondheid georganiseerd in samen-
werking met de Nationale Zieken-
huisraad, de Kommissie 
Gezamenlijk overleg Drugshulp-
verlening, de Nederlandse 
Vereniging voor Consultatiebu-
reaus voor Alcohol en Drugs en 
het Tijdschrift voor Alcohol, 
Drugs en andere Psychotrope 
stoffen. Sprekers zijn onder 
andere: prof. drs. J. van Londen 
(directeur-generaal Volksge-
zondheid, WVC), prof. dr. P. 
Schnabel (NcGv en Rijksuniver-
siteit Utrecht), drs. C. Goos 
(World Health Organization, 
Kopenhagen), prof. dr. T.E.D. van 
der Grinten (directeur NeGv 
Utrecht en werlczaam aan de 
Erasmus Universiteit te 
Rotterdam), dr. J.A. Walburg 
(direkteur Jellinekkliniek 
Amsterdam), drs. P.J. Geerlings 
(psychiater AMC Amsterdam). 
Datum: 16 maart 1990 
Plaats: De Reehorst, Ede 
lnlichtingen: drs. J. Derks of mw. 
D. Admiraal, NcGv, Postbus 5103, 

3502 JC Utrecht, tel.: 030-9351 
41. 

Differentiatie en selectie 
De najaarsvergadering van de 

Vereniging voor Penitentiair Recht 
en Penologie heeft als thema: 
differentiatie en selectie. Over dit 
onderwerp is deze zomer door de 
Centrale Raad voor Strafrechts-
toepassing een advies aan de 
Staatssecretaris van Justitie uitge-
bracht. Mr. P. Vegter, die promo-
veerde op het proefschrift getiteld 
'Vormen van Detentie', zal over 
het onderwerp een inleiding 
houden. Mr. J.P. Balkema en prof. 
mr. C. Kelk, beiden lid van de 
CRS, zullen enkele punten uit de 
nota van de CRS (kritisch) 
toelichten, waarna Cr gelegenheid 
is voor een plenaire discussie. 
Leden en belangstellenden zijn 
van harte welkom. 
Datum: 24 november 1989, 
14.00u. 
Plaats: Juridisch Studiecentrum 
Hugo de Groot, Hugo de Groot-
straat 27a, zaal I, Leiden 
Inlichtingen: mw. S.M. Wurzer-
Leenhouts, tel.: 071-2775 24 
(dinsdag en vrijdag) of 010-461 09 
04. 

Het recht of het belang van het 
kind 
De sektie Kinder- en Jeugdpsy-

chiatrie van het Nederlands 
Instituut van Psychologen en de 
Vereniging voor Familie- en 
Jeugdrecht organiseren 
gezamenlijk een congres over het 
thema 'het recht of het belang van 
het kind'. Het congres richt zich 
op het raakvlak van justitie en 
psychologie. Centraal staan de 
juridische en psychologische 
problemen die naar voren komen 
bij echtscheiding en bij het 
straffen van kinderen, alsmede de 
samenwerking tussen psychologen 
en juristen op deze terreinen. Bij 
elk onderwerp zal zowel een 
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psycholoog als een jurist een 
lezing verzorgen. In het ochtend-
programma zijn er plenaire 
lezingen over echtscheiding en 
straffen. In de middag zijn er 2 
series van 3 workshops, te weten: 
Al:  praktische vragen rond 
echtscheiding; A2: keuzemo-
menten in het jeugd-
straf(proces)recht; A3: kinderen 
als getuigen; Bl: omgangsrecht; 
B2: toepassing van (alternatieve 
sankties in het jeugd-
straf(proces)recht; B3: 
Rapportage. 
Datum: 1 december 1989, 
09.00u-17.30u. 
Plaats: VU Amsterdam 
Aanmelding: geschiedt door 
overmaking van 75 gulden (voor 
leden van K&J of FJR) of 100 
gulden (voor niet-leden) op de 
girocongresrekening 2799924 t.n.v. 
drs. P.C. Waals te Utrecht o.v.v. 
naam en adres van de deelnemer 
en van de twee workshops die u 
wilt bezoeken 
Inlichtingen: mw. drs. C.S.M. 
Oudshoorn-Brands (02153-8 75 
53) of mr. K. Blankman (020-5 48 
54 18). 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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