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Voorwoord 

Of men het nu leuk vindt of niet, Nederland is in 
twintig jaar tijd een multi-culturele samenleving 
geworden. En deze ontwikkeling zal zich de komende 
jaren zonder enige twijfel doorzetten. Nederland staat 
daarin niet alleen. Het `rijke' westen neemt steeds 
meer personen op uit het `arme' oosten en zuiden, 
vanuit berekenende motieven (arbeidskrachten), 
humanitaire overwegingen (gezinshereniging, asielver-
lening) en politieke verplichtingen (internationale 
verdragen). Langzaam breekt het inzicht door dat in 
de plaats van een `vreemde eenden in de bijt'-beleid 
het allochtonen-vraagstuk moet worden gezien in 
termen van multi-etniciteit. Behalve met rangen en 
standen heeft Nederland nu ook te maken met een 
skala aan etnische identiteiten, die met elkaar dienen 
te verkeren. 

In dit nummer van Justitiele Verkenningen wordt 
een poging gedaan de gevolgen van deze multi-
etniciteit na te gaan voor het terrein van justitie. Het 
samengaan van verschillende culturele groepen 
credert nieuwe problemen en nieuwe inzichten in de 
mogelijkheden van justitie om een bijdrage te leveren 
aan een leefbare samenleving. Op een aantal in het 
oog springende onderwerpen zal worden ingegaan. Er 
wordt in het themadeel aandacht besteed aan 
problemen op het gebied van criminaliteit, discrimi-
natie, illegaliteit en de onderlinge communicatie. 

In het openingsartikel gaat prof. F. Bovenkerk in 
op de vraag welke consequenties de multi-etniciteit 
heeft voor het criminaliteitsvraagstuk. Hij keert zich 
tegen het type onderzoek dat erop uit is om de 
verschillen in criminaliteit tussen de verschillende 
etnische groepen te meten. De etnische pluriformiteit 
heeft echter wel consequenties voor criminologisch 
onderzoek. Hij schetst een programmatische visie op 
het probleem. Hoe zijn verschillende typen delicten 
verdeeld over de totale populatie? Met welke nieuwe 
(culturele) delicten wordt Nederland geconfronteerd? 
Hoe verhouden de verschillende morele opvattingen 
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zich tot elkaar? Welke mogelijkheden zijn er ontstaan 
voor de internationaal georganiseerde misdaad? 
Dergelijke vragen verdienen naar zijn mening nader 
criminologisch onderzoek. 

Oak W. de Haan keert zich in het tweede artikel 
tegen etnisch vergelijkend onderzoek. Hij doet dit op 
grond van een nauwkeurige beschouwing van de 
methodologische en theoretische haken en ogen die 
daaraan vastzitten. Hij constateert in het onderzoek 
op dit terrein twee verschillende uitgangspunten: 
structurele gelijkheid en cultureel verschil. Beide 
benaderingen zijn naar zijn mening echter etnocen-
trisch. In dat kader pleit hij voor kwalitatief 
etnografisch onderzoek. 

In de derde bijdrage behandelt G.J. Veerman het 
probleem van rasdiscriminatie. In de Minderhe-
dennota van 1983 is gesteld dat in het kader van het 
wegwerken van achterstanden de bestrijding van 
discriminatie meer aandacht verdient. Het aantal 
aangiften bleef echter beperkt (in 1988 werden door 
het O.M. 113 zaken in behandeling genomen). De 
auteur behandelt de oorzaken hiervan en keert zich 
tegen een beleid dat er op uit is het aantal aangiften 
te verhogen. Structurele bestrijding van discriminatie 
is meer gediend bij een selectie van `sterke' zaken, 
een verandering in kwalificatie van overtreding tot 
misdrijf, de mobilisatie van het maatschappelijk 
middenveld en correct gedrag van de uitvoeringsin-
stanties. 

M. Aalberts en N. Dijkhoff gaan vervolgens in op 
de illegalenproblematiek. In de media duiken regel-
matig bezorgde verhalen op over illegaal in 
Nederland verblijvende vreemdelingen, bij voorbeeld 
over hun gebruik van de sociale voorzieningen. Over 
de omvang en de samenstelling van deze groep is 
echter weinig bekend. Dat is vanzelfsprekend een 
logisch uitvloeisel van hun illegale status. De auteurs 
proberen op basis van cijfers van de marechaussee en 
hun eigen dossieronderzoek bij de politie meet zicht 
te krijgen op de illegalen-populatie. Het aantal uitzet-
tingen van illegalen blijkt van 1983 tot 1987 stabiel te 
zijn geweest (rand 5.500). Criminaliteit van illegalen 
lijkt vooral te worden aangetroffen onder 
E.G.-onderdanen. Het misbruik van sociale voorzie-
ningen beperkt zich tot minder dan 1% van de totale 
illegalenpopulatie. 

Ten slotte gaat psychiater F. Kortmann in op 
problemen in de `transculturele communicatie' tussen 
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de overwegend Nederlandse justitiefunctionarissen en 
groepen allochtonen. De moeizame communicatie is 
niet specifiek voor justitiepersoneel. De auteur doet 
verslag van zijn ervaringen in de gezondheidszorg en 
beschrijft enkele voorbeelden van de culturele relati-
viteit van `zieke` en `criminele` gedragingen. De 
auteur pleit ervoor dat men zich in geval van justitiele 
contacten terughoudend opstelt in het beoordelen van 
gedrag van allochtonen vanuit de eigen westerse 
culturele normen en waarden. 
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Misdaad en de multi-

etnische samenleving 

prof. dr. F. Bovenkerk" 

Inleiding 

Ruim een halve eeuw geleden vroeg de grote 
Nederlandse criminoloog W.A. Bonger zich af of er 
verband bestond tussen ras en misdaad en zo daar 
sprake van was: wat was dan de aard van dat 
verband?' Hij behandelde dit vraagstuk naar de 
wijsheid van zijn tijd als een zaak van differentiele 
psychologie. 'De rassen verschillen, dat mag wel als 
zeker worden aangenomen niet alleen physiek, maar 
ook psychisch', meende hij, maar mocht men daaruit 
afleiden dat zij ook verschilden naar criminaliteit? 
Nee! schreef Bonger: `Mijns inziens moet deze vraag 
met grote nadruk ontkennend beantwoord worden. Er 
is gem n sprake van men speciale predisposi ie voor de 
misdaad (Bonger, 1939, pp. 100-103, oorspron-
kelijke cursivering) Het hangt er immers maar vanaf 
wat mensen met hun aanleg doen en dat wordt 
bepaald door de sociale omstandigheden. Dus: men 
kan zeggen dat de mensen van het Alpine ras 
(mensen met 'clonkere ogen en ronde hoofden') in het 
algemeen emotioneler, prikkelbaarder zijn dan 
blonden, maar leiden deze eigenschappen altijd tot 
meer agressie? Die conclusie is onjuist, hun aanleg 
kan zowel in bonam (zich bij voorbeeld uitend in 
muzikaliteit) als in ma/am pattern gaan. (Bonger, p. 
81) 

Bonger beklaagde zich verder over 'de geringe 
theoretische bezinning over de aard van een 
(eventueel) verband tussen ras en misdaad' (Bonger, 
p. 27) en hij liet daar onmiddellijk op volgen dat 'de 
questie op deze wijze verkeerd is gesteld'. Men 4 geeft 
zich te weinig rekenschap van wat misdaad is. De 

* De auteur is als hoogleraar criminologie verbonden aan 
het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
te Utrecht. 
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indruk wordt gewekt alsof misdaad een qualiteit is bij 
voorbeeld als het hebben van blauwe ogen', terwijl 
het ging om een `ernstige anti-sociale handeling, 
waarop de Staat door toevoeging van leed bewust 
reageert'. Een stap verder en wij zouden nit zeggen: 
wat als misdaad wordt beschouwd is tot op grote 
hoogte gebonden aan plaats en tijd en daarom op te 
vatten als een sociale of juridische constructie. 

Intussen is ook de eerste grootheid van het 
mogelijke verband tussen ras en misdaad op losse 
schroeven gezet. De moderne fysische antropologie 
heeft laten zien dat mensenrassen niet bestaan 2  omdat 
de fenotypische variatie van mensen die tot een ras 
behoren, altijd groter is dan de verschillen tussen de 
`rassen'. De vroeger als natuurlijk beschouwde 
indeling in biologische rassen is bijgezet op het 
kerkhof der wetenschappelijke vergissingen en vormt 
thans zelf voorwerp van onderzoek als ideologische 
constructie van de achttiende- en negentiendedeuwse 
werkelijkheid. (Miles, 1989) Niemand' zou thans nog 
het verband met psychologische eigenschappen, laat 
staan criminaliteit, onderzoeken. 

Maar daar is iets voor in de plaats gekomen. Met 
de wijsheid van onze tijd proberen we een antwoord 
te formuleren op de maatschappelijk urgente vraag of 
er dan wellicht verband bestaat tussen etnische 
afkomst en criminaliteit. Zijn Surinamers, Molukkers, 
Marokkanen enzovoort meer crimineel dan de Neder-
landse autochtone bevolking? In dit artikel wil ik 
eerst laten zien dat deze vraag tot nu toe onvoldoende 
is beantwoord en met Bonger zou ik menen dat `de 
questie verkeerd is gesteld'. Dat komt mijns inziens 
doordat de redeneerwijze in wezen dezelfde is 
gebleven. 

Etnische afkomst en criminaliteit (nu niet als 
gegevenheden van aanleg, maar als sociale feiten) 
worden volgens ouderwets positivistisch recept nog 
steeds eerst als afzonderlijke kwaliteiten beschreven 
om daarna te onderzoeken of er sprake is van 
verband. Ik stel daarvoor een wijze van beschouwing 
in de plaats die uitgaat van de totale maatschap-
pelijke structuur en wel zo dat er sprake is van een 
theoretisch gefundeerde samenhang. Om de 
gedachten te bepalen: zo vind ik ook onderzoek naar 
de criminaliteit van 'de' vrouw sociologisch veel 
minder interessant dan de vraag welke criminaliteit 
uitvloeisel is van de sociale figuratie die mannen en 
vrouwen met elkaar vormen. Criminaliteit wil ik hier 
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beschouwen als produkt van samenleven en niet van 
kenmerken die inherent zouden zijn aan de categorie 
der daders. 

Mijn redenering luidt in het kort als volgt. Punt 
een: als geyolg van grote immigratie na de oorlog en 
de vorming van etnische groepen, is de Nederlandse 
samenleving een vorm van maatschappelijke differen-
tiatie rijker geworden. Punt twee: voor zover die 
groepen een zekere mate van autonomie behouden, 
leidt deze differentiatie tot een nieuwe sociale 
ordening: die van een multi-etnische samenleving. 
Punt drie: door toevoeging van nieuwe ideologische 
elementen (bij voorbeeld godsdiensten) wint de 
samenleving aan culturele pluriformiteit . De vraag die 
bij dit inzicht hoort is niet welke groepen crimineler 
zijn dan andere, maar: welke nieuwe ontwikkelingen in 
de criminaliteit zijn het gevolg van her fell dat 
Nederland een multi-etnische samenleving is geworden? 
1k wit nu trachten de consequenties te beredeneren 
die aan deze vraagstelling zijn verbonden en dat doe 
ik door hem in vijf thema's te laten uitwaaieren. 

Om te beginnen wil ik de specifiek per etnische 
groep verzamelde criminaliteitsscores plaatsen binnen 
het bredere verband van criminele differentiatie 
binnen de samenleving als geheel. Niet de hoge 
scores bij bepaalde delicten, maar totale criminali-
teitsprofielen zouden onderwerp van bestudering 
moeten vormen. Deze weerspiegelen tot op zekere 
hoogte de sociale positie die de betreffende groepen 
in de samenleving innemen. Daarna komt de vraag-
stelling aan de orde die tot nu toe als enige kritiek op 
het gangbare etnische criminaliteitsonderzoek is 
geformuleerd: zijn die cijfers 'eche of slechts het 
geheel of gedeeltelijk kunstmatige produkt van de 
selectieve werking van het strafrechtssysteem? Het 
hier gekozen uitgangspunt - welke criminaliteit 
brengt de multi-etnische samenleving met zich mee? - 
impliceert dat we niet alleen de misdaad van de 
allochtone etnische groepen bestuderen. 

Even belangrijk is het te onderzoeken - en daarop 
ga ik vervolgens in - welke nieuwe criminaliteit onder 
de autochtone etnische groep der blanke Neder-
landers voortkomt uit deze maatschappelijke veran-
dering. Het zal in dit artikel dus niet alleen gaan over 
allochtone straatrovers maar ook over zulke delicten 
als discriminatie en racistisch geweld, die door 
autochtone daders worden gepleegd. Voorts is een 
belangrijk deel van de criminaliteit der multi-etnische 
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samenleving - en dat is binnen het gekozen 
uitgangspunt theoretisch het meest interessant - 
uitvloeisel van de interactie tussen de verschillende 
(autochtone en allochtone) etnische groepen. 
Vervolgens komt de machtsfiguratie die meerderheid 
en minderheden met elkaar vormen, aan de orde. Er 
bestaat in Nederland weliswaar een statelijk (straf-
rechts)stelsel, in de kring der allochtone etnische 
groepen leven tot op zekere hoogte eigen opvattingen 
over goed en kwaad en ook over de vraag welke 
handelingen als misdaad beschouwd moeten worden 
en welke niet. Hier is ruimte voor onderhandeling en 
strijd over de reikwijdte van Nederlandse culturele 
dominantie. 

Tenslotte: de immigratie die aan de vorming van 
een multi-etnische samenleving ten grondslag heeft 
gelegen en die trouwens voorlopig zal blijven 
doorgaan (WRR, 1989), heeft haar oorsprong elders, 
hetgeen consequenties heeft voor ons onderwerp. 
Naast criminaliteit die voortkomt uit de interne veran-
dering van de maatschappelijke structuur in 
Nederland, is er evenzeer aanleiding te onderzoeken 
welke criminaliteit extern verbonden is met interna-
tionale migratiebewegingen. Dit artikel is in de eerste 
plaats bedoeld als programmatisch geschrift, de 
achtereenvolgende paragrafen monden steeds uit in 
het formuleren van onderwerpen voor nader 
empirisch onderzoek. 

Zijn `allochtonen' crimineler? 

Aan sombere voorspellingen over de criminaliteit 
van immigranten en vooral de zogenaamde tweede 
generatie heeft het nooit ontbroken. 4  Erg veel theorie 
is daar niet over', maar ze gaan doorgaans gepaard 
met verwijzing naar werkloosheid, laag scholings-
niveau, discriminatie, het ontbreken of falen van 
minderhedenbeleid en culturele ontworteling. 
Overeenkomstig het positivistische wetenschapspro-
gramma (zoals dat bij voorbeeld door Jock Young is 
geportretteerd in 1980, pp. 267-270) wordt de samen-
leving in al zulke beschouwingen impliciet opgevat 
als een geheel dat gebaseerd is op consensus. 
Misdaad is het gevolg van onvoldoende socialisatie in 
dat geheel. Vroeger werd de oorzaak voor falende 
aanpassing wel gezocht in aangeboren manco's, thans 
stelt de theorie dat het gezin in zijn functie te kort 
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schiet of dat het sociale milieu onvoldoende stabiliteit 
biedt. De oorzaak van speciale criminaliteit ligt in 
deze opvatting steeds bij de groepen in kwestie zelf 
en het onderzoek richt zich op hun antecedenten. 

In instill& Verkenningen van 1979 (nr. 5, p. 6) 
wordt gesteld dat het nti misschien nog meevalt, maar 
dat het probleem van de tweede generatie gastar-
beiders niet minder dan 'een sociale tijdbom' vormt. In 
een speciale aflevering van Intermediair (1980, 11 
januari) wordt op spectaculaire wijze geschilderd hoe 
de tweede generatie tussen de wal en het schip terecht 
is gekomen. Let wet: de onheilsprofeten wisten al dat 
het mis zou gaan voordat de grote werkloosheid van 
de jaren tachtig had toegeslagen en voordat het 
minderhedenbeleid zelfs nog maar was geconcipieerd. 
Thans geldt de zaak reeds als zodanig ontspoord dat 
door de afdeling Delinquentenzorg en Jeugdinrich-
tingen van het Ministerie van Justitie wordt voorge-
steld aan het minderhedenbeleid bij te dragen door 
nieuwe gevangenissen te bouwen omdat er een 
nieuwe generatie van `vertegenwoordigers van 
etnische minderheden' aankomt. ,  (De Volkskrant, 5 
april, 1989) 

Deze uitspraken passen geheel binnen het weten-
schappelijke minderhedenonderzoek dat zich 
overwegend met de uitgangspunten van het 
overheidsbeleid heeft verbonden. De grote overzichts-
studies van Van Amersfoort uit 1973 en van Penninx 
uit 1988 behandelen assimilatie, emancipatie en 
minderheidsvorming en niet de structuurverandering 
van de samenleving als geheel. Het gaat om 
aanpassing van immigranten aan de Nederlandse 
cultuur, om integratie in de sociale structuur en om 
hun culturele emancipatie. Lukt dat allemaal niet, 
onvoldoende of niet snel genoeg dan zullen zich 
overeenkomstig deze interpretatie moeilijk 
integreerbare minderheden uitkristalliseren en crimi-
naliteit vormt het angstige teken dat het zover is. 
leder nieuw hoog misdaadcijfer is een teken van een 
nakende etnische onderklasse. Onderzoeksresultaten 
die wijzen op hoge criminaliteit passen in dit 
verwachtingspatroon, andere feiten worden niet of 
nauwelijks opgemerkt. 

Empirisch zitten aan veel van die onderzoekingen 
nogal wat haken en ogen. Omdat etnische groepen 
zijn oververtegenwoordigd in meer algemene sociale 
categorieen die naar verhouding hoog scoren in de 
misdaad, zijn heel wat correlaties 'spurious' (vals) 
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gebleken. Van der Hoeven (1985) liet zorgvuldig alles 
wegend en met behulp van meer dan een manier om 
het materiaal te benaderen, zien dat de hoge crimina-
liteitsscore van Turkse en Marokkaanse jongens in 
enkele steden goeddeels verklaard kon worden uit de 
atypische opbouw naar leeftijd en geslacht van deze 
groepen, uit de (lage) sociale klasse waartoe zij 
behoorden, en uit het criminaliteitsniveau van de 
buurten waar zij zich hadden gevestigd. De Beer 
schreef een overzichtsartikel en concludeerde op 
grond van dergelijke reducties kras 'dm de stelling 
dat leden van etnische groepen crimineler zouden zijn 
dan autochtone Nederlanders in zijn algemeenheid 
niet houdbaar is'. (De Beer, 1988, P.  21) 

Het methodologische meetprobleem is voor een 
belangrijk deel opgelost in het recente onderzoek van 
Junger en Zeilstra (1989). Zij onderzochten het crimi-
naliteisniveau van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse 
en autochtone jongens door steekproeven te verge-
lijken waarin een reeks van dergelijke verstorende 
factoren constant waren gehouden. Vooral Marok-
kaanse jongens, maar ook Turken scoren hoog waar 
het gaat om vermogensdelicten en `agressie tegen 
personen' en die verschillen zijn niet reduceerbaar tot 
andere sociale categorieen dan hun etnische groep. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR, 1989, p. 20) trekt op grond van dit onderzoek 
in zijn rapport Allochtonenbeleid schielijk de conclusie 
dat er bij etnische groepen sprake is van `relatief hoge 
criminaliteie. Dat is weer het andere uiterste!' Zou 
men van de Nederlandse groentehandelaren mogen 
beweren dat daar rotte waar wordt verkocht nadat bij 
enkelen hunner wormstekige goudreinetten zijn 
aangetroffen? 

Ons inzicht in de criminaliteit van etnische groepen 
kan aanzienlijk winnen door ons niet langer te fixeren 
op alleen hoge uitslagen. Van de Marokkaanse 
jongens weten we dat zij naar verhouding hoog 
scoren als het gaat om enkele delictsoorten, maar hoe 
zit het met hun criminaliteitsniveau bij die andere 
ruim 300 delicten die alleen al in het Wetboek van 
Strafrecht zijn gedefinieerd? 8  Hoeveel leden van 
etnische groepen hebben zich schuldig gemaakt aan 
witte-boorden-criminaliteit zoals fraude, milieucrimi-
naliteit of zijn aansprakelijk gesteld voor daden van 
corporate crime? Of, om iets heel anders te noemen, 
hoeveel van hen hebben het verbod op rasdiscrimi-
natie overtreden? Voor zover het verband tussen 
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etnische afkomst en criminaliteit theoretisch 
interessant is, zou het bepaald aanbeveling verdienen 
om gehele misdaadprofielen te vergelijken. 

Eigenlijk, zo realiseer ik mij, moet het verwon-
dering wekken dat de ondervertegenwoordiging van 
etnische groepen in de criminaliteit niet is gemeten. 
Een formidabel deel van de onderzoeksinspanning 
van de overheid bestaat eruit om juist achterstanden 
en relatieve ondervertegenwoordiging te meten. Het 
project `Evenredigheid en toegankelijkheid" is erop 
gericht vast te stellen in hoeverre etnische minder-
heden tekortkomen naar rato van bun aandeel in de 
relevante bevolking, bij het delen in het pakket van 
goederen en diensten die Nederland voortbrengt. Is 
er geen sprake van evenredigheid, dan is het zaak te 
onderzoeken waar de toegang wordt geblokkeerd. 
Delen de minderheden evenredig in het pakket van 
misdrijven en overtredingen? Het zou me niet 
verbazen als zelfs de Marokkaanse straatrovers met 
hun buit nog niet in evenredigheid blijken te delen in 
de zeven miljard gulden aan gestolen en vernielde 
goederen, die Nederland het laatste jaren heeft 
verbeurd. Wanneer minderheden in de meer prom-
telijke misdaadsoorten onvoldoende aan het kortste 
eind trekken, dan is het zaak te onderzoeken welke 
toegankelijkheidsproblemen bier bestaan. Bij een 
dergelijke wijze van beschouwen wordt het tevens 
mogelijk om het probleem van de ernstige oververte-
genwoordiging van de etnische groep der blanke 
Nederlanders aan de orde te stellen! 

Een parallel moge dit onderzoeksvoorstel verduide-
lijken en in dit voorbeeld gaat het ook om een sociale 
categorie die over weinig macht beschikt. Vrouwen 
zijn zeer goed vertegenwoordigd onder de daders van 
winkeldiefstal en wat betreft het misdrijf van 
gifmengen nemen ze zelfs vrijwel een monopoliepo-
sitie in. Maar ze zijn ondervertegenwoordigd in de 
categorieen agressieve misdrijven, witte-boorden-
delicten en nog veel meer. Wanneer de aanhangers 
van de zogenaamde emancipatiehypothese gelijk 
hebben, moeten haar toenemende deelname aan het 
publieke leven, participatie op de arbeidsmarkt en de 
doorbreking van sekse-rollen, leiden tot een crimina-
liteitsprofiel dat dat van de mannen benadert. Zo 
beschouwd zijn etnische minderheden pas dan geassi-
mileerd wanneer alle misdaad voor hen open staat en 
ze daar ook serieus aan meedoen. 
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Discriminatie in het strafrechtssysteem? 

Er is veel onderzoek verricht naar de mogelijke 
selectiviteit in het optreden en beslissen door politie 
en justitie. De Beer (1988, pp. 19-20) vat dat op 
handzame wijze samen. Als er van selectiviteit sprake 
is dan zouden de uitschieters in de etnische misdaad-
statistiek wel eens grotendeels het produkt kunnen 
zijn van raciaal vooroordeel of onbewust discrimine-
rende effecten van algemene regeltoepassing! 

De uitslag van al dat onderzoek wijst niet in 
dezelfde richting. Bij binnenkomst in Nederland 
controleert de Koninklijke Marechaussee vooral de 
papieren van kleurlingen of personen met een 
`buitenlands uiterlijk' (Bovenkerk, 1989); Aalberts 
(1990) vindt daarentegen dat de vreemdelingendienst 
niet direct op uiterlijk selecteert. Deze uitkomsten zijn 
overigens niet noodzakelijk strijdig. De eerste onder-
zocht hoe de grenscontrole plaatsvindt op grond van 
de daar geldende bevoegdheid iedereen naar zijn 
legitimatie te vragen, de tweede stelde vast hoe de 
vreemdelingenpolitie te werk gaat, die over zo'n 
bevoegdheid niet beschikt. Junger-Tas vond in 1977 
dat de gemeentepolitie in enkele steden een voorkeur 
aan de dag legde om leden van etnische groepen aan 
te houden, maar Junger en Zeilstra (1989, p. 31) 
bewerkten het oorspronkelijke materiaal opnieuw en 
concluderen nu, opmerkelijk genoeg, dat dit toch niet 
het geval is geweest. De laatsten oordelen op grond 
van het beschikbare onderzoek ook dat er nauwelijks 
sprake was van selectiviteit binnen het justitiele 
systeem (p. 37), maar Maas en Stuyling-de Lange 
(1989) tonen weer aan dat dit wel zo is. Verder zijn er 
aanwijzingen dat leden van etnische groepen aan het 
kortste eind trekken bij het toepassen van voorlopige 
hechtenis, bij de hulp door de reclassering en tevens 
nadeel ondervinden als gevolg van de bemiddeling 
door tolken. Voorts worden buitenlanders en zij 
alleen bedreigd door de bijkomende straf van 
uitzetting. 

Over wat de juiste interpretatie is zal de discussie 
nog voortduren. Het komt mij als veelbelovend voor 
om deze mogelijke selectiviteit ook eens te bezien 
vanuit het gezichtspunt van de etnische groepen waar 
het om gaat. Yesilgoz (1988) heeft met zo'n onderzoek 
een begin gemaakt. Het blijkt dat aan Turkse zijde 
sprake is van stereotype verwachtingen met bijbeho-
rende misvattingen, die deels zijn gebaseerd op 
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ervaringen met het strafrechtssysteem in het land van 
herkomst. Nog interessanter lijkt het om de selecti-
viteit te onderzoeken als resultaat van een interactie-
proces en hoe partijen op elkaar reageren en daarbij 
nieuwe opinies en stereotypen construeren? 

Discriminatie en racistisch geweld 

De vorming van een multi-etnische samenleving is 
in alle Europese landen gepaard gegaan met 
vooroordeel, discriminatie, racisme en politieke 
mobilisering tegen immigranten of immigratie. Het 
bestaan van rasdiscriminatie in Nederland is in een 
lange serie van onderzoekingen aangetoond (zie bij 
voorbeeld Elich en Maso, 1984), maar heeft slechts 
zelden tot strafrechtelijke vervolging en nog minder 
tot veroordeling geleid. Biegel e.a. (1988) hebben op 
basis van gesprekken met de potentieel betrokken 
partijen, enkele redenen genoemd: de slachtoffers zijn 
terughoudend in het doen van aangifte, de 
omschrijving van discriminatie in de wet is vaag, 
politie en justitie hebben van deze zaken weinig 
kennis. 

De belangrijkste oorzaak daarvan is echter dat 
discriminatie in ons bewustzijn eigenlijk niet leeft als 
criminaliteit. Black (1989) stelt dat bepaalde gebeurte-
nissen zich beter lenen voor strafrechtelijke inter-
ventie dan andere en daarbij speelt het daderbeeld 
een rol: hier gaat het vaak om een witte-boorden-
misdrijf, gepleegd door daders die niet aan de 
stereotype voorstelling van misdadiger voldoen 
(vergelijk Brants en Brants, 1984, pp. 70-71). Is de 
bedrijfsdirecteur die zwarte sollicitanten weigert in 
dienst te nemen een crimineel? De woningbouwver-
eniging die haar bezit voor buitenlanders gesloten 
houdt een misdadige organisatie? Discriminatie 
wordt in Nederland tegemoet getreden met beleids-
maatregelen (voorlichting enzovoort), veel minder 
met behulp van het strafrecht. De uitzondering wordt 
misschien gevormd door horeca-ondernemers (denk 
ook aan hun suppoosten en uitsmijters) die etnische 
minderheden de toegang ontzeggen in hun disco-
theek. Deze voldoen beter aan het beeld dat we van 
personen hebben die met het strafrecht in aanraking 
komen en in deze sfeer hebben geruchtmakende 
zaken gediend. 

Gebeurtenissen van geweld die een racistische 
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achtergrond hebben lenen zich in aanleg wet goed 
voor strafrechtelijke interventie, men denke aan de 
vandalen die het plegen. Er hebben zich schermutse-
lingen in oude stadswijken voorgedaan waarvan 
etnische minderheden het slachtoffer waren, er zijn 
brandstichtingen geweest (onder andere moskeeen), 
er zijn moorden gepleegd die een racistische achter-
grond hadden. Van de mate waarin dergelijk racis-
tisch geweld voorkomt kunnen we ons in Nederland 
echter geen voorstelling maken en dat heeft dit keer 
te maken met de grote terughoudendheid van justitie 
om een daad (nu niet de dader) als racistisch aan te 
merken. Zelfs in het ene geval van de publiek 
erkende racistische mord op de zwarte Kerwin 
Duijnmeijer, stelde de rechter expliciet dat van 
racisme niets was gebleken. Toen Drentenaren het 
interieur van een opvangcentrum voor Tamils kort en 
klein sloegen, haastte de plaatselijke politie zich om - 
na nauwelijks noemenswaard onderzoek - te 
verklaren dat hier geen sprake was van racisme, maar 
van doodgewone baldadigheid. 

Er zijn thans vijftien leden in gemeenteraden 
gekozen voor partijen met een uitgesproken racis-
tische signatuur: Centrum-Democraten en Centrum 
Partij '86. Enkelen daarvan hebben zich aan geweld-
pleging schuldig gemaakt. De meest intellectuele van 
het stel: dr. W.J. Bruyn, fractievoorzitter van de 
Centrum-Democraten in Amsterdam, heeft in een 
nota voor bepaalde gevallen geweld tegen alloch-
tonen voorgesteld als vorm van gerechtvaardigd 
verzet van de blanke Nederlandse bevolking. Tot nu 
toe heeft dit onderwerp in Nederland nog weinig 
systematische aandacht ontvangen. Engelse onder-
zoekers zijn hiermee veel verder (Husbands, 1989) en 
dat komt misschien omdat het in Nederland in 
verhouding minder lijkt voor te komen. Maar 
opnieuw: dat is niet zeker want zolang een 
verschijnsel niet is gedefinieerd bestaat het ook niet.'° 
Men zou kunnen redeneren dat het potentieel voor 
racistisch geweld groter is, zoals dat ook geldt voor 
het gelieerde politieke rechts-extremisme. Hoe groot 
zal de aanhang zijn als zulke partijen lijsttrekkers 
voortbrengen die tot de verbeelding spreken zoals in 
Frankrijk Le Pen? Een ander risico ligt in de 
opstelling der grote gevestigde politieke partijen. De 
Britse conservatieven en Chirac in Frankrijk hebben 
hun National Front en Front National concurrentie 
aangedaan door elementen van hun programma over 
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te nemen. Om racistisch te stemmen kan men nu in 
zekere zin ook bij de grote politieke partijen terecht. 
Hoe gaat dat in Nederland? 

Culturele delicten en de doctrine van 'cultural 
defense' 

In de ogen van de meeste juristen kent de Neder- 
landse staat êén rechtsstelsel en immigranten zijn 
genoodzaakt zich daaraan te onderwerpen: when in 
Rome do as the Romans do. De empirisch-juridische 
werkelijkheid is echter veel ingewikkelder. Van alle 
misdrijven en overtredingen die formeel voor 
vervolging in aanmerking zouden kunnen komen, 
dringt maar een klein aantal door tot de strafrech-
telijke organen. Zeer veel zaken worden afgedaan in 
de beslotenheid van de eigen kring: binnen de 
familie, de school, de beroepsvereniging, het dorp, de 
straat. Deze afdoening geschiedt op basis van eigen 
opvattingen over goed en kwaad en met behulp van 
eigen procedures. Binnen de theorie van het rechts-
pluralisme (Griffiths, 1986) gelden dergelijke 
eenheden als relatief onafhankelijk van het statelijke 
recht, zij vormen (met een term van Sally Falk 
Moore) `velden', die `semi-autonoomi zijn. Etnische 
rechtspraktijken vormen van zulk rechtspluralisme 
een bijzonder geval. 

Strijbosch (1986) geeft hiervan een goed voorbeeld 
met zijn beschrijving van het pela-recht bij de 
Molukkers. Een pela is een eedverbond tussen 
dorpen in de Molukken en de afstammelingen van 
die gelieerde dorpen - ook in Nederland - zijn 
gehouden aan de regel van exogamie. Wanneer dit 
huwelijksverbod dreigt te worden doorbroken komt 
het hoofd van de clan, de pater familias , in actie. I-1ij 
tracht de gelieven te overreden hun huwelijksplan op 
te geven, hij zal een vloek over hen uitroepen of 
magie toepassen, hij kan zelfs tot verstoting besluiten. 
Oat zijn ingrijpende zaken waar in het Nederlandse 
recht niets over geregeld is omdat het recht op geen 
enkele manier een weerspiegeling vormt van de 
recentelijk gegroeide multi-etnische samenleving. In 
de antropologische literatuur zijn veel meer van 
dergelijke 'informele' of volksrechtsgemeenschappen 
beschreven, dergelijke misdrijven staan te boek als 
culturele delicten. Ze zouden dankbare studievelden 
opleveren en als geen ander onderwerp inzicht 
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verschaffen in het etnisch plurale rechtskarakter van 
de maatschappij. 

Ging het hier om het definieren van criminaliteit in 
eigen culturele kring, ook het omgekeerde komt voor: 
volgens het statelijke strafrecht is iets misdadig dat 
het binnen de eigen cultuur niet is. In 1983 wierp een 
Hindoe van Surinaamse afkomst een hoeveelheid 
`afval' in het water bij de rivierhaven van Etten-Leur 
hetgeen door een oplettende politieman werd 
opgemerkt. Volgens de Nederlandse wet was het 
oppervlaktewater verontreinigd. De dader stelde 
echter dat het ging om de verbrande resten (hout, 
bloemen) van een ceremonie om een dode te 
herdenken en die behoorden volgens Hindoe-gebruik 
in stromend water te worden gedeponeerd. De zaak 
heeft gediend tot aan de Hoge Raad en de betrokkene 
heeft 51 gulden boete moeten betalen. 

In de studie van Rutten (1988) over moslims in de 
Nederlandse rechtspraak kan men een groot aantal 
voorbeelden van dergelijke delicten aantreffen, 
waarbij de `daders' niet anders hebben gedaan dan 
hun cultuur volgen. Islamitische slagers overtraden de 
vestigingswet (ze verkochten ritueel geslacht vlees, 
maar beschikten niet over een slagersvakdiploma); 
Islamieten overtraden het vleeskeuringsbesluit met 
hun wijze van slachten; ze kwamen in botsing met de 
winkelsluitingswet door op zondag hun zaak open te 
houden in plaats van zaterdag; ze overtraden de wet 
op de ruimtelijke ordening door in afwijking van het 
bestemmingsplan moskeeen in te richten in 
woonhuizen; ze hielden zich niet aan de leerplicht 
toen vaders hun dochter thuis hielden omdat die 
volgens traditie hun zieke moeder moesten helpen in 
de huishouding of omdat coeducatie onaanvaardbaar 
was; hun advocaten claimden strafvermindering als 
moord was ingegeven door eerwraak (vergelijk 
Wormhout, 1986). Voor de Nederlandse strafrechter 
doet zich het probleem voor in hoeverre mensen die 
uit culturele overtuiging handelen, schuld kan worden 
toegerekend. Kan cultuur een strafuitsluitingsgrond 
opleveren? Uit de Verenigde Staten sijpelen ideeen 
door die berusten op de daar ontwikkelde doctrine 
van cultural defense (vergelijk Rouveroy van 
Nieuwaal, 1988). 

De politiele en justitiele overheden hebben op deze 
onverwachte verschijnselen gereageerd door soms een 
oogje dicht te doen, door geen of minder schuld toe 
te rekenen, door het instrument van ontheffing (bij het 
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toekennen van vergunningen) te hanteren of door het 
verzinnen van de een of andere originele aanpassing. 
Een aardig voorbeeld van het laatste speelt zich af in 
de jaren zestig en heeft betrekking op Molukkers. 
Dezen beschouwden zich nog lange tijd als militairen 
en hun cultuur was die van de tangsi (kazerne). Ze 
liepen graag in hun voormalige uniformen rond en 
dat gold zeker op hoogtijdagen. Daarmee handelden 
ze echter in strijd met de wet op de weerkorpsen. Een 
plaatselijke ambtenaar had de uitweg verzonnen dat 
ze in een openbaar gebouw van de gemeente mochten 
samenkomen en daar hun uniform dragen op grond 
van een bepaling in de toneelwet! 

Bij ernstiger zaken of kwesties die het hart raken 
van de Nederlandse rechtsorde, helpt zulke inschik-
kelijkheid niet meer. Poulter (1989) heeft voorbeelden 
van dergelijke dilemma's zoals ze spelen in Engeland, 
samengebracht op een wijze die in Nederland 
navolging verdient. Wat moet de overheid aan met 
Sikhs die een tulband blijven dragen, maar toch 
buschauffeur willen zijn? En met Sikhs die om 
religieuze redenen een klein zwaardje bij zich dragen 
en zeggen dat het niet bedoeld is om echt te 
gebruiken en daarom niet is geslepen; of dat waar is 
moet je maar afwachten. Wat moet Justitie met een 
uit Kenia afkomstige dame die per post een pak 
cannabis heeft ontvangen en die zich op het 
standpunt stelt dat het in haar cultuur onbeleefd zou 
zijn om een geschenk van een mannelijk familielid 
van haar overleden echtgenoot te weigeren? Het 
onvervreemdbare recht op eigen cultuurbeleving komt 
in botsing met de nationale rechtsorde. Tot op welke 
hoogte zijn uitzonderingen en wetswijzigingen 
mogelijk zonder de basiswaarden van de samenleving 
als geheel te ondergraven?" 

Deze discussie wordt tot nu toe niet openlijk 
gevoerd of op een ongenuanceerde manier. De 
bedreiging aan het adres van Rushdie, maar ook 
recente conflicten in omringende landen (de Franse 
hoofddoekjesaffaire) maakt de zaak urgent. Degenen 
die eliminatie van etnische minderheden voorstaan 
(door onvoorwaardelijke assimilatie te eisen of 
repatriering) zijn met vreesaanjagende voorbeelden 
gekomen: moslims hakken van dieven de handen af, 
zijn voorstanders van de doodstraf en wat zal het 
fundamentalisme nog brengen? (vergelijk verschil-
lende uitlatingen van Couwenberg zoals in 1982). De 
zaakwaarnemers voor minderheden hebben daaren- 
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tegen wel eens at te gemakkelijk gesteld dat allerlei 
schendingen van de Nederlandse norm berusten op 
voorschriften in de koran of leefregels van de eigen 
cultuur. De islamologen Shadid en Van Koningsveld 
(1990) rekenen in hun nuchtere en informatieve 
beschrijving van Moslims in Nederland met enkele van 
die deskundigen-wijsheden af. Er is bij voorbeeld 
geen sprake van dat de islam eigenrichting in de 
vorm van eerwraak toelaat (p. 95). De discussie over 
dit alles zou gebaat zijn bij systematisch rechtssocio-
logisch onderzoek. 

Internationaal georganiseerde misdaad 

In de beste twee beschrijvingen van etnische 
`randgroepjongeren' die de Nederlandse etnografie 
tot nu toe heeft voortgebracht: die van Buiks (1983) 
over Surinamers op de Rotterdamse Kruiskade en 
van Werdmolder (1986) over Marokkaanse jongens in 
Amsterdam, wordt vastgesteld dat we hun crimina-
liteit niet goed kunnen begrijpen zonder hun achter-
grond in het land van herkomst in beschouwing te 
nemen. Voordat zij emigreerden waren er at 
problemen geweest in het gezin of de familie (die 
waren zelfs vaak de aanleiding om het land te 
verlaten) en sommigen waren ook al met politie en 
justitie in aanraking geweest. Die constatering staat in 
beide boeken wat verloren en worden theoretisch niet 
geinterpreteerd. Dat is ook lang niet eenvoudig, want 
de criminologische theorie over jeugdcriminaliteit 
voorziet eigenlijk niet in de mogelijkheid dat de 
oorzaken buiten onze eigen grenzen liggen. 

Hetzelfde geldt voor de georganiseerde misdaad. Er 
zijn groepjes Italianen gesignaleerd die 's ochtends op 
Schiphol landen, vervolgens een bankoverval plegen 
en voordat iemand doorheeft wat er is gebeurd, aan 
het einde van de middag alweer in het vliegtuig zitten 
op weg naar huis. In de Nederlandse handboeken der 
criminologische theorie zal men vergeefs zoeken naar 
een verklaring. Hoe moeten we het plotselinge 
verschijnen van Colombiaanse drugs-koeriersters 
interpreteren? Het optreden van Pakistaanse heroIne-
handelaren? De vrouwenhandel met de Derde 
Wereld die de Nederlandse prostitutie in tien jaar tijd 
een veelkleurig aanzien heeft gegeven? De vader-
landse criminologie heeft zich nooit zo erg voor 
dergelijke internationale verschijnselen geinteres- 
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seerd. Eerst zeer onlangs is in enkele beschrijvingen 
enig licht geworpen op de positie van Nederland in 
het netwerk van de internationale misdaad: Fijnaut 
(1989) schreef erover en zie in zijn bundel ook de 
stukken van Van der Roer over de Chinese en Turkse 
misdaadbendes in Nederland; Korf en de Kort (1990) 
analyseerden de organisatie van de drugshandel in 
zijn vele geledingen. 

Nu behoren deze laatste voorbeeldett strikt 
genomen niet tot het domein van de criminaliteit der 
etnische groepen. Nederland is voor de betrokken 
misdadigers slechts plaats van handeling, zij maken 
geen deel uit van deze samenleving. Maar er kan wel 
een verbinding tussen beide bestaan. Het gaat dan om 
de vraag in hoeverre etnische groepen een brugge-
hoofd bieden voor internationale georganiseerde 
criminaliteit. Een simnel voorbeeld heeft betrekking 
op de immigratie zelf. Uit historisch onderzoek naar 
de mafia en de georganiseerde misdaad van andere 
etnische groepen in Amerika, weten we dat de import 
van illegale vreemdelingen een bron van rijkdom op 
kan leveren. (Block, 1978) Het relatieve isolement van 
de etnische groepen waarbinnen zij kunnen worden 
opgevangen en hun interne loyaliteit (families) maakt 
het voor de instanties moeilijk illegalen op te sporen. 
Weliswaar weten we dat de economische ruimte voor 
de vestiging van illegalen in Nederland vooralsnog 
beperkt is (Muus, 1989, p. 30) en dat het helemaal 
niet eenvoudig is om je in te laten schrijven in het 
bevolkingsregister en ook niet om gebruik te maken 
van overheidsvoorzieningen, zoals vaak al te gemak-
kelijk aangenomen wordt (Clermonts e.a., 1990),” 
desondanks zijn internationale organisaties op dit 
terrein in Europa actief en ook in Nederland. 

Bij etnische georganiseerde misdaad kunnen we 
twee typen onderscheiden: de afpersersorganisatie 
(racket) die zich alleen of in hoofdzaak richt op de 
eigen etnische groep en deze tot slachtoffer maakt en 
de organisatie die illegale goederen en diensten !evert 
aan het algemene publiek. (Vold en Bernhard, 1986) 13  
Van het eerste bieden Chinezen in Nederland het 
meest bekende voorbeeld. Voor zover op te maken uit 
de literatuur (Benton en Vermeulen, 1987) was hier 
sprake van een betrekkelijk vreedzame en bloeiende 
middenstand tot in de jaren zestig en zeventig, toen 
nieuwe immigratie uit Hong Kong en Singapore naar 
Europa op gang kwam." We kunnen in het midden 
laten of dit nu door triaden georganiseerd is of niet, 
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feit is dat zich onder de nieuwkomers individuen 
bevonden die heroine binnensmokkelden en andere 
illegale activiteiten ontplooiden. De Chinese restau-
ranthouders werden gedwongen illegaal personeel in 
dienst te nemen dat zij helemaal niet nodig hadden, 
zij moesten onder dreiging van geweld protectiegeld 
afstaan en sommigen werden geconfronteerd met een 
regelrechte overval. Let we!: het gaat hier overwegend 
om Chinezen die zich niet in Nederland hebben 
gevestigd, hun prooi bestaat exclusief uit de Chinese 
gemeenschap. Ofschoon de restauranthouders geen 
eenheid vormen (ieder op zichzelf is bang slachtoffer 
te worden van represailles tegen een gecombineerde 
actie) sluiten ze zich wel gemeenschappelijk af van de 
Nederlandse autoriteiten. De politie hoort klachten 
over afpersing aan, maar ziet geen kans om hen tot 
collectieve aangifte te bewegen. In december 1989 is 
in Enschede een doorbraak bereikt en is via een 
dergelijke actie een bende opgerold. Een teken van 
integratie in de Nederlandse samenleving? 

Protection rackets van dit type mogen we 
verwachten indien een etnische gemeenschap met 
afpersing van winkeliers vertrouwd was in het land 
van herkomst; deze leeft in betrekkelijk maatschap-
pelijk isolement; waar wantrouwen heerst tegen 
autoriteiten in het algemeen of die in het nieuwe land 
in het bijzonder; misdadigers over de machtsmid-
delen der etnische sociale controle beschikken, bij 
voorbeeld represailles binnen de familiekring. Als 
deze veronderstellingen juist zijn, bij welke andere 
etnische groepen moeten we dan protection rackets 
verwachten? Over Chinezen in Nederland is veel 
geschreven, maar ook hier hebben onderzoekers het 
af laten weten als het over misdaad ging. Alleen de 
Engelse journalist Fenton Bresler besteedt een 
hoofdstuk in zijn boek over de triaden aan de situatie 
in Amsterdam. (Bresler, 1980) 

Nu de organisaties die illegale goederen en 
diensten leveren aan een algemeen publiek. De 
grondvorm is vooral goed bekend in Amerika. 
Misdaadsyndicaten zijn actief geweest in de smokkel 
en produktie van sterke drank, ze zijn het nog steeds 
als het gaat om het illegale gokwezen, de wereld van 
de prostitutie, de vakbonden, de woeker-business 
(loan-sharking), het dumpen van afvalstoffen en nog 
veel meer. 

Een van de belangrijke kenmerken is diversificatie: 
dezelfde organisatie is tegelijkertijd op meer terreinen 
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actief. De opmerkelijke oververtegenwoordiging van 
bepaalde etnische groepen in deze organisaties wordt 
in de Verenigde Staten gewoonlijk verklaard met 
behulp van de strain-theorie die op het volgende 
neerkomt. Binnen de Amerikaanse samenleving staat 
een premie op materieel succes, iedereen komt in 
aanmerking om in de American Dream te delen. 
Evenwel: mensen van lage sociaal-economische 
klasse en immigranten die onder aan de maatschap-
pelijke ladder moeten beginnen in het bijzonder, 
merken dat de gebruikelijke kanalen van maatschap-
pelijke stijging (via schoolsucces bij voorbeeld) voor 
hen onvoldoende opening bieden (scholen in arme 
buurten en dergelijke). De intelligenten die over 
voldoende branie beschikken, bouwen steeds weer 
nieuwe en alternatieve ladders van sociale stijging 
(Bell, 1960) via georganiseerde misdaad. Etnische 
groepen worden ook in Nederland geconfronteerd 
met gefrustreerde aspiraties - de jeugdwerkloosheid 
haalt scores van 40 en 50% - en de vraag kan gesteld 
worden of ook hier een ontwikkeling naar Ameri-
kaans voorbeeld te verwachten is? 

Een belangrijk verschil met de Verenigde Staten is 
dat de Nederlandse overheid zich meer nuchter 
betoont bij het strafbaar stellen (en vervolgens 
moeilijk handhaven van de betreffende bepalingen) 
van op zichzelf onwenselijk of afgekeurd gedrag; 
alcohol is vrij verkrijgbaar, prostitutie toegelaten, het 
gokwezen tracht men te reguleren. Verder: het thema 
van materieel succes is in Nederland minder 
prominent aanwezig en binnen de verzorgingsstaat 
worden door de overheid maatregelen genomen om 
maatschappelijke achterstand te compenseren. Ten 
derde kent Nederland veel minder de politieke 
patronage waarmee in Amerika de corruptie 
verbonden is, die met georganiseerde misdaad is 
verweven. (Fijnaut, 1989) 

Zoveel is duidelijk: wij kunnen het optreden van de 
internationale georganiseerde misdaad op Nederlands 
grondgebied niet ten voile op basis van binnenlandse 
factoren verklaren. Onderzoek daarnaar zal een inter-
nationaal karakter moeten hebben. Grote interna- 

. tionale misdaadorganisaties opereren als onderne-
mingen, maar ze onderscheiden zich onder andere 
van het legale bedriffsleven doordat zij voor al hun 
operaties zijn aangewezen op banden van loyaliteit en 
vertrouwen. Hun transacties moeten het immers 
stellen zonder de garanties van het rechtssysteem? 
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(Arlacchi, 1988, p. 198) Dit verklaart waarom zulke 
organisaties vaak een familiestructuur kennen en/of 
berusten op de solidariteit binnen de etnische minder-
heidsgroep. Naast een mogelijke opkomst van 
allochtone georganiseerde misdaad, laat zich een 
situatie voorstellen waarbij internationale criminele 
organisaties steunpunten vinden bij etnische groepen 
en wel door het exploiteren van etnische solidariteit. 
Allochtone straatrovers bij voorbeeld zouden 
daardoor wel eens een heel ander toekomstper-
spectief kunnen hebben dan Hollandse jeugdcrimi-
nelen. 

Tot slot 

Met het opperen van deze nieuwe mogelijkheden 
ben ik ver af geraakt van de vraag die Bonger een 
halve eeuw terug aan de orde stelde. Het onderzoek 
naar het verband tussen etnische afkomst en misdaad 
kan niet langer vragen naar correlaties alleen, maar 
behoeft een theoretisch gezichtspunt en dat wil ik 
ontlenen aan een sociologische visie op de multi-
etnische samenleving. Onderzoekingen naar dit 
vraagstuk die zich richten op interactie tussen 
etnische groepen (let we!: de blanke Nederlandse 
groep is er ook zo een) en hun instellingen, zouden 
prioriteit moeten krijgen. De theorie van het rechts-
pluralisme kan daarbij goede diensten bewijzen en 
met name wanneer deze wordt verbonden met de 
machtsfiguratie die meerderheid en minderheden met 
elkaar vormen. 

Tenslotte pleit ik er sterk voor aan zulk onderzoek 
een internationale dimensie toe te voegen. Niet alleen 
kan het Nederlandse minderhedenonderzoek 
daardoor uit zijn nationale isolement worden bevrijd 
en verrijkt met een internationaal vergelijkend 
moment. Een belangrijker reden is nog dat de 
connectie tussen misdaad en etnische groep, die het 
voorwerp vormt van deze beschouwing, zelf een inter-
nationale component bezit. 

Noten 

' 1k dank Florike Egmond, Jan 
Rath en Willem de Haan voor hun 
waardevolle commentaar bij een 
eerste versie van dit stuk. 

Althans niet volgens de indeling 
die wij sociaal gebruiken (zie 
Montagu, 1972 over genetische 
variatie). 

Uitzonderingen gelden racisten 
zoals degenen die het `weten- 
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schappelijk bureau' van de 
Centrum Partij bemannen. 

lk heb zelf ook tot deze onheils-
profeten behoord. 

Junger en Zeilstra (1989) 
beloven dat het tweede, nog te 
publiceren, gedeelte van hun 
studie naar de criminaliteit van 
allochtone jongens gefundeerde 
theoretische inzichten zal bieden. 
6  Zie rapport Voorzieningenbeleid 
delinquentenzorg en jeugdinrich-
tingen: 1990-1994 van de projekt-
groep structuurplan capaciteit 
justitiele voorzieningen, Ministerie 
van Justitie, augustus 1989, II. 

Ook de ACOM (Adviescom-
missie Onderzoek Minderheden) 
heett in haar commentaar getiteld: 
Een beter beleid?, (1989, p. 15), de 
WRR een dergelijk verwijt 
gemaakt. Het staat echter zodanig 
geformuleerd dat het — zo is mij 
uit reacties gebleken — aanleiding 
kan geven tot het misverstand dat 
het onderzoek van Junger en 
Zeilstra niet zou deugen. Er was 
echter niet meet bedoeld dan dat 
de WRR te gemakkelijk generali-
seerde. lk ontleen mijn gezag ter 
zake aan mijn lidmaatschap van 
deze commissie. 

Let wet: ik bedoel hiermee alter-
minst de ernst van hun straatroof 
en inbraak te bagatelliseren. Voor 
de slachtoffers en de samenleving 
betekent het vaak een uitermate 
pijnlijke ervaring. 
9  Voor een belangrijk deel uitge-
voerd door het Instituut voor 
Sociologisch-Economisch 
Onderzoek (ISE0) te Rotterdam. 
" R. Witte (Willem Pompe 
Instituut te Utrecht) heeft met een 
vergelijkende studie naar dit 
verschijnsel en de reactie van 
overheden daarop, een begin 
gemaakt. De enige echte slachtof-
ferenquete onder etnische groepen 
is te vinden in de studie van 
Junger en Zeilstra (1989). De 
vraagstelling heeft hier voor een 
deel dezelfde enigszins steriele 

kwaliteit als die naar etnische 
afkomst en misdaad: zijn ze vaker 
slachtoffers van welk misdrijf dan 
ook dan Nederlandse jongeren? 
Het is theoretisch van belang te 
weten in hoeverre zij slachtoffers 
van misdrijven zijn omdat ze tot 
een etnische groep behoren, maar 
niet of hun brommer wel eens is 
gestolen of dat zij, zonder nadere 
aanduiding, slachtoffer zijn 
geweest van agressie (zie p. 58). 
Hoofdstuk 7 in deze publikatie 
over ervaringen met pesten 
vanwege aflcomst op school en 
discriminatie, is daarom interes-
santer. 
" Zie ook de interessante 
annotatie bij het arrest van de 
Hoge Raad no. 291, in Neder-
landse Jurisprudentie , 1990, pp. 
1177-1180. 
11  Met hun onderzoek hebben 
Clermonts en anderen de zinsnede 
in het WRR-rapport Allochtonen-
beleid (1989) dat 'illegaal hier 
aanwezige vreemdelingen vaak 
zonder al te veel moeite arbeid 
kunnen verrichten en van door de 
overheid gefinancierde diensten 
gebruik kunnen maken' naar het 
gesprek rond de borreltafel 
verwezen. 
" Deze indeling komt overeen 
met die welke ik eerder maakte 
voor het etnische ondernemer-
schap. Er zijn winkeliers die 
slechts aan de eigen clientele 
leveren (Marokkaanse stagers) en 
die de hele bevolking voorzien 
(Italiaans Us). Zie Bovenkerk, 
1983. 
" Ik dank de Chinezen-experts 
van de Centrale Recherche Iffiich-
tingendienst voor hun informatie. 
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Allochtonen en autochtonen 

Gelijkheid en verschil in cultuur en 
criminaliteit 

dr. W. de Haan* 

Inleiding 

Criminaliteit van allochtonen wordt in vele landen 
als probleem ervaren. Criminologisch onderzoek laat 
verschillen in criminaliteit tussen etnische groepen 
zien; niet alleen tussen allochtonen en autochtonen 
maar ook tussen etnische minderheden onderling. In 
verschillende opzichten zijn de resultaten van 
dergelijke vergelijkend criminologisch controversieel. 
In dit artikel' worden enkele ethische, methodolo-
gische en theoretische aspecten besproken van 
onderzoek naar verschillen in criminaliteit tussen 
etnische groepen. Ook wordt ingegaan op de politieke 
(beleids)implicaties van onderzoek naar etnische 
verschillen in criminaliteit. 

Aanleiding is de commotie die is ontstaan rond een 
onderzoek naar straatroof waaruit zou blij ken dat 
daders van afpersing of diefstal met geweld (of 
bedreiging met geweld) bijna altijd allochtonen of 
(illegale) buitenlanders zijn. Onder de ietwat mislei-
dende titel `Straatroof in Amsterdam' hebben Holla 
en Loef (1989) in Justitiele Verkenningen een beeld 
geschetst van straatroof in de Amsterdamse 
binnenstad. Aan de hand van een statistische analyse 
van gegevens over 1988 en op basis van eigen 
ervaring en gesprekken met deskundigen, schetsen zij 
een beeld waarbij nietsvermoedende (vaak dronken) 
mannelijke toeristen, omdat zij gemakkelijk te 
herkennen zijn en vaak waardevolle zaken met zich 
meedragen, aantrekkelijke en gemakkelijke slacht-
offers vormen voor straatrovers die bijna altijd alloch-
tonen zijn. Omdat de onderzoekers zich daarbij in 
hoofdzaak op aangiften van slachtoffers baseerden, 

* De auteur is als universitair docent criminologie 
verbonden aan het Willem Pompe lnstituut voor Strafrechts-
wetenschappen te Utrecht. 
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wezen zij er nadrukkelijk op dat vertekeningen niet 
uitgesloten zijn. 

De media lieten zich aan die methodologische 
'disclaimer' niets gelegen liggen, zoals ook het feit 
werd genegeerd dat het onderzoek zich beperkte tot 
ten district. 2  Zo presenteerde Het Parool de resul-
taten van het onderzoek onder de kop 'Straatrovers in 
hoofdstad meestal buitenlanders'. 3  Het betreffende 
artikel was een uitwerking van een interne nota van 
de afdeling bestuursinformatie van de gemeente 
Amsterdam over `Marokkaanse daders' (1988) waarin 
een explosieve toename werd gesignaleerd van 
Marokkanen die zich in de Amsterdamse binnenstad 
op professionele wijze schuldig maakten aan onder 
meer zakkenrollerij, tassenrukken en beroven van 
voorbijgangers 4  en daarbij op een uiterst grove, agres-
sieve en intimiderende manier te werk gingen. Het 
Parool dat de primeur had van dit `schokkende 
rapport', bracht het nieuws onder de kop 'Bende 
terreur in de binnenstad. Marokkaanse jeugd geweld-
dadig en professioneer 5  

Als gevolg van de berichtgeving naar aanleiding 
van de nota ontstond de vrees dat etnische minder-
heden en met name de Marokkaanse gemeenschap 
zouden worden gestigmatiseerd. In bepaalde 
gedeelten van Amsterdam waren pamfletten verspreid 
met racistische teksten waarin op de verontrusting 
naar aanleiding van de berichtgeving over Marok-
kaanse bendes werd ingespeeld en de buitenlanders 
voor de onveiligheid op straat verantwoordelijk 
werden gesteld. Een politie-woordvoerder noemde de 
gevolgen voor de Marokkaanse gemeenschap 
'verdrietig' en sprak in verband met het onderzoek 
van een `tragisch effect'. 

De onderzoeker van bestuursinformatie verwijt de 
media dat in de berichtgeving het aandeel van de 
buitenlanders als daders van straatroof is `uitver-
groof. Omdat de kranten `stelselmatig en doelbewust 
het accent leggen op slechts ten aspect van het 
onderzoek: het aandeel van buitenlanders als daders 
van straatcriminaliteit', zou zelfs serieus zijn 
overwogen om helemaal te stoppen met onderzoek 
naar criminaliteit.° Maar in het belang van een beter 
gefundeerd criminaliteitsbestrijdingsbeleid is uitein-
delijk besloten er toch maar mee door te gaan, zij het 
'met aangescherpte regels in verband met de publi- 

Is het voldoende wanneer bij zulke gevoelige 
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kwesties door onderzoekers de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en terughoudendheid wordt betracht, 
bij voorbeeld door pas tot publikatie over te gegaan 
nadat voldoende zekerheid is verkregen omtrent de 
betrouwbaarheid van de resultaten van het 
onderzoek? Of zou het feit dat onderzoeksresultaten 
ongunstig kunnen zijn voor een bepaalde toch al 
kwetsbare groep en eventueel kunnen worden 
misbruikt voor racistische politiek, reeds voldoende 
reden moeten zijn om dergelijk onderzoek geheel 
achterwege te laten? 

Een ethisch dilemma 

De problemen rond het beleidsonderzoek van de 
gemeente Amsterdam illustreren een ethisch dilemma 
waar onderzoekers bij onderzoek naar sociale 
problemen en omstandigheden van minderheden mee 
worden geconfronteerd en dat besloten ligt in de 
tegenstrijdige eisen die aan beoefenaren van de 
(sociale) wetenschap worden gesteld. Als weten-
schapsmens zijn zij gehouden kennis te produceren 
en daarbij de feiten geen geweld aan te doen. Maar 
uit medemenselijke verantwoordelijkheid kan het 
wenselijk of noodzakelijk zijn daarbij ook met andere 
belangen en gevoelens rekening te houden. Juist bij 
onderzoek naar verschijnselen die zo gevoelig liggen 
als de criminaliteit van ethnische.  minderheden is het 
niet verwonderlijk dat sommige onderzoekers 
huiverig staan tegenover onderzoek naar criminaliteit 
onder allochtonen. 

Deze criminologen menen dat alle pogingen om 
verschillen in crimineel gedrag te verklaren door 
mensen aan de hand van sociale, culturele, psycholo-
gische of biologische kenmerken onder te verdelen in 
min of meer criminele en niet-criminele groepen, 
dienen te worden gewantrouwd. (Chambliss, 1985, 
pp. 171-172) Het uitsplitsen van criminele en justitiele 
statistieken in etnische groepen en het leggen van 
verbanden tussen etnische minderheden en crimina-
liteit is 'blaming the victim'. (Blau en Blau, 1982) 
Etnische minderheden hebben alle reden tot 
wantrouwen en het is de plicht van (minderheden) 
onderzoekers om hun vraagstelling zo te formuleren 
dat met de belangen van respondenten rekening 
wordt gehouden en dat hun rechten worden gerespec-
teerd (Weiss, 1977, p. 9); ook het recht om niet te 
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worden onderzocht. 8  Tegenover wetenschappelijke 
belangen staan andere en zwaarwegender belangen, 
zoals het belang van etnische groepen om niet ten 
onrechte in een kwaad daglicht te worden gezet 
doordat aan onderzoeksgegevens in de media 
vergaande conclusies worden verbonden zonder dat 
met eventuele wetenschappelijke tekortkomingen of 
beperkingen rekening wordt gehouden. Hiermee 
rekening houden kan betekenen dat onderzoek naar 
verschillen in criminaliteit tussen etnische groepen 
geheel achterwege dient te blijven. (Geis, 1965, p. 
149) 

Andere criminologen beschouwen het daarentegen 
als hun wetenschappelijke plicht om dit lang 
verwaarloosde vraagstuk' de aandacht te geven dat 
het verdient, hoe moeilijk dergelijk onderzoek om 
verschillende redenen ook is. (Hindelang, 1978, p. 
107) Verscheidene onderzoekers hebben zich ook op 
het politieke standpunt gesteld dat het verzamelen en 
verwerken van etnisch gecodeerde onderzoeksge-
gevens noodzakelijk is om racistische ideeen en 
praktijken te bestrijden. Zij stellen dat censuur van 
dergelijke onderzoeksgegevens de strijd tegen racisme 
alleen maar moeilijker zou maken, omdat daarmee 
oppervlakkige vooroordelen en volstrekt speculatieve 
gedachten vrij spel zouden krijgen. Juist omdat het 
om zo'n gevoelige kwestie gaat, waarover druk wordt 
gespeculeerd, is het van belang grondig empirisch 
onderzoek te doen dm vast te stellen in hoeverre 
misdaad verband houdt met verschillen in ras, 
etnische achtergrond of cultuur. Een taboe op 
dergelijk onderzoek zou niet in het belang zijn van de 
etnische minderheden. Het zou hun de kans 
ontnemen om sociale achterstelling en discriminatie 
met harde feiten aan te tonen. Het verzamelen van 
etnisch gecodeerde cijfers is ook de enige manier om 
na te gaan of er met een bepaald (minderheden) 
beleid vooruitgang is geboekt. (Radzinowicz en King, 
1977, p. 107) 

Het zal duidelijk zijn dat onderzoek naar etnische 
verschillen in criminaliteit omstreden is. Aan de hand 
van enkele voorbeelden wil ik nu eerst nagaan welke 
argumenten in Nederland zijn aangevoerd voor 
onderzoek naar verschillen in criminaliteit tussen 
allochtonen en autochtonen of tussen allochtone 
groepen onderling. Het gaat grofweg om twee typen 
onderzoek die elk hun eigen methodologische 
complicaties hebben. Bij het ene worth uitgegaan van 
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officiele cijfers: criminele en justitiele statistieken. 
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Van 
Amersfoort en Biervliet (1976) of het eerder 
genoemde onderzoek van Holla en Loef (1989). Bij 
het andere type wordt de self-report methode 
toegepast. Voorbeelden hiervan zijn Buikhuisen en 
Timmerman (1971) en recentelijk Junger en Zeilstra 
(1989). 

Ongewenste resultaten 

In Nederland is het eerste criminologische minder-
heden-onderzoek in de eerste helft van de jaren 
zeventig gedaan naar de criminaliteit van Molukkers 
en Surinamers. (Buikhuisen en Timmerman, 1971; 
Van Amersfoort en Biervliet, 1975) In beide gevallen 
werd daarmee beoogd het in de publieke opinie 
bestaande beeld van etnische minderheden als in 
hoge mate crimineel te corrigeren. Beide onderzoeken 
illustreren dat onderzoekers die kiezen voor 
onderzoek naar criminaliteit van etnische groepen, 
voor een dilemma komen te staan. De conclusies van 
beide onderzoeken waren namelijk bepaald niet van 
het kaliber waarmee diepgewortelde vooroordelen 
worden weggenomen. Op grond van officiele cijfers 
werd vastgesteld dat beide groepen meer en ander-
soortige delicten pleegden dan de autochtone 
bevolking van Nederland. Buikhuisen en Timmerman 
vonden dat Amboneze jongens als groep duidelijk 
meer delicten pleegden dan Groningse jongens en dat 
bovendien in toenemende mate. Van Amersfoort en 
Biervliet stelden vast dat niet alleen Molukkers maar 
ook Surinamers vaker delicten pleegden dan 
autochtone Nederlanders, al bleek dat de criminaliteit 
van de Surinaamse Nederlanders een `wat milder 
karakter' had. (1975, p. 378) 

Van Amersfoort en Biervliet waren zich wel 
degelijk bewust van het probleem dat door verge-
lijkend onderzoek naar de criminaliteit van bepaalde 
etnische groeperingen, bewust of onbewust, een te 
sterke nadruk op de criminaliteit wordt gelegd. Ook 
al is de criminaliteit niet meer dan een randver-
schijnsel, door die extra aandacht wordt dit 
verschijnsel al gauw als kenmerk van een bepaalde 
bevolkingsgroep gezien. (1975, p. 368) Van Amers-
foort en Biervliet hoopten dat hun onderzoek 
niettemin van nut zou zijn als tegenwicht tegen de 
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ongecontroleerde uitspraken over etnische minder-
heden die via de pers invloed uitoefenen op de 
openbare mening. Dit zou dan moeten gebeuren door 
het inzicht in de socia1e positie van Molukkers en 
Surinamers te vergroten. (1975, 1977, p. 368) Maar 
omdat in de openbare mening over de onderzoeksre-
sultaten, het sociologisch perspectief gemakkelijk - of 
gemakshalve wordt 'vergeten', is het `moeilijk zo niet 
onmogelijk om een sociologische analyse te geven 
van bij voorbeeld geweldsdelicten onder Ambonezen 
zonder daarmee tegelijkertijd het stereotype te 
versterken dat Ambonezen geboren vechtersbazen 
zijn'. (Leuw, 1976, p. 199) De bedoelde correctie op 
de openbare mening wordt niet bereikt en in plaats 
van te bewijzen dat er met betrekking tot de crimina-
liteit tussen etnische groepen geen verschillen van 
betekenis zijn, werden dergelijke verschillen juist 
wetenschappelijk aangetoond. 

Het risico dat dergelijke onderzoeksresultaten 
worden misbruikt voor een racistische politiek, kan 
een argument zijn om soortgelijk onderzoek geheel 
achterwege te laten. (Kobben, 1989, p. 92) Maar in de 
praktijk blijken de politieke belangen de doorslag te 
geven bij de beslissing om door te gaan met het 
onderzoek naar criminaliteit onder allochtonen. 
Nadat aanvankelijk voornamelijk Molukkers en 
Surinamers in de belangstelling stonden, zijn thans 
ook Marokkanen en Turken onderwerp van minder-
heden-onderzoek in het algemeen (Van Praag, 1987) 
en van criminologisch onderzoek in het bijzonder (De 
Beer, 1988). Een voorbeeld hiervan is het onderzoek 
van Junger en Zeilstra (1989). 

Ongewenste interpretaties 

Het onderzoek van Junger en Zeilstra betreft een 
vergelijkend onderzoek naar de betrokkenheid van 
etnische minderheden bij delinquent gedrag waarbij 
jonge Marokkanen, Surinamers, Turken en 
autochtone Nederlanders zijn ondervraagd om `tot 
een beter ingevuld beeld te komen van de situatie van 
jongeren uit etnische minderheden met betrekking tot 
delinquent gedrag en de achtergrond van dit gedrag.' 
(Junger en Zeilstra, 1989, p. 1) Het is kennelijk de 
bedoeling een bijdrage te leveren aan de actuele 
discussie over het minderheden- en allochtonen-
beleid. In de inleiding wordt namelijk verwezen naar 
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de Adviescommissie Onderzoek Minderheden 
(ACOM) van de Interdepartementale Commissie 
Minderhedenbeleid (ICM) die enkele malen heeft 
aangedrongen op onderzoek naar delinquent gedrag 
onder jongeren uit etnische minderheden. 9  

Waarom de commissie daarop heeft aangedrongen 
en wat zij van dergelijk onderzoek verwacht, wordt 
niet vermeld. Uit de programmeringsadviezen van de 
Adviescommissie Onderzoek Minderheden ACOM in 
de jaren 1979-1983 blijkt echter dat onderzoek naar 
de criminaliteit van etnische minderheden is aanbe-
volen met als argument dat een duidelijk inzicht in de 
aard van criminaliteit onder etnische minderheden 
vooralsnog ontbrak. Voorgesteld werd om onderzoek 
te laten verrichten naar de wijze waarop allochtone 
jongeren in cultureel en maatschappelijk opzicht 
gedesorienteerd raken, in zwerfgroepen terechtkomen 
en zich schuldig maken aan drugsgebruik en 
bepaalde vormen van criminaliteit ('normover-
schrijdend gedrag'). Als resultaten werden de studies 
van Buiks (1983) en Werdmolder (1986) genoemd. 

Omdat in publieke discussie over het onderwerp 
crimineel gedrag van leden van minderheidsgroepen 
vaak standpunten worden ingenomen die niet zijn 
gebaseerd op een systematisch inzicht in de feiten, 
leek het de ACOM in beginsel gewenst ook de 
omvang van de criminaliteit van leden van minder-
heidsgroepen te inventariseren. Na een voorberei-
dende trendstudie (Maliepaard, 1985) werd dit 
onderzoek in uitvoering genomen. Inmiddels zijn de 
eerste resultaten gepubliceerd. (Junger en Zeilstra, 
1989) Van de Marokkaanse jongens bleek 33% een 
geregistreerd politiecontact te hebben, tegen 23% van 
de Turkse en Surinaamse en 15% van de Nederlandse 
jongens met een van vergelijkbare sociaal-econo-
mische achtergrond.'° Verder bleek 'dal er, wat betreft 
de meer ernstige vormen van crimineel gedrag, geen 
verschillen zijn tussen etnische groepen'. (p. 6) 

In het-WRR rapport Allochtonenbeleid wordt uit de 
resultaten van Junger en Zeilstra de conclusie 
getrokken dat in Nederland sprake is van een relatief 
hoge criminaliteit onder leden van etnische groepen. 
(1989, p. 20) In een reactie op het rapport Allochto-
nenbeleid maakt de ACOM bezwaar tegen deze 
bewering van de WRR. In zijn commentaar stelt de 
ACOM dat wanneer men meer differentieert naar 
soorten delicten en rekening houdt met verschillen in 
demografische opbouw, sociaal economische achter- 
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grond en woonbuurt, van een relatief hoge criminal 
liteit bij leden van etnische minderheden geen sprake 
zal blijken te zijn. (ACOM, 1989, p. 15) Als methodo-
logische kritiek op het onderzoek van Junger en 
Zeilstra is deze kritiek niet terecht." Om zo verant-
woord mogelijk te werk te gaan bij het onderzoeken 
van deze gevoelige problematiek, hebben Junger en 
Zeilstra juist hun uiterste best gedaan om de betrouw-
baarheid van eventueel vast te stellen verschillen zo 
groot mogelijk te maken. Zo hebben zij bij voorbeeld 
geprobeerd om rekening te houden met de effecten 
van verschillen in sociaal-economische omstandig-
heden tussen allochtonen en autochtonen en tussen 
etnische minderheden onderling. Zo zijn respon-
denten van verschillende etnische groepen steeds 
zoveel mogelijk uit eenzelfde straat geselecteerd. 

Overigens zijn er andere beperkingen aan het 
onderzoek die wel steekhoudende argumenten 
hadden kunnen opleveren. Zo is de self-report-
techniek ongeschikt om etnische verschillen in crimi-
naliteit te meten, niet alleen omdat zij voornamelijk 
beperkt blijven tot minder ernstige vormen van crimi-
naliteit, maar ook omdat voor een vergelijking van de 
betrokkenheid bij meer ernstige vormen van crimina-
liteit de steekproeven te klein zijn om tot verant-
woorde generaliserende uitspraken te komen. 
(Hindelang, 1978, p. 104) Bovendien zijn de resul-
taten van self-report studies, zeker waar het om een 
vergelijking tussen leden van etnische minderheden 
gaat, tamelijk onbetrouwbaar.' 2  

Het meest opmerkelijke aan de kritiek van de 
ACOM is echter dat eerst onderzoek naar verschillen 
tussen etnische groepen wordt geentameerd en 
vervolgens het bestaan van verschillen op methodolo-
gische gronden wordt bestreden met de stelling dat 
waar zich schijnbaar etnische verschillen in crimina-
liteit voordoen, in werkelijkheid geen enkel verschil 
bestaat. In het licht van het eerder genoemde ethische 
dilemma lijkt de ACOM terug te schrikken voor de 
implicaties van het onderzoek naar etnische 
verschillen in criminaliteit waarom zij zelf heeft 
gevraagd. Daarbij gaat het echter niet zozeer em de 
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten, als om 
de vraag hoe de gevonden verschillen moeten worden 
verklaard en welke politieke (beleids)implicaties 
daaruit voortvloeien. 

De schijnbaar tegenstrijdige houding van de 
ACOM is enigszins te begrijpen wanneer we 
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bedenken dat zij er als initiator van het onderzoek 
van uitging dat eventuele verschillen structureel 
zouden kunnen worden verklaard uit verschillen in 
sociale en economische omstandigheden. Aan het 
onderzoek naar etnische verschillen was namelijk een 
vooronderzoek vooraf gegaan (Maliepaard, 1985) met 
als conclusie dat de verklaring voor betrokkenheid bij 
criminaliteit van allochtonen en autochtonen in 
principe dezelfde is en deviant gedrag van jongeren 
uit etnische minderheden in de eerste plaats 
voorkomt uit de algemene problematiek van de jeugd. 
(p. 75) Junger en Zeilstra (1989) stelden echter vast 
'dal de verschillen tussen etnische groepen met 
betrekking tot het plegen van misdrijven slechts 
gedeeltelijk verklaard kunnen worden uit verschillen 
in de socio-economische positie van de allochtonen' 
(p. 7) en trokken daaruit de conclusie `dat andere 
factoren een rot spelen bij het at dan niet plegen van 
misdrijven'. (p. 10) Op de vraag hoe die verschillen 
dan wet moeten worden verklaard, wordt niet 
ingegaan." Uit een andere publikatie (Junger, 1989) 
kan worden opgemaakt dat voor een verklaring van 
verschillen mede aan culturele factoren wordt 
gedacht. 

In wat volgt zal ik laten zien welke uiteenlopende 
implicaties structurele en culturele verklaringen 
hebben voor de interpretatie van etnische verschillen 
in criminaliteit. Ik zal eerst structurele en daarna 
culturele verklaringen behandelen. Ik zal daarbij 
wijzen op de nadruk die wordt gelegd hetzij op 
gelijkheid hetzij op verschil in cultuur en crimina-
liteit. Vervolgens ga in op de begrippen etniciteit en 
criminaliteit die ten grondslag liggen aan het verge-
lijkend onderzoek naar etnische verschillen in crimi-
naliteit. Ook wordt de etnografische benadering aan 
de orde gesteld. Na een behandeling van de politieke 
(beleids)implicaties van de diverse benaderingen, trek 
ik enkele conclusies met betrekking tot de wense-
lijkheid van onderzoek naar etnische verschillen in 
criminaliteit. 

Structurele verklaringen 

De structurele benadering waarbij sociale en econo-
mische ongelijkheid als voornaamste oorzaak voor 
het verschijnsel van de veel voorkomende 
(jeugd)criminaliteit wordt beschouwd, is de laatste 
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decennia dominant geweest in de hoofdstroom van de 
criminologie. Ook in Nederland is deze benadering 
van grote invloed geweest, niet alleen in de crimino-
logie maar ook in het justitie- en minderhedenbeleid. 
Volgens Van Amersfoort en Biervliet bij voorbeeld 
werd de relatief hoge criminaliteit onder Surinaamse 
immigranten in de jaren zeventig niet alleen verklaard 
door verschillen in leeftijdsopbouw, stedelijke 
woonomgeving en opleidingsniveau, maar vooral 
door de toename van het aantal jeugdige 
ongeschoolden en werklozen onder de Surinaamse 
migranten. (1975, p. 377) 

Op soortgelijke wijze werd in de Minderhedennota 
(1983) het feit dat politie en justitie met relatief grote 
aantallen leden van etnische minderheden werd 
geconfronteerd, in verband gebracht met de aanpas-
singsproblemen van etnische minderheden en hun 
achterstand voor wat betreft opleiding en scholing, 
arbeidsinkomen en huisvesting. Ook in het meer 
recente WRR-rapport Allochtonenbeleid (1989) wordt 
gewezen op de negatieve gevolgen van onder meer de 
hoge werkloosheid voor de sociale verhoudingen 
binnen allochtone gemeenschappen. Aangezien 
etnische minderheden naar verhouding vaker in 
`probleemaccumulatiegebieden' leven, zullen zij ook 
in hogere mate bij (gewelds)criminaliteit betrokken 
zijn, hetzij als dader hetzij als slachtoffer. Vandaar dat 
de noodzaak van een integratiebeleid wordt bepleit, 
mede met het oog op de bestrijding van de crimina-
liteit. Het beleid gaat er van uit dat, naarmate 
etnische minderheden beter in de Nederlandse 
samenleving gantegreerd raken, bestaande 
verschillen in delictpatroon zullen afnemen. (p. 21) 

Structureel wordt de criminaliteit van allochtonen 
uit dezelfde factoren verklaard die ook bij autoch-
tonen van invloed zijn op de betrokkenheid bij crimi-
naliteit. Verschillen zijn er slechts in de mate waarin 
leden van etnische minderheden blootstaan aan 
sociale achterstand en sociale deprivatie. Verschillen 
tussen etnische minderheden onderling worden 
daarbij verklaard uit factoren die samenhangen met 
de specifieke migrantensituatie. (Junger-Tas, 1985, p. 
27) AIles bij elkaar genomen prevaleert bij de struc-
turele verklaringen van etnische verschillen in crimi-
naliteit het element van gelijkheid. 

Structurele verklaringen veronderstellen echter dat 
het ervaren van relatieve achterstelling en sociale 
ongelijkheid op de een of ander manier wordt 
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vertaald in (gewelds)criminaliteit, zonder duidelijk te 
maken op welke manier en onder welke omstandig-
heden een dergelijk proces zich voltrekt. (Luckenbill 
en Doyle, 1989, p. 422) Er wordt te weinig aandacht 
geschonken aan de beleving van armoede en 
werkloosheid in het algemeen en meer in het 
bijzonder door diegenen die deel uitmaken van een 
etnische minderheid. In die zin zijn zij te zeer 
gefixeerd op de gelijkheid van factoren en hebben zij 
te weinig oog voor specifieke verschillen, bij 
voorbeeld in etnische achtergrond en cultuur. 

Culturele verklaringen 

Mede als gevolg van wat als het probleem van de 
tweede generatie migranten wordt beschouwd, is er 
weer een toenemende belangstelling voor culturele 
verklaringen van criminaliteit. Tot voor kort werd de 
cultuurconflict-theorie als verklaring voor de crimina-
liteit van buitenlanders en etnische minderhedenhy-
pothese nog als nietszeggend en onweerlegbaar van 
de hand gewezen. (Sack, 1974, p. 210; Kaiser, 1988, p. 
594) Maar recentelijk is de theorie van het 
cultuurconflict weer van stal gehaald met het 
argument dat het specifieke karakter van de crimina-
liteit van buitenlanders niet alleen door hun sociale 
en economische achterstelling kan worden verklaard 
en dat de cultuurtheorie uiteindelijk toch het meest 
geschikt is om verschillen in aard en omvang van 
(jeugd)criminaliteit tussen allochtonen en autoch-
tonen te verklaren. (Eisenberg, 1987) 

De cultuurconflict-theorie voorspelt dat waar 
groepen met verschillende culturele tradities en 
verschillende normen en waarden met elkaar worden 
geconfronteerd, die groepen die binnen de heersende 
politieke en sociale machtsverhoudingen als alloch-
tonen in de minderheid zijn, de hoogste criminaliteit 
zullen vertonen. (Mannheim, 1965, pp. 538-544, 
562-570; Sack, 1974, p. 354-355) Hun hogere crimina-
liteit wordt daarbij verklaard als gevolg van een 
wisselwerking tussen aanpassingsproblemen en 
marginaliseringsprocessen. Enerzijds geven conflicten 
tussen normen en waarden aanleiding tot desorien-
tatie die vervolgens weer leidt tot anomisch en 
eventueel ook crimineel gedrag. Hoe groter de tegen-
stellingen des te scherper het cultuurconflict en des te 
hoger de criminaliteit. Anderzijds staan migranten 
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Hoot aan afwijzende reacties vanuit de dominante 
cultuur waardoor de aanpassingsproblemen nog 
worden vergroot. Van de mogelijke manieren om met 
een dergelijke aanpassingsproblematiek om te gaan, 
worden sommige als aanvaardbaar en legitiem 
beschouwd, andere daarentegen als bedreigend 
ervaren en waar mogelijk gecriminaliseerd. 

Pogingen om uit te maken in hoeverre verschillen 
in (gewelds)criminaliteit door culturele verschillen 
worden verklaard, leverden weinig op." Het blijkt 
lastig om culturele factoren van structurele factoren 
te isoleren. Zelfs wanneer, zoals in het geval van 
Junger en Zeilstra, een aantal structurele factoren 
wordt gecontroleerd, blijft het een `heksentoer' om de 
overgebleven variantie te verklaren uit verschillen in 
cultuur. Aangezien we er nooit voor de voile honderd 
procent zeker van kunnen zijn dat de effecten van alle 
mogelijke structurele factoren zijn uitgeschakeld, is 
het gevaar van een cirkelredenering levensgroot 
aanwezig. (Currie, 1985, p. 165) 

Een kras voorbeeld hiervan is het gemak waarmee 
een stijging van het aantal gevallen van (poging tot) 
moord en doodslag en van mishandeling met zwaar 
lichamelijk letsel wordt verklaard uit het toenemend 
aantal gastarbeiders en immigranten. Volgens enkele 
criminologische handboeken zou uit onderzoek 
herhaaldelijk zijn gebleken dat bepaalde groepen 
gastarbeiders een sterke neiging vertonen tot messe-
trekkerij." Dit afwijkende gedrag zou verklaarbaar 
zijn uit het felt dat Zuid-Europese mannen de 
Midden-Europese norm om bij oplossing van tussen-
menselijke conflicten af te zien van het gebruik van 
geweld, eenvoudig nog niet hadden geleerd. 
(Schneider, 1987, p. 306; Kaiser, 1974, 1988, p. 589) 16  
In ons land bleek dat groepen gastarbeiders en 
rijksgenoten weliswaar niet vaker dan autochtone 
Nederlanders geweldsdelicten pleegden maar daarbij 
wel vaker steek- of schietwapens gebruikten. Fiselier 
(1978) verklaarde dit verschil in (gewelds)criminaliteit 
uit het feit dat deze mensen waren opgegroeid in een 
samenleving waarin het gebruik van wapens veel 
wijder is verbreid. Overigens werd voor deze stelling 
geen spoor van bewijs geleverd." 

In tegenstelling tot structurele verklaringen die 
gelijkheid accentueren, wordt bij culturele verkla-
ringen de nadruk op juist op verschillen gelegd. De 
grondgedachte van de culturele benadering is immers 
dat verschillen in cultuur tussen etnische groepen tot 
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uitdrukking komen in verschillen in crimineel gedrag. 
Een probleem met theorieen die verschillen in 
crimineel gedrag van leden van etnische minderheden 
verklaren uit verschillen in normen en waarden of 
problemen die verband houden met het leven tussen 
verschillende culturen,' 8  is echter dat dergelijke 
verklaringen de aandacht zozeer op het `anders zijn' 
van etnische groepen fixeren, dat redeneringen al 
gauw tautologisch worden (Maliepaard, 1985, P.  76) 
en daardoor nauwelijks nog verklarend vermogen 
hebben. Er is dan nog slechts sprake van een analy-
tisch, conceptueel verband. 

Reflexiviteit 

Structurele en culturele benaderingen hebben elk 
hun eigen tekortkomingen. Gemeenschappelijk aan 
de structurele en culturele benadering van etnische 
verschillen in criminaliteit is echter dat concepten 
ongereflecteerd worden gebruikt. Criminaliteit noch 
etniciteit wordt als sociologisch verschijnsel geanaly-
seerd. De onderzoeksvraag wordt als vanzelfsprekend 
overgenomen uit het officiele `discours' van het 
justitie-, vreemdelingen-, allochtonen- en minderhe-
denbeleid, terwijl de categorieen worden ontleend 
aan de criminele en justitiele statistiek. Het gaat 
daarbij om indelingen van technisch-administratieve 
aard. In het WRR-rapport Allochtonenbeleid bijvoor-
beeld wordt `allochtoon' gedefinieerd als van 
niet-Nederlandse herkomst.' 9  Een etnische 
`minderheid' is een allochtone groepering in een 
achterstandspositie. `Allochtonen' zijn respectievelijk 
vreemdelingen in juridische zin, ex-vreemdelingen die 
tot Nederlander zijn genaturaliseerd, Nederlanders 
afkomstig uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, 
alsmede hun nakomelingen tot in de derde generatie 
voor zover die zich als allochtoon wensen te zien. (p. 
15) Met de laatste toevoeging komt er echter een 
voluntaristisch element in de definitie van allochtoon. 
Achter een dergelijke formulering die op het oog niet 
meer dan een praktische oplossing voor een classifi-
catieprobleem lijkt te zijn, gaan echter fundamentele 
theoretische problemen schuil waartegen geen metho-
dologisch kruid gewassen is. 

Vanuit de gangbare positivistische benadering 
worden verschillen in criminaliteit opgevat als 
effecten van verschillen in sekse, `ras', klasse of 
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cultuur zonder dat dergelijke verschillen in crimina-
liteit of crimineel gedrag als sociale constructies 
worden beschouwd en als zodanig worden geanaly-
seerd. Op het geconstrueerde karakter van crimina-
liteit wil ik hier niet verder ingaan. Bovenkerk heeft 
er al op gewezen dat wezenlijke vooruitgang in de 
criminologie werd geboekt, niet omdat raciale 
verschillen in criminaliteit betrouwbaarder konden 
warden gemeten, maar doordat `misdaad' en `ras' als 
sociale constructies konden warden beschouwd en 
geanalyseerd. (Bovenkerk, 1990) Oak etnische of 
culturele verschillen in criminaliteit krijgen hun 
specifieke betekenis in een politieke en historische 
context waarin maatschappelijke verhoudingen en 
(machts)ongelijkheid tangs dimensies van dergelijke 
verschillen warden georganiseerd." Etnische achter-
gronden van mensen dienen derhalve niet als een 
administratieve maar als historische, sociologische en 
politieke categorieen te warden beschouwd. 

We dienen verder te onderscheiden tussen etnische 
verschillen als 'ascribed' en 'achieved identities'. In 
het eerste geval warden mensen vanuit een officieel 
perspectief ingedeeld overeenkomstig bepaalde 
kenmerken, zoals huidskleur, uiterlijk of nationaliteit. 
In het tweede geval gaan mensen er zelf toe over am 
hun identiteit rand bepaalde kenmerken te organi-
seren in reactie op de wijze waarop zijn tegemoet 
warden getreden. Voor theoretisch relevant 
onderzoek naar verschillen tussen etnische groepen in 
criminaliteit is een theorie van culturele verschillen 
en met name van etniciteit een conditio sine qua non. 
Dit betekent dat gangbare etnische categorieen 
warden geanalyseerd als normatieve uitspraken welke 
culturele interpretaties van etnische verschillen 
organiseren. We moeten nagaan hoe termen als 
minderheden, allochtonen en autochtonen warden 
gebruikt en elkaar in een bepaalde context definieren 
en hoe onderscheidingen warden gemaakt op basis 
van veronderstelde verschillen in natuurlijke kwali-
teiten van etnische groepen in een multi-etnische 
samenleving. 

Toepassing van een dynamisch begrip van etnische 
identiteit in culturele verklaringen van verschillen in 
crimineel gedrag, brengt met zich mee dat cultuurver-
schillen niet louter in termen van de dominante en de 
`oorspronkelfike' cultuur warden beschouwd. 
Culturele tradities zijn voortdurend aan verandering 
onderhevig doordat in het licht van veranderende 
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omstandigheden nieuwe opvattingen en interpretaties 
van oude tradities ontstaan. Om die reden dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen de dominante 
cultuur en de subculturen waar immigranten in het 
land van herkomst deel van uitmaakten evenals de 
nieuwe subculturen die tijdens het proces van 
integratie in het land van vestiging ontstaan. (Lea en 
Young, 1984, P.  131) 

Etnografie 

Alleen kwalitatieve, op etnografisch onderzoek 
gebaseerde verklaringen voor criminele gedragingen 
van leden van etnische groepen kunnen aan de 
genoemde vereisten voldoen. Voorbeelden van een 
dergelijke benadering zijn de studies van Pryce 
(1979), Buiks (1983), Werdmolder (1986) en Katz 
(1989). Anders dan het eerder besproken onderzoek 
naar etnische verschillen in criminaliteit zijn 
etnografische studies meer op begrijpelijk maken dan 
op causaal verklaren georienteerd. Op basis van 
etnografische en biografisch materiaal, tracht Katz 
(1989) bij voorbeeld aannemelijk te maken dat de 
etnische achtergrond van straatrovers wel degelijk 
relevant is voor het herhaaldelijk plegen van dat 
delict. 

Om de etnografische benadering naar waarde te 
kunnen schatten, is het noodzakelijk dat we een 
onderscheid maken tussen criminaliteit als 
verschijnsel en misdaad als vorm van crimineel 
gedrag en dat we ons realiseren dat de oorzaken van 
misdaad tot op zekere hoogte los staan van die van 
criminaliteit. (Hirschi, 1989, p. 114) 2 ' De vraag 
waarom leden van de ene etnische groep vaker dan 
die van een andere betrokken zijn bij bepaalde 
vormen van criminaliteit, blijkt dan niet identiek te 
zijn aan de vraag waarom sommige leden van een 
bepaalde etnische groep zich schuldig maken aan een 
bepaalde vorm van crimineel gedrag. Alleen kwalita-
tieve biografische studies bieden de mogelijkheid 'to 
theorize the articulations between individual lives, 
institutions and the form they take, and ideologies 
and structures of larger or societal scope, and to 
theorize these articulations in dynamic, processual 
ways.' (Cain, 1990, p. 4) 

Belangrijk is verder dat in etnografische studies een 
hermeneutische methode wordt toegepast om bij 
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voorbeeld het gedrag van straatrovers begrijpelijk en 
aannemelijk maken. De hermeneutische methode 
berust op het menselijk vermogen zich in de situatie 
van een ander te verplaatsen en in zijn of haar 
leefwereld, gevoelens en beweegredenen in te leven. 
Dat wit overigens niet zeggen dat deze onomstreden 
zijn. Ook de interpretatie van de resultaten van kwali-
tatieve, etnografische studies is controversieel. 
Volgens sommigen berust het benadrukken van 
`culturele factoren' echter op een vooroordeel (Reiner 
1985), terwijI anderen er een vorm van racisme in zien 
(Gilroy, 1987). 

Het accentueren van de cultuur van allochtonen 
zou de gedachte oproepen dat zij als het ware zijn 
besmet met een vreemde neiging tot criminaliteit 
welke door hun `vreemde' cultuur wordt verspreid. 
Criminaliteit waar allochtonen bij zijn betrokken zou 
daardoor extra beangstigend worden, terwij1 bepaalde 
delicten zoals berovingen worden gezien als 
misdrijven die niet alleen vaker door allochtonen 
worden gepleegd, maar waarin bovendien de verschil-
lende etnische achtergrond van de daders duidelijk 
tot uitdrukking komt. (Gilroy, 1987, p. 117) Beroving 
van voorbijgangers zou dan bij voorbeeld in toene-
mende mate als typisch Jamaicaans, Surinaams of 
Marokkaans worden gezien, of als iets dat eigenlijk 
alleen buitenlanders doen. Katz (1989) meent echter 
dat 'we need not inpute any general racial tendencies, 
not even any general inclinations among 'ghetto 
blacks', to appreciate that for some urban, black 
ghetto-located young men, the stickup is particularly 
attractive as a distinctive way of being black.' (1989, 
p. 238) Maar ook at zijn ze even omstreden als 
studies die vanuit de meer gangbare structurele of 
culturele criminologische benadering worden gedaan, 
en ook at kan door een kwalitatieve benadering het 
ethische dilemma al evenmin worden opgelost, toch 
hebben kwalitatieve studies van criminele gedra-
gingen van leden van etnische groepen specifieke 
beleidsimplicaties die bij de positivistische benade-
ringen ontbreken. 

De (beleids)implicaties van conventionele crimino-
logische studies van etnische verschillen in crimina-
!itch, hangen samen met de nadruk die op algemene 
of specifieke verklaringen wordt gelegd. Algemene 
structurele verklaringen leggen meer de nadruk op 
overeenkomsten tussen etnische groepen en wijzen 
vooral op verschillen in sociale en economische 
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omstandigheden. Specifieke culturele verklaringen 
daarentegen wijzen meer op overeenkomsten in 
sociale en economische omstandigheden en leggen de 
nadruk vooral op verschillen in culturele achtergrond. 
In het eerste geval wordt de migrant in beginsel als 
gelijk gezien en impliceert de theoretische verklaring 
de noodzaak tot sociale en economische gelijkheid 
door toekenning van gelijke of speciale rechten. In 
het tweede geval wordt de migrant in principe als 
verschillend gezien en impliceert de theoretische 
verklaring de noodzaak tot culturele gelijkheid door 
aanpassing aan de dominante cultuur. 

In beide benaderingen overheerst echter een 
etnocentrisch perspectief waarbij het `anders' zijn van 
de etnische minderheid wordt afgemeten aan de eigen 
maatstaven van autochtone meerderheid. 
Etnografisch gefundeerde culturele verklaringen 
berusten op de mogelijkheid om zich in de situatie 
van anderen te verplaatsen en daardoor begrip op te 
brengen voor hun gedrag. Het gaat bij dergelijk 
onderzoek om het ontdekken van de gelijkheid 
binnen het verschil. En dat opent de mogelijkheid tot 
politieke aanvaarding van gelijkwaardigheid op basis 
van erkenning van verschil. 

Politiek 

In politieke debatten over allochtonen- of minder-
hedenbeleid wordt strategisch in termen van 
gelijkheid of verschil geargumenteerd waarbij vaak 
afwisselend argumenten worden gebruikt waarin de 

• nadruk op gelijkheid of juist op verschillen wordt 
gelegd. Aan gelijkheid en verschillen in cultuur 
worden bepaalde waarden toegekend en verschillen 
in criminaliteit bieden een mogelijkheid om die 
waardering indirect kenbaar te maken. Wanneer er 
van uit wordt gegaan dat etnische minderheden 
wezenlijk `anders' zijn en derhalve ook verschillen in 
aard en omvang van 'hun' criminaliteit, kan dat 
gemakkelijk als een rechtvaardiging worden 
beschouwd voor een repressieve benadering. 

Waar er omgekeerd van uit wordt gegaan dat er 
geen wezenlijke verschillen tussen etnische groepen 
bestaan en dat verschillen in aard of omvang van de 
criminaliteit uit algemene factoren zoals sociale 
ongelijkheid moeten worden verklaard, is dat een 
argument tegen repressieve en voor constructieve 
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maatregelen. Vanuit een structurele benadering 
waarbij de nadruk op gelijkheid wordt gelegd, kan 
een hogere criminaliteit onder etnische minderheden 
dienen als politiek argument voor maatregelen om 
bestaande achterstanden weg te werken. Criminaliteit 
van allochtonen wordt dan als een indicatie voor een 
achterstandssituatie gezien en criminaliteitsbestrijding 
is een rechtvaardiging voor een specifiek minderhe-
denbeleid dat gericht is op het bestrijden van sociale 
ongelijkheid door het wegnemen van achterstanden. 

In het WRR-rapport Allochtonenbeleid wordt de 
politieke beslissing om de achterstand van alloch-
tonen te verkleinen, gemotiveerd door te verwijzen 
naar de prijs die de samenleving moet betalen in de 
vorm van een hogere criminaliteit. Op die manier 
wordt een beroep gedaan op het welbegrepen eigen-
belang teneinde langs die weg steun te zoeken voor 
maatregelen die anders wellicht politiek niet haalbaar 
zouden zijn. Hiermee wordt de sociale politick tot 
een onderdeel van de criminele politiek, terwijI juist 
omgekeerd de criminele politiek een onderdeel van 
de sociale politick zou moeten zijn. De betreffende 
beleidsmaatregelen zouden in beginsel uit oogpunt 
van sociale rechtvaardigheid - van een eerlijke 
verdeling van kansen - moeten worden genomen en 
niet als een indirecte vorm van criminaliteitsbe-
strijding moeten worden 'verkoche. Immers ook in 
gevallen waarin de criminaliteit van bepaalde 
etnische minderheden lager zou blijken te zijn, zou er 
reden moeten zijn om uit oogpunt van sociale recht-
vaardigheid hun sociale achterstanden weg te werken 
met gericht sociaal beleid. 

Politieke gelijkheid vereist een zekere mate van 
'onverschilligheid' tegenover etnische en culturele 
verschillen. Problematisch is namelijk dat er 
verschillen zijn, maar dat deze bestaan en betekenis 
krijgen in een politieke context van sociale en 
maatschappelijke ongelijkheid. Essentieel is dat 
gelijkheid in politieke rechten met verschillen in 
cultuur of etniciteit in overeenstemming wordt 
gebracht door verschillen te erkennen en te integreren 
in een begrip van gelijk(waardig)heid. De oplossing 
kan niet zijn dat alle verschillen maar moeten worden 
geelimineerd. Veeleer zal politieke gelijkheid moeten 
worden gegarandeerd met erkenning van verschillen 
en met het recht op behoud van culturele identiteit. 
Ook in het perspectief van de ontwikkelingen naar 
een Europese eenheid, is een toenemend bewustzijn 
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noodzakelijk van zowel het contingente als volunta-
ristische karakter van etniciteit. Het gevaar van een 
retorische koppeling van verschillen in culturele 
identiteit aan verschillen in criminaliteit is dat gelijk-
schakeling door gedwongen opheffing van culturele 
verschillen gemakkelijk als een vorm van criminali-
teitsbestrijding wordt gezien. Dwang tot assimilatie in 
plaats van integratie kan zodoende worden gerecht-
vaardigd als een maatregel ten dienste van 
handhaving van recht en orde. 

Conclusie 

Onderzoek naar etnische verschillen in criminaliteit 
wordt vooral om politieke redenen gedaan, hetzij om 
bestaande vooroordelen te bestrijden, hetzij om de 
noodzaak aan te tonen van een specifiek op etnische 
minderheden gericht beleid. Aan het vaststellen van 
verschillen in criminaliteit zitten echter vele haken en 
ogen. (Walker, 1989) Zo kunnen verschillen in crimi-
naliteit op methodologische gronden worden aange-
vochten in discussies over de vraag of ze wel 
voldoende betrouwbaar zijn. Belangrijker is echter 
hoe eventuele verschillen in criminaliteit worden 
genterpreteerd en wat daarvan de implicaties zijn in 
termen van beleid. Hoe is het te verklaren dat 
etnische minderheden zich vaker schuldig maken aan 
(gewelds)criminaliteit en of aan een bepaald delict 
zoals beroving van voorbijgangers? 

Algemene structurele verklaringen leggen de 
nadruk op overeenkomsten tussen etnische groepen 
en wijzen op verschillen in sociale en economische 
omstandigheden. Specifieke culturele verklaringen 
daarentegen wijzen op overeenkomsten in sociale en 
economische omstandigheden en leggen de nadruk 
op verschillen in culturele achtergrond. Cruciaal is 
daarbij de kwestie van gelijkheid en verschil in 
cultuur en criminaliteit en met name de wijze waarop 
verschillen daarbij worden geconcipieerd. Nergeten' 
wordt dat het bij etnische verschillen in criminaliteit 
om sociale constructies gaat. Etniciteit en crimina-
liteit zijn beide tot op zekere hoogte contingent. Dit 
gegeven stelt ons bij de bestudering van verschillen 
tussen `allochtone' en `autochtone criminaliteit' voor 
problemen die binnen de kaders van de gangbare 
methodologische en theoretische benaderingen in de 
criminologie onoplosbaar zijn. 22  
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Noten 

De vraagstukken van gelijkheid en verschil in 
cultuur en criminaliteit waar het hier om gaat, 
vereisen een theoretische reflectie op het niveau van 
sociale en politieke theorie en filosofie (Schuyt, 1987; 
Hall en Held, I989)" en vallen daarmee buiten het 
bestek van de conventionele criminologie. 

Onderzoek naar criminaliteit van allochtonen of 
etnische minderheden is een vorm van naieve positi-
vistische - volgens sommigen zelfs racistische (Gilroy 
1987) - criminologiebeoefening waarbij voorbij wordt 
gegaan aan het feit dat 'allochtone criminaliteit' een 
sociale en politieke constructie is waarin de machts-
ongelijkheid tussen etnische groepen van allochtonen 
en autochtonen ideologisch tot uitdrukking wordt 
gebracht. Het risico van stigmatiserende effecten is 
niet uit te sluiten door methodologisch zorgvuldig te 
werk te gaan en door bij de openbaarmaking van de 
resultaten een stringenter publiciteitsbeleid te voeren 
omdat het inherent is aan de wijze waarop dergelijk 
onderzoek is opgezet. 

In plaats van een methodologische verantwoording, 
dient van onderzoekers een theoretische rechtvaar-
diging te worden verlangd die - zoals we hebben 
gezien - in termen van de gangbare benaderingen in 
de conventionele criminologie niet te geven is. Welnu, 
als verschillen in criminaliteit tussen allochtonen en 
de autochtone bevolking methodologisch problema- 
tisch zijn en bovendien in theoretisch opzicht 
ongereflecteerd worden gebruikt, kan positivistisch 
onderzoek naar etnische verschillen in criminaliteit, 
mede gelet op het precaire karakter ervan, beter 
achterwege blijven. Wanneer dergelijk onderzoek 
naar verschillen in criminaliteit tussen etnische 
groepen desondanks wordt gedaan, dienen alloch- 
tonen daarbij bij voorbaat het recht te hebben 
Icrimineel' te zijn." 

' Dit artikel is geschreven in het 

kader van een lopend onderzoek 
Hero ring van voorbijgangers dat 
wordt gefinancierd door de 
programmacommissie ter onder-
steuning van interdisciplinair 
stedelijk onderzoek en uitgevoerd 
in het kader van haar onderzoek-
programma Stedelijke Netwerken. 
Voor een signalement van dit 

onderzoek, zie Tudschrifi voor 
criminologie, 31e jrg., nr. 4, 1989, 
pp. 382-383. Peter Bal en Kathy 

Davis wil ik bedanken voor bun 
opmerkingen bij een eerdere 
versie van deze tekst. 
2  District 4. Net  Bureau 
Warmoesstraat krijgt weliswaar de 
meeste aangifien van straatroof te 
verwerken, maar beslaat slechts 
een gedeelte van het centrum en 
een fractie (4%) van de hele stad. 
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Het Parool, 7 november 1989. 	proef van Nederlandse jongens 
4  Op basis van door slachtoffers 	zelfs maar 10%. 
en getuigen gegeven signale- 	" Vergelijk Bovenkerk, 1990, noot 
menten bleek 51% van de daders 	6. 
zwart, 22% Noord-Afrikaan, 17% 	12  Ook Junger en Zijlstra (1989) 
blank en 10% overige. In het licht moesten bij de analyse van hun 
van de nota roepen deze percen- 	onderzoeksgegevens vaststellen 
tages vragen op. 	 dat islamitische (Turkse of Marok- 

Andere landelijke dagbladen 	kaanse) jongens veel meer `moeite' 
brachten het nieuws onder koppen bleken te hebben om toe te geven 
als `Terreurbendes actief in de 	dat zij misdrijven hadden begaan 
hoofdstad' (Telegraaf), `Terreur- 	dan Surinaamse of Nederlandse 
bendes van Marokkaanse 	jongens. Terecht werd daaruit 
jongeren' (Trouw) en `Marok- 	geconcludeerd dat self-report 
kaanse jongeren vormen vijf 	gegevens met betrekking tot delin- 
gewelddadige bendes' (Yolks- 	quentie en criminaliteit minder 
krant). Overigens bestond de 	valide zijn wanneer het om Turkse 
groep van zo'n twee- tot 	of Marokkaanse jongens gaat. 
driehonderd man volgens de 	Junger (1989) heeft die conclusie 
politie voor meer dan de helft uit 	echter ten onrechte doorgetrokken 
illegale Noord-Afrikanen. 	door te stellen dat politiegegevens 
6  Loef tegenover de Journalist 	derhalve het meest betrouwbaar 
(4.12.1989). 	 zijn. Zij suggereert daarmee dat 

Journalist, 4.12.1989. 	 op basis van officiele politiege- 
Uiteraard heeft iedere burger het gevens wel een betrouwbare 

recht om individueel te weigeren 	vergelijking tussen autochtonen en 
medewerking te verlenen. Waar 	allochtonen of tussen etnische 
het hier echter om gaat is dat 	minderheden onderling mogelijk 
onderzoekers ook met de collec- 	zou zijn. Dit is misschien nog 
tieve belangen van betrokkenen 	enigszins het geval bij zeer 
rekening houden, bij voorbeeld 	ernstige misdrijven met een hoog 
door zich bij onderzoek van de 	aangifte- en oplossingspercentage, 
instemming van de betrokken 	maar zeker niet voor de ter kennis 
etnische groepen te verzekeren. 	van de kinderpolitie gekomen 
9  Voorts wordt nog verwezen naar delinquentie en lichte criminaliteit 
een notitie Jeugdige Minderheden met betrekking tot welke Junger 
(1988) van het Ministerie van 	en Zijlstra etnische verschillen 
WVC en naar het rapport Rechts- hebben geconstateerd. 
hand/saving (1988) van de WRR. 	' 3  Welke `andere factoren' een rol 
In dit rapport wordt echter niet 	spelen zal in een volgend rapport 
om onderzoek gevraagd maar om aan de orde komen. Daarin zal 
maatregelen om de positie van 	dan ook een antwoord moeten 
jongeren uit etnische minderheden worden gegeven op de vraag 
te verbeteren met het oog op de 	waarom die andere factoren geen 
bestrijding van delinquent gedrag. significante verschillen opleveren 
Ook in de notitie van WVC wordt waar het gaat om de meer ernstige 
gewezen op het relatief grote 	vormen van crimineel gedrag. 
aantal jongeren uit etnische 	' 4  Kaiser verwijst naar A.J.N. den 
minderheden dat in de criminele 	Hollander die op basis van een 
sfeer terechtkomt. Aard en 	secundaire analyse van de crimi- 
omvang van de problematiek 	naliteit van immigranten in 
lijken reeds genoegzaam bekend. 	Noord-Amerika al in 1955 heeft 
io Bij een representatieve steek- 	opgemerkt dat de zaken bij lange 

Allochtonen en autochtonen 	 49 



na niet zo eenvoudig liggen als de 
sociologische handboeken het 
plegen voor te stellen en dat het 
zelfs nog maar de vraag is of het 
cultuurconflict van betekenis is 
voor een verklaring van de crimi-
naliteit van de tweede generatie. 
('Der tulturkonflike als soziolo-
gischer Begriff und als 
Erscheinung' in het /Cotner 
Zeitschrifi far Soziologie und 
Sozialpsychologie). 
Sociaal-psychologische factoren 
schenen den Hollander belang-
rijker toe dan culturele (Kaiser, p. 
596). 
15  Om deze bewering te onder-
bouwen wordt verwezen naar 
enkele juridische dissertaties uit 
de jaren zestig waarin de crimina-
then van Italiaanse gastarbeiders 
in de regio Diisseldorf, Hamburg, 
Mfinchen en het Kanton Zurich 
wordt behandeld. (Kaiser 1988, p. 
582-583). 
' 6  Soortelijke gedachten treffen we 
aan bij Kapteyn die de toename 
van de overlast door veel voorko-
mende criminaliteit verklaart uit 
het feit dat een minderheid - 
bestaande uit jongeren in het 
algemeen, maar ook voor een deel 
uit mensen die aflcomstig zijn uit 
samenlevingen waar de controle 
meer lijkt op hoe ze hier was - 
bezwijkt aan de verlokkingen van 
het moderne leven scloordat hun 
training in zelfcontrole nog 
minder ver gevorderd is'. 
(Kapteyn 1987) 
17  Het betoog bestond uit een 
aaneenrijging van formuleringen 
als: 'Wij hebben evenwel de 
indruk dat zij...' , `Wij vermoeden 
namelijk dat deze groepen...' en 
'Wij menen daarom te moeten 
concluderen dat ..'. (Ibid., p. 34) 
18  Dit soon (jeugd)criminaliteit 
wordt vaak toegeschreven aan 
problemen van het leven tussen 
twee culturen. Tennekes heeft er 
echter op gewezen dat de idee van 
het leven tussen twee culturen 

misleidend is omdat het een 
cultureel vacuum suggereert (1989, 
p. 25). Voor jongeren afkomstig 
uit de meer welvarende sociale 
groepen blijkt dat hun multi-
culturele achtergrond nauwelijks 
een probleem en veeleer sociaal 
kapitaal te zijn. 
" In het WRR-rapport wordt de 
voorkeur gegeven aan de term 
'allochtoon' omdat de term 
'etnische minderheden' inmiddels 
stigmatiserend zou zijn geworden, 
de term `vreemdeling' te zeer 
juridisch zou zijn, de term 
'immigrant' te zeer permanente 
vestiging suggereert en bovendien 
de in het land van vestiging 
geboren kinderen van 
immigranten - de tweede 
generatie - buiten beschouwing 
laat (p. 61). Maar dat geldt 
evenzeer voor 'allochtoon', aldus 
Muus en Penninx, die vermoeden 
'dat bier meer rekening gehouden 
is met maatschappelijke gevoelig-
heden van terminologie dan met 
continuiteit in wetenschappelijke 
tradities'. (Muus en Penninx, 
1990, pp. 5-6) Volgens Muus en 
Penninx werd de term 'allochtoon' 
(letterlijk 'van vreemde bodem') 
voor het eerst gebruikt door Van 
Amersfoort in Allochtonen in 
Nederland onder redactie van H. 
Verwey-Jonker Den Haag: SDU 
1971. De oorspronkelijk voorge-
stelde titel Immigranten in 
Nederland was destijds op onover-
komelijke bezwaren gestuit. 
Aangenomen werd dat de gerepa-
trieerden het als beledigend 
zouden ervaren als 'immigrant' te 
worden beschouwd. 
" Miles (1982) heeft gewezen op 
de politieke en economische 
gevolgen van dergelijke ideolo-
gische constructies waarbij sociale 
betekenis aan uiterlijke verschillen 
wordt toegekend en waardoor een 
sociale achterstandssituatie van 
etnische groepen en het bijbeho-
rende specifieke patroon van 
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criminaliteit, een gevolg lijkt te 
zijn van hun `ras'. 

Hirschi, aan wie ik dit onder-
scheid ontleen, gebruikt de term 
criminaliteit overigens als 
aanduiding voor betrokkenheid 
(Involvement') bij het misdaads-
verschijnsel ('crime'). In het 
Nederlands drukt het begrip 
`misdaad' echter meer een hande-
lingsperspectief uit in tegenstelling 
tot het abstracte verschijnsel 
`criminaliteie. 
22  Hetzelfde geldt voor andere 
grondslagenproblemen van de 
criminologie zoals problemen van 
moraliteit, rationaliteit en recht-
vaardigheid (Vergelijk de Haan, 
1990) 
" Vooral op het gebied van 
vrouwenstudies zijn belangrijke 
inzichten naar voren gebracht met 
betrekking tot de sociale en 
politieke betekenis van verschillen 
en gelijk(waardig)heid. (Sommer, 
1985; Komter, 1988) Een 
voorbeeld is de kritiek op positi-
vistisch onderzoek naar seksever-
schillen op basis van een theore-
tische geslachtsbegrip. (Davis, 
1989) 
" Natuurlijk bedoel ik hiermee 
niet dat deel uitmaken van een 
etnische minderheid strafrechtelijk 
gezien een strafuitsluitingsgrond 
of een verzachtende omstan-
digheid zou moeten zijn. Wat ik 
hiermee wil zeggen is dat wij aan 
(statistische) verschillen in crimi-
naliteit tussen etnische minder-
heden en autochtonen of tussen 
etnische minderheden onderling, 
geen waarde zouden moeten 
toekennen. 
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Strafrechtelijke bestrijding 

van rasdiscriminatie 

Het beleid bezien 

dr. G.J. Veerman" 

Inleiding 

Nogal eens valt de nadruk op allochtonen als 
daders van (bepaalde) delicten als het onderwerp 
`Justitie en allochtonen' aan de orde is. Zo komen bij 
voorbeeld in de paragraaf over justitieel beleid in het 
WRR-rapport Allochtonenbeleid allochtonen zelfs 
louter als criminelen aan de orde. ,  Allochtonen zijn 
evenwel tevens slachtoffer van delicten, van specifieke 
delicten ook. In 1978 verscheen een studie van 
Bovenkerk e.a., waaruit bleek dat rasdiscriminatie in 
de zin van het achterstellen van mensen in dagelijkse 
situaties op grond van hun huidskleur, in Nederland 
werkelijk voorkwam. Dat was bij sommigen al 
bekend. Het bijzondere van dit boek was dat het de 
politieke aandacht wist te trekken waardoor het 
probleem van de bestrilding van discriminatie naar 
ras een item op de politieke agenda werd. Een gevolg 
daarvan was in dit geval, dat de overheid een beleid 
ging voeren om het probleem aan te pakken. In de 
Minderhedennota van 1983 wordt dit beleid geformu-
leerd, als onderdeel van een breed minderheden-
beleid. One thema's krijgen de nadruk: de bestrijding 
van de achterstand, de bestrijding van de achter-
stelling en de bevordering van participatie, emanci-
patie en cultuurbeleving. Discriminatiebestrijding met 
juridische middelen is gevat onder het thema 
bestrijding van achterstelling. 

Tot de juridische middelen horen de ontwikkeling 
van gespecificeerde normen inzake rasdiscriminatie 
(de artikelen in het Wetboek van Strafrecht 137 c-e 
(belediging en opruiing) en 429 ter en quater (discri-
minatie bij de aanbieding van goederen en diensten) 
en een daadwerkelijke handhaving van het discrimi- 

* De auteur is als raadadviseur wetgevings- en rechtsple-
gingsonderzoek verbonden aan het WODC. 
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natieverbod dat is neergelegd in artikel 1 van de 
Grondwet. De daadwerkelijke handhaving heeft de 
regering willen bewerkstelligen door een actief opspo-
rings- en vervolgingsbeleid van overtredingen van de 
niet-discriminatienorm. Gesteld werd vervolgens dat 
een actief vervolgingsbeleid door het O.M. tamelijk 
afhankelijk is van de aangiftebereidheid (waarbij 
alleen aan slachtoffers werd gedacht). Deze aangifte-
bereidheid zou, zo werd allerwege vernomen, nogal 
gering zijn. 3  In de nota werd mede op grond van de 
reacties op het ontwerp van de minderhedennota 
aangegeven wat mogelijk de redenen daarvoor waren. 

In de eerste plaats zouden dat factoren zijn gelegen 
in de persoon van het slachtoffer van discriminatie, 
zoals de angst voor overgevoelig te worden gehouden, 
angst voor uniformdragers, te zeer geschokt zijn, 
taalmoeilijkheden en onbekendheid met de 
mogelijkheid van een justitiele klacht. In de tweede 
plaats zouden er belemmeringen zijn vanuit het 
politic- en justitieapparaat. Genoemd werden de 
lengte van de procedure, de bewijsmoeilijkheden, de 
ondoelmatigheid van een strafrechtelijke afdoening 
en de klacht dat de politic de discriminatieklachten 
niet serieus neemt. 

Deze factoren zouden worden aangepakt met 
behulp van enkele beleidsmaatregelen: een vertaling 
van het vouwblad voor slachtoffers op de politiebu-
reaus, een instructie van het O.M. aan de korpsen 
over het opnemen van klachten en herhaling van de 
prioriteitstelling. Daartoe zijn in 1984 en 1985 richt-
lijnen opgesteld. Daarnaast werd, naar buitenlands 
voorbeeld, de instelling van een landelijk steunpunt 
overwogen met als doelen deskundigheidsbevordering 
van rechtshulpverleners en plaatselijke anti-discrimi-
natie groepen, opbouwen van een landelijk netwerk 
van rechtshulpverleners, voorlichting geven aan slach-
toffers van discriminatie, signaleren van structurele 
vormen van discriminatie. Dit landelijk steunpunt is 
er ook gekomen (Landelijk Bureau Racismebe-
strijding). 

Als we naar de laatste cijfers over de strafrech-
telijke afdoening van klachten door het O.M. kijken, 
zien we dat het aantal zaken dat door het O.M. wordt 
behandeld, nog steeds niet indrukwekkend is. Er is 
wel sprake van een toename. In 1985 werden 56 
klachten door het O.M. behandeld, terwijl in 1988 
113 zaken werden ingeschreven. Van deze 113 zaken 
is in 56 zaken een vervolging ingesteld; in 37 zaken is 
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besloten niet te vervolgen en in 20 zaken is nog geen 
beslissing genomen (zie Memorie van Toelichting 
begroting 1990, bijlage 9). Opvallend is dat 101 van 
de 113 zaken artikel 37 c-e betreffen en dat van de 
negen zaken inzake artikel 429 quater waarover een 
beslissing is genomen, er in zeven niet vervolgd 
wordt. Aan de hand van deze cijfers moet geconclu-
deerd worden dat het doel van het beleid, meer 
aangiften te krijgen om de strafrechtelijke norm te 
markeren en rasdiscriminatie te bestrijden niet is 
geslaagd. De tegenwerping dat discriminatie niet 
meer voorkomt, lijkt niet erg serieus. 

In dit artikel zal ik allereerst nagaan waarom het 
beleid niet geslaagd is. Sinds de formulering van dit 
beleid in 1983 zijn enkele studies verschenen over 
discriminatie, die enig licht zouden kunnen werpen 
op deze kwestie, waarom met andere woorden er nog 
steeds zo weinig aangiften over rasdiscriminatie 
worden gedaan. 

Vervolgens ga ik in op de vraag wat het justitieel 
beleid bij de bestrijding van rasdiscriminatie kan zijn. 
Het heeft weinig zin beleidsmatig de aandacht op 
vergroting van de individuele aangiftebereidheid te 
richten. In hun onderzoek pleitten Biegel e.a. voor 
met name institutionele maatregelen bij politie en 
O.M. om de strafrechtelijke weg te verbeteren; 
besproken wordt waarom dat, naast de reden van de 
geringe aangiftebereidheid, waarschijnlijk weinig 
oplevert. De - symbolische - betekenis van de 
anti-discriminatie strafwetgeving vereist selectiviteit 
van de aangespannen zaken en kan aan kracht 
winnen als discriminatie als misdrijf wordt gekwalifi-
ceerd, als voor de handhaving gebruik wordt gemaakt 
van het aanwezige maatschappelijk middenveld (die 
omgekeerd gebaat is bij een sterke symbolische 
betekenis) en bij correct gedrag van uitvoeringsin-
stanties: strafrecht niet als ultimum remedium, maar 
als gericht remedium. 

Aangiftebereidheid en strafrechtelijke afdoening 

Zoals gezegd zag de overheid de geringe aangifte-
bereidheid als een belangrijke oorzaak van de geringe 
mogelijkheid van rechtshandhaving. Er zouden 
weinig klachten c.q. aangiften omtrent rasdiscrimi-
natie zijn, terwij1 men vermoedde dat er wel veel 
discriminatoire handelingen plaatsvinden. 
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Feitelijk weten we thans meer omdat Biegel e.a. 
geschat hebben hoeveel klachten er in 1985 ingediend 
zijn bij de diverse instanties. Allerlei intermediairs 
(gemeentelijke of landelijke, veelal particuliere 
instanties met als specifiek doel de bestrijding van 
rasdiscriminatie) ontvingen te zamen zo'n 1000 
klachten. 4  Bij de politie kwamen er ongeveer 300, 
deels via de intermediairs (140), deels rechtstreeks. In 
dat jaar kwamen 56 klachten bij het O.M. in behan-
deling, waarvan jets meer dan de helft door de politie 
aangevoerd werd. 

In een onderzoeksverslag van Bouw en Nelissen 
kan men een belangrijke oorzaak vinden voor het 
relatief geringe aantal klachten. Zij verzochten onder-
zoekers die leefsituatie-onderzoek verrichtten onder 
migranten, gegevens te verstrekken over de ervaringen 
van hun informanten met discriminatie en de reactie 
daarop. Uit het onderzoek blijkt dat er niet sprake is 
van patronen in de zin dat bepaalde etnische 
groepen, mannen of vrouwen, taalvaardigen of niet 
taalvaardigen, gesettlede of niet gesettlede personen 
kenmerkende vormen van discriminatie 
ervaren/ondergaan of specifieke reacties vertonen. 5  

De vaststelling of een handeling discriminatoir is 
alsmede de reactie erop, blijkt zeer persoonlijk. Wel is 
er een rode draad. Voor ieder is het zeer moeilijk te 
beslissen of men gediscrimineerd is. Men interpre-
teert het gedrag van de ander. Daartoe vindt bewust 
of onbewust, overwogen of intuitief een afweging 
plaats van eigen intenties, de intenties van de ander 
en van de belangen die spelen. Diverse factoren 
spelen daarbij een rot: de orientatie op de Neder-
landse samenleving (integratie, terugkeer, ondui-
delijk), de persoonlijkheid, de aard van de relatie 
(toevallig, tijdelijk, blijvend), de plaats waar discrimi-
natie plaatsvindt (buiten, binnen, prive, openbaar) en 
de afhankelijkheid waarin men zich bevindt, om de 
belangrijkste te noemen. Men is algemeen zeer terug-
houdend in het zichzelf zien als slachtoffer van discri-
minatie, men wit of kan dat vaak niet. Anders gezegd, 
migranten zijn in het algemeen niet snel geneigd het 
gedrag van autochtonen als discriminatoir te bestem-
pelen. 

Biegel, Bocker en Tjoen Tak Sen merkten dat 
eigenlijk ook. Zij vroegen aan personen die een klacht 
hadden ingediend bij een instantie, of dit de eerste 
keer was dat zij discriminatie hadden ondervonden. 
Dit was niet het geval. Integendeel, veelal was het de 
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druppel die de emmer deed overlopen of ging het am 
een als ernstig ervaren situatie (bij voorbeeld een 
overheidsdienaar die hen discriminatoir bejegende). 

Oak Leeman en Saharso die 61 jongeren inter-
viewden, ervaren dat hun respondenten terughoudend 
zijn om lets discriminatie te noemen. Voor Marok-
kaanse jongeren zou daarbij een rol spelen de neiging 
am zo Nederlands mogelijk te zijn en vlot mee te 
doen. Er zijn overigens oak migranten die discrimi-
natie niet kunnen opmerken bij voorbeeld vanwege 
geringe taalvaardigheid of onbekendheid met 
Hollandse gewoonten. 

Deze resultaten van Nederlands onderzoek stroken 
met Amerikaanse onderzoeksbevindingen. 
Groenendijk (1986) geeft daarvan weer dat slach-
toffers van discriminatie op de arbeidsmarkt weinig 
gebruik van het recht maken. Naast algemene 
redenen als onbekendheid met de wet, onduide-
lijkheid over de afloop, voorkeur voor alternatieve 
oplossingen zijn er oak specifieke: de waarneming en 
het bewijs van discriminatie is voor de individuele 
gediscrimineerde vaak onmogelijk, gelet oak op de 
onduidelijkheid van de wet, de emotionele betrok-
kenheid, de afkeer van de slachtofferrol en de angst 
voor repercussies van de werkgever of collegae. 

Over andere in de Minderhedennota genoemde 
invloeden op de individuele aangiftebereidheid (angst 
voor uniformdragers of onbekendheid met de 
juridische mogelijkheden) wordt in het rapport van 
Bouw en Nelissen niet gerept. Dat wil zeggen dat ze 
door de respondenten niet naar voren zijn gebracht. 
Daaruit mag niet geconcludeerd worden dat ze geen 
enkele rol spelen. Angst voor uniformdragers zal bij 
voorbeeld aanwezig zijn bij illegale vreemdelingen. 
Hun rechtspositionele afhankelijkheid bepaalt hun. 
itolerantie voor discriminatie. In een interview zal dit 
niet snel aan de orde komen. 

Onbekendheid met de juridische mogelijkheden is 
waarschijnlijk geen belangrijke factor ter verklaring 
van een geringe aangifte. Uit een analyse van Kester 
van de CBS/WODC bevolkingsenquete over onder 
andere de rechtshulploop blijkt in elk geval niets van 
een grate onbekendheid met de juridische hulpver-
lening. Bovendien zijn er diverse intermediaire instel-
lingen op het gebied van bestrijding van rasdiscrimi-
natie. De respondenten in het onderzoek van Biegel 
e.a. kenden de weg, maar sloegen die pas op een laat 
tijdstip in. Oak dat wijst op een andere verklaring 
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dan onbekendheid. 
Ongeveer de helft van de aangiften wordt gedaan 

door of met behulp van intermediaire organisaties 
(meldpunten rasdiscriminatie en dergelijke). Zowel 
deze organisaties als degenen die daar met hun klacht 
komen, hebben hun doelstellingen bij de afhandeling 
van de klacht. 

Voor de klagers geldt dat lang niet iedereen als 
doel heeft een `zaak' te maken, bij voorbeeld met het 
oog op een algemene en/of principiele uitspraak van 
een rechterlijk college. Soms wensen zij voor zichzelf 
een oplossing, vaak hebben zij zowel individuele als 
collectieve doelen voor ogen. Een individuele 
oplossing van een conflict of het oogmerk van een 
collectief doel zijn lang niet altijd gebaat bij een 
strafzaak. In een conflict met een werkgever of een 
uitzendbureau kan een collectief doel zijn dat deze 
werkgever/dit uitzendbureau in het vervolg (andere) 
migranten niet discrimineert. Dit doel is bij voorbeeld 
te bereiken door afspraken te maken of door een 
gedragscode op te stellen. Op individueel niveau 
maakt men liever geen ruzie op het werk. Leeman en 
Saharso noteren de terughoudendheid om in geval 
van discriminatie op het werk een zaak te maken. 

Ook de intermediairs hebben hun doelstellingen. 
Zij kregen, zoals gezegd, in 1985 ongeveer duizend 
klachten, meer dus dan de politie. Daarvan deden zij 
er ruim de helft (54%) zelf af, terwijl ongeveer een 
kwart werd doorgesluisd voor een officiele afhan-
deling. Een op de zes klachten werd alleen geregis-
treerd. Het hangt van de intermediair af, dat wil 
zeggen van diens doelstellingen, wat er met de klacht 
gebeurt. Sommige organisaties zijn gericht op het 
bevorderen van jurisprudentie, andere juist op indivi-
duele hulpverlening. De 54% zelfstandige afdoening 
duidt op een belangrijke rol van de doelstelling van 
een individuele oplossing. 

De advocatuur, eveneens te beschouwen als een 
intermediaire organisatie, al komen daar 
waarschijnlijk niet veel eerste aanmeldingen van 
klachten, zoekt evenmin per definitie de strafrech-
telijke afhandeling. In het algemeen bestaat daar een 
voorkeur voor onderhandeling en minnelijke 
schikking (als beroepshouding); de paar advocaten in 
het onderzoek van Buis waren daar eveneens op 
gericht. Dat kan overigens ook het gevolg zijn van 
onbekendheid met rasdiscriminatie en de juridische 
bestrijdingsmiddelen ervan (wat ook de indruk van 
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het LBR is). 
In de Minderhedennota werden een zeker 

wantrouwen tegen de politie, de lengte van de 
procedure, bewijsmoeilijkheden en de ondoelma-
tigheid van de strafrechtelijke afdoening genoemd als 
institutionele factoren die de aangiftebereidheid 
zouden beinvloeden. 

Dat allochtonen vaker naar intermediairs gaan dan 
naar de politie zou begrepen kunnen worden als een 
aanwijzing voor de juistheid van de tweede set - 
factoren die de aangiftebereidheid beinvloeden, 
namelijk een zekere angst voor de politie of weinig 
vertrouwen in een snelle justitiele athandeling. Of dat 
zo is, valt niet uit de cijfers op te maken. Biegel e.a. 
vonden dat de slachtoffers geneigd waren om bij een 
voorkomende situatie wederom een klacht in te 
dienen hoewel er ontevredenheid bestond over de 
wijze van behandeling door de politie. Uit dit 
onderzoek blijkt tevens dat klagers vaak andere 
doelstellingen hebben dan een zaak ervan te maken. 

Dit gevoegd bij de problematiek van het zelf 
definieren van discriminatie wijst erop dat het geringe 
vertrouwen in de politie misschien een rol speelt, 
maar zeker niet de enige is. De bewijsmoeilijkheden 
spelen een belangrijke rol, zo vonden Biegel e.a. Met 
name intermediaire organisaties (maar ook politie en 
O.M. op bun beurt) schatten de kans dat een 
aanklacht tot een veroordeling leidt. Waar het O.M. 
in een derde van de zaken seponeert wegens gebrek 
aan bewijs kan dat de eerdere schakels in de keten 
afhouden van een klacht. Omdat de gevolgen van een 
niet-veroordeling vervelend zijn voor zowel klager als 
intermediair worden moeilijk te bewijzen klachten 
weggehouden. Uit het onderzoek blijkt dat ook 
omgekeerd die migranten en intermediairs die met 
bewijzen komen, relatief vaak succes hebben met een 
aangifte. Of de lengte van de procedure invloed heeft, 
is mij niet bekend. Waar de migrant vaak behoefte 
heeft aan een oplossing van het conflict, moet dit niet 
onmogelijk zijn. Maar de lengte is dan toch een 
afgeleide reden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat uit diverse 
bronnen blijkt dat mensen grote moeite hebben 
zichzelf als slachtoffer van discriminatie te zien. De 
vraag wanneer sprake is van discriminatie, het onaan-
trekkelijke van het slachtofferschap en de wens het 
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conflict niet strafrechtelijk op te lossen spelen daarbij 
een cruciale rol. 

Institutionele factoren en strafrechtelijke afdoening 

In de Minderhedennota wordt de geringe aangifte-
bereidheid als een belangrijke factor gezien voor de 
moeilijkheid een actief vervolgingsbeleid te voeren ter 
zake van rasdiscriminatie. Deze factor wordt 
kennelijk zo belangrijk gevonden dat daaraan de 
meeste aandacht wordt besteed. Er blijken ook insti-
tutionele factoren te zijn die de strafrechtelijke 
afdoening van het verbod van discriminatie 
beInvloeden. 

Zowel Biegel e.a. als Buis constateren dat in het 
bijzonder de politie in haar maag zit met klachten 
omtrent rasdiscriminatie. Algemeen bestaat er een 
voorkeur voor een informele afdoening. Men vermijdt 
de problemen van een strafrechtelijke aanpak. Er zijn 
diverse redenen vanwaaruit een dergelijke opstelling 
begrepen kan worden. Zo is er het probleem van de 
definitie van rasdiscriminatie. Migranten hebben 
daar, om onder meer psychologisch te verklaren 
redenen, moeite mee en de intermediaire organisaties 
al evenzeer. Ook de politie worstelt ermee. De 
abstracte juridische definitie vraagt om een subjec-
tieve en veelal moeilijke interpretatie van concrete 
omstandigheden. Is bij voorbeeld een burenruzie een 
gewone ruzie, een incidentele raciaal geladen 
conflictsituatie of een voortdurend raciaal conflict. 

Het gaat dan niet alleen om een beoordeling van de 
gebeurtenissen. Indien men besluit dat er sprake is 
van een discriminatoire handeling, moet men deze 
strafrechtelijk bewijzen. Juist omdat de definitie 
abstract is en persoonlijk invulbaar, maakt de 
politieman die zulks doet het zich moeilijk. Het kost 
meer werk dan een burenruzie en de uitslag is 
onzeker, temeer waar het in dat geval onder de 
beledigingsartikelen moet worden `gepropt'. 6  Als de 
discriminatie gepaard gaat met een ander delict, is het 
aantrekkelijk om op dat delict verder in te gaan (dit is 
een andere verklaring waarom zo weinig aangiften 
omtrent rasdiscriminatie te vinden zijn). 

In dit verband speelt een belangrijke rol dat de 
politie en het O.M. nog weinig ervaring hebben met 
discriminatiezaken. Dat vergroot de onzekerheid en 
daarmee de voorkeur voor een bekendere weg. In het 
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gegeven voorbeeld is dat de keuze voor een 
definiering van de situatie als burenruzie. Daarop 
speelt de opvatting over de taak van de politie in. Dat 
blijkt duidelijk uit het onderzoek van Buis. Juist bij 
intermenselijke verhoudingen zijn diverse politie-
mensen om zeer eerbare redenen de mening 
toegedaan dat een burenruzie in der minne dient te 
worden geschikt. Men zou met elkaar verder moeten 
en een zware strafrechtelijke aanpak kan dat verhin-
deren. Een niet-strafrechtelijke aanpak hoort tot de 
mogelijkheden van de politie, gelet op de wettelijke 
omschrijving van hun takenpakket (art. 28 Politiewet). 
In Buis' onderzoek komen uit eenzelfde gemeente 
twee wijkagenten voor, die een volstrekt tegengestelde 
taakopvatting hebben en zij vertonen een daarbij 
horend, en dus ook zeer verschillend, gedrag bij de 
aanpak van burenruzies. 

Daarbij speelt een ander mechanisme een rol. De 
politic kan voor haar taakvervulling kiezen uit een 
onmetelijk aantal zaken. De mens is tenslotte tot veel 
kwaad geneigd. Juist de in de eerste lijn opererende 
agenten van politie worden overspoeld met zaken, zij 
hebben de keus. Dat betekent dat er prioriteiten 
moeten worden gesteld. Dat gebeurt ook door de 
uitvoerende politiemens. De inspanning aan moeite 
en tijd wordt afgewogen tegen de inspanning die 
andere zaken kosten. Als discriminatie strafrechtelijk 
gesproken een extra bewijslast impliceert dan wel 
sociaal gesproken een intensievere aanpak, kost de 
behandeling van een zaak die als discriminatie wordt 
gedefinieerd de politic meer tijd. Dat kan een reden 
zijn voor een keuze voor een gewoon strafbaar feit of 
voor een afhoudend gedrag. Op die keuze spelen ook 
invloeden in als (im)materiele beloning en opvatting 
omtrent de ernst. Een moord of een kraak oplossen is 
qua politiewerk spannender dan een strafbare 
belediging aanpakken, zoals een gestolen Mondriaan 
opsporen leuker is dan mijn verdwenen fietsen 
vinden. Dat laatste gebeurt dan ook niet t  

Een zo ruime keus aan aan te pakken delicten 
versterkt vanzelfsprekend de invloed van dergelijke 
factoren. In de strijd om aandacht moet een moeilijk 
en onbekend delict als rasdiscriminatie concurreren 
met diefstal, moord, fraude, verkrachting, oplichting, 
verkeersmisdrijven, aanrijdingen of met juist 
makkelijke zaken die de hoeveelheid geproduceerde 
zaken bevorderen enzovoort. Die positie is dan niet 
sterk. Daarbij komt, daar wordt althans in het rapport 
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van Biegel e.a. op gewezen, dat politiemensen van 
migranten een eenzijdig beeld hebben. Zij hebben 
weinig contacten met hen en de contacten die er zijn 
zijn van strafrechtelijke aard. Ook dat beinvloedt de 
persoonlijke prioriteitstelling van de dienstdoende 
agent. Het gaat mij er hier overigens niet om morele 
oordelen uit te spreken of bepaald gedrag te vergoe-
lijken. Op grond van onderzoek kan men pogen een 
inzicht te krijgen in hoe het gaat. Begrijpen is niet 
rechtvaardigen. 

Biegel e.a. zien nog een andere reden voor een 
beperkt gebruik van de strafrechtelijke afdoening. In 
navolging van Van Dijk en Steinmetz wijzen zij erop 
dat de diverse betrokkenen naar elkaar kijken bij de 
afhandeling van een klacht. De intermediairs selec-
teren hun klachten en de verdere behandeling ervan 
vanuit hun verwachting omtrent de handelwijze van 
de volgende schakel in de strafrechtelijke keten, in 
het bijzonder de politie. De politie laat zich bij haar 
optreden niet alleen leiden door de hierboven 
genoemde motieven, maar ook/daarbij door de 
verwachting wat het 0.M., in casu de Officier van 
Justitie zal doen. Het is nogal vervelend als men een 
hoop werk aan een zaak heeft gehad en de Officier 
laat de zaak lopen. Dat geeft het gevoel voor niks te 
hebben gewerkt. De politieman zal dus vooral die 
zaken aanpakken waarvan hij weet dat er een zaak 
van kan komen. Dat zijn met name de zaken die 
overduidelijk zijn, waar het bewijs rond is en waar bij 
voorkeur eerdere jurisprudentie over is. 

Ook de Officier van Justitie anticipeert op de 
vermoedelijke uitspraak van de rechter. Ook hij zal, 
zeker bij nieuwe zaken, alleen dan een vervolging 
instellen als hij zijn zaak kansrijk acht. Dat wil 
zeggen, dat het bewijs echt rond moet zijn. Dat 
verklaart waarom rechterlijke uitspraken opvallend 
vaak antisemitische uitlatingen en de toegang tot de 
horeca betreffen. De organisaties die deze klachten 
aanzwengelden zorgden voor het bewijs (en voor 
voldoende druk). Daardoor ontstond ervaring bij de 
betrokkenen, bekendheid en vertrouwdheid. Maar 
ook eenzijdigheid, dus. Biegel e.a. concluderen 
overigens dat er sprake is van een voortdurende 
onderschatting van wat de volgende schakel in de 
strafrechtelijke keten doet. 

Een laatste factor die een rol speelt, houdt verband 
met de aard van de klacht. Een belangrijk deel van de 
ingediende klachten, een op de vier, betrof het 
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optreden van ambtenaren. Daarvoor gelden vaak 
aparte, interne klachtenprocedures. 

De beschrijvingen van Biegel ca. en die van Buis 
gaan specifiek over de afhandeling van klachten over 
rasdiscriminatie. De aangeduide problemen en 
vermoede oorzaken van terughoudendheid in afhan-
deling treft men veel algemener aan. Koolen consta-
teert in een onderzoek dat aangiften veelal niet tot 
recherche-activiteiten leiden, dat mensen slecht 
geinformeerd worden, dat het in ontvangst nemen 
van aangiften weinig status heeft als werk en dat dit 
gedaan wordt door beginnende agenten of recher-
cheurs. Steinmetz zag vergelijkbare problemen als 
Biegel ca. noteerden, bij de behandeling van klachten 
over vrouwenmishandeling. 

Naar mijn opvatting is er dan ook meer sprake van 
een organisatieprobleem. De beslissingen worden bij 
alle betrokken organisaties en organen op het laagste 
uitvoerende niveau genomen, zoals uit de onder- 
havige onderzoeken valt te destilleren. De uitvoerders 
laten zich maar ten dele leiden door de officiele 
normen, ook al zijn ze duidelijk. De status van het 
werk, de beloning ervoor, de kans dat er wat mee 
wordt gedaan, de eigen opvattingen en 
(voor)oordelen spreken een belangrijk woord mee. 

Dit verschijnsel is op zijn beurt niet bijzonder voor 
politic (of 0.M.). Uit rechtssociologisch onderzoek is 
bekend dat uitvoerende diensten hun eigen toepas-
singsregels hebben en uitvoeringsstijlen. In feite is de 
uitvoerende man in hoge mate eigen baas. Men zal 
ermee moeten leven dat uitvoerende instanties in 
eigen stip normen uitvoeren en soms eigen versies 
van normen uitvoeren. 

Consequenties voor beleid 

Beleidsmatige aandacht voor vergroting aangifte-
bereidheid 

De eerste conclusie die uit het voorgaande yalt te 
trekken is dat het weinig zin heeft de beleidsmatige 
inspanning te richten op het doen indienen van 
zoveel mogelijk klachten door slachtoffers van discri-
minatie bij politic en O.M. De vraag of men slacht-
offer van discriminatie was, of men zich als slacht-
offer wil manifesteren en of men de strafrechtelijke 
weg wil bewandelen spelen een zo dominante rol dat 
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beInvloeding vanuit het beleid, bij voorbeeld via 
voorlichting, waarschijnlijk geen resultaat heeft. 

Dat is, zoals gezegd, niet specifiek voor rasdiscrimi-
natie. Ook voor andere delicten, die in persoonlijke 
verhoudingen gepleegd worden zoals verkrachting 
(binnen het huwelijk), vrouwenmishandeling, spelen 
dergelijke afwegingen een rol. De functie van de 
strafwet kan daarin haast niet programmatisch zijn. 
Men kan de norm stellen, maar een 'outreaching' 
beleid is moeilijk realiseerbaar. Wet kan men pogen 
om als er klachten worden ingediend, deze niet alleen 
zorgvuldig af te handelen; maar ook en vooral 
moeten die klachten worden bezien op hun normbe-
vestigende werking. Waar in het algemeen al een 
(negatief) opportuniteitsbeginsel geldt ten aanzien 
van de vervolging van strafbare feiten, zo te meer in 
dit soort zaken. Dat wit zeggen dat het strafrecht niet 
een ultimum remedium is ( dat is namelijk vooral de 
vrijheidsstraf), maar een gericht in te zetten 
remedium. Dit brengt mu j op het institutionele aspect. 

Verbetering strafrechtelijke weg politie O.M. 

Het volgt uit de aard van de onderzoeken van Buis 
en van Biegel e.a. dat zij vooral maatregelen 
voorstellen die de interne afhandeling van klachten 
binnen de politie en justitie zouden kunnen verbe-
teren; zij willen primair dat de klachten ernstig 
worden genomen. Ernstig nemen houdt in dat in elk 
geval iets gedaan wordt door met name de politie als 
belangrijkste official, zo bepleit Buis; specifiek pleit 
hij voor overleg, geIndividualiseerde verantwoorde-
lijkheid in een politiekorps en voor duidelijkheid over 
het begrip discriminatie en de taakvervulling. 

Biegel e.a. bepleiten dat de politie meer strafrech-
telijke prioriteit geeft aan discriminatieklachten opdat 
normen worden gesteld en gepreciseerd. Bij de 
aanbieding van het Leidse en van het Nijmeegse 
onderzoeksrapport aan de minister van Justitie wees 
Groenendijk eveneens op de onbekendheid, onerva-
renheid en onzekerheid omtrent klachten over rasdis-
criminatie bij alle betrokkenen, inclusief de politie, en 
de daarmee samenhangende voorkeur voor gebaande 
strafrechtelijke wegen of andere aanpakken. Hij weet 
dit aan de onduidelijkheid van de non-discriminatie-
norm. 

Om dit te verbeteren bevelen deze auteurs aan dat 
er specialisten/contactpersonen komen bij de politie, 
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dat klagers een kopie van de aangifte krijgen, geinfor-
meerd worden en dat zij in de opleiding moeten 
worden voorbereid op de reacties van allochtonen. 
Op grond van de genoemde theorie van Van Dijk en 
Steinmetz dat de politic zich in haar handelen orien-
teen op wat het O.M. met een zaak doet, willen zij 
dat het O.M. een krachtiger en veelzijdiger (vervol-
gings)beleid gaat voeren.' Dat zou de politic en de 
intermediairs aansporen om meer zaken naar ffioven' 
te sturen. Dat betekent naar hun mening de 
aanstelling van specialistische officieren. Verder 
wordt voorgesteld dat het O.M. contactpersonen voor 
discriminatie aanstellen, die klagers en politic infor-
meren over discriminatiezaken (feed back) en deze 
zaken alzonderlijk registreren. Zo ontstaan inzicht, 
een zekere jurisprudentie en daarmee de gewenste 
duidelijkheid. 

Tegen deze voorgestelde maatregelen en de 
doelstelling helderheid te krijgen valt weinig in te 
brengen; duidelijkheid lijkt cruciaa1, 8  dus tegen kan 
men niet zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat het ook 
kan, dat sommige politiemensen en leden van het 
O.M. voor een aanpak open staan. Het gaat 
bovendien maar om zo'n honderd strafzaken per jaar. 
Veel lijkt het niet te hoeven kosten aan tijd en 
inspanning. lk ben echter bang dat de voorgestelde 
maatregelen niet (echt, algemeen) helpen, en dat 
duidelijkheid over het begrip discriminatie niet goed 
te verkrijgen is. 

Uit het voorgaande valt al af te leiden dat ook de 
institutionele problemen bij de aanpak van discrimi-
natie-zaken niet typisch zijn voor alleen die zaken en 
dat de problemen rond discriminatie van dien aard 
zijn, dat de voorgestelde weg niet aangelegd wordt. 
Van Duijne en Steenhuis hebben er voorts op 
gewezen dat in het O.M. beleidsontwikkeling en 
-uitvoering problematisch zijn. Enerzijds zijn er de 
individueel met individuen werkende officieren in de 
eerste lijn. Zij moeten zaken afhandelen, zoveel 
mogelijk. Anderzijds is er het op het beleid gericht 
ffiogere' O.M. De zakenofficier gaat in hoge mate zijn 
eigen gang en voert zijn eigen teleid% 

Daarnaast wijzen Van de Bunt en Peek crop dat de 
gedachte dat de officier een spin in het web is, in 
fraudezaken feitelijk onjuist is. De fraude-officier is 
opgesloten in een netwerk, waarbij ook draden buiten 
hem om gesponnen worden. Zijn sturingsmogelijk-
heden zijn gering. Datzelfde geldt voor de prioriteit- 
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stelling. De keuzen met betrekking tot de aanpak van 
zaken worden op de werkvloer, dat wit zeggen door 
de politieman gemaakt. 

Wit specialisatie goed werken, dan zal dat organisa-
torisch moeten worden ingebed. Cumulatie van 
kennis ontstaat niet op een plaats waar veel gerou-
leerd wordt en kennisoverdracht weinig plaatsvindt. 
In discriminatiezaken geldt bovendien dat er weinig 
zaken zijn voor echte specialisatie en dat er vaak de 
mogelijkheid is om voor vervolging van een ander 
delict te kiezen. Overigens begrijp ik vanuit het O.M. 
dat (niet alle) specialismen aantrekkelijk zijn vanwege 
het geringe aanzien (dat zou gelden voor rasdiscrimi-
natie als een zogenaamde `kleine zaak'). `Beleid' en 
specialisering bieden dus niet een gewis gunstig 
resultaat. 

Het begrip `rasdiscriminatie' bevat per definitie een 
immanente afweging omdat het gaat om achterstelling 
of uitsluiting wegens ras. Achterstelling en uitsluiting 
kunnen alleen bepaald worden in vergelijking tot 
anderen; mensen zijn voorts niet alleen ras, maar 
tegelijkertijd nog veel meer. Ook daar moet dus 
gewogen en gewikt worden. Dat wit zeggen dat niet 
het feit, maar de context de aanwezigheid van discri-
minatie bepaalt. De wederrechtelijkheid in de zin dat 
een handeling niet te rechtvaardigen was en dus 
discriminatie inhield, is problematisch. 

Dat is anders bij de meeste strafbepalingen. 
Daarvan is de kern een feit. Als iemand jets 
wegneemt van een ander, kan een discussie gevoerd 
worden over de precieze strafrechtelijke kwalificatie 
van het feit: diefstal, verduistering, oplichting, of 
gekwalificeerde vormen ervan, maar weg is weg. Bij 
discriminatie is dat gecompliceerder. 9  Een uitvloeisel 
van de beslissende invloed van de context is, dat de 
intentie van de dader van belang wordt, ook bij de 
overtreding van art. 429 quater, at is dat artikel gefor-
muleerd in termen van het maken van onderscheid 
naar ras. Mijnssen wijst erop dat het O.M. op dat 
punt bewijstechnisch in de problemen komt. Dat 
probleem blijft omdat het begrip `discriminatie' (of 
het onderscheid maken op grond van ras) zo 
contextgevoelig is. Overigens wees Groenendijk hier 
ook at op in zijn oratie. 

En daarnaast blijft vanzelfsprekend cruciaal dat 
niet zozeer het aanbod van strafrechtelijke interventie 
(de instanties) de vraag naar strafrecht (de aangiften ) 
bepaalt, maar dat er eigen redenen zijn waarom de 
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slachtoffers geen aangifte (willen) doen. Daartegen 
helpt versterking van het aanbod niet. 

Strafrecht niet als ultimum remedium, maar als 
gericht medium 

De vraag is daarbij, zoals al aangestipt, of het de 
functie van de strafrechtelijke bepalingen is dat 
zoveel mogelijk zaken in het strafrechtelijk circuit 
komen. Een systeem van handhaving dat volstaat met 
het reageren op individuele klachten inzake rasdiscri-
minatie, heeft in elk geval een sterk selectieve 
werking. (Groenendijk, 1986) Los van de vraag wat 
het mooiste zou zijn, feitelijk kan het strafrecht 
waarschijnlijk niet meer bieden dan normbevestiging. 
Dat leidt tot een gerichte keuze van te vervolgen 
zaken. Die functie is trouwens niet zo beperkt. 
Groenendijk heeft gewezen op de effecten en daarmee 
het belang van symbolische wetgeving voor de 
handhaving daarvan. Dergelijke wetgeving biedt 
steun voor kritiek op gevestigde patronen, maakt 
individuen en belangenbehartigers tot gespreks-
partners, kan medestanders mobiliseren; succesvolle 
procedures werken als hetboom in onderhandelingen. 

Met het oog op de versterking van deze functie zou 
het delict `rasdiscriminatie' meer aanzien moeten 
worden verschaft. Dat kan door er in alle opzichten 
een misdrijf van te maken. Het delict discriminatie is 
nu deels een misdrijf (belediging, opruiing), deels een 
overtreding (art. 429 quater, aanbod van goederen en 
diensten). Een neveneffect kan zijn dat dit delict dat 
thans moet concurreren met vele andere delicten die 
voor de politieman makkelijker of interessanter zijn, 
zich iets makkelijker kan invechten in een rangorde 
van delicten om daar een stevige plaats te krijgen. " 

Voor alle zekerheid merk ik op dat het mij niet gaat 
om zwaardere bestraffing of een verwachting dat dit 
preventiever zou werken, maar om de statusver-
hoging. Men kan hieraan toevoegen dat artikel 429 
quater in oorsprong van 1971 is. Men vond het toen 
een overbodige bepaling omdat discriminatie toch 
niet voorkwam in Nederland. Dat blijkt thans toch 
anders te zijn. 

Zoals dat op andere terreinen wordt gewenst, zou 
bij de handhaving van de norm het maatschappelijk 
middenveld kunnen worden ingeschakeld. Daarbij 
gaat het niet alleen om aansluiting bij een thans 
politiek goed liggend concept. De aard van de te 
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handhaven strafwetgeving brengt dit immers mee. 
Rasdiscriminatie manifesteert zich direct in 
persoonlijke verhoudingen, waarbij vaak meer op het 
spel staat dan het misdrijf. Indirect speelt discrimi-
natie in sterke mate bij de verdeling van marktgoe-
deren (woningen, werk). 

Het strafrecht wordt daarmee geconfronteerd via 
artikel 429 quater. De geeigende handhavers van het 
strafrecht zijn echter niet zo geschikt om verdelings-
problemen, verdelingsfouten aan te pakken. Daartoe 
zijn belangenbehartigers beter uitgerust. Inschakeling 
van hen gebeurt ook en met succes. Uit onderzoek 
blijkt dat druk van organisaties en het verschaffen van 
bewijs begunstigende factoren zijn voor het instellen 
van een strafvervolging. Het beleid om vanuit Justitie 
een LBR te subsidieren is uit oogpunt van vervol-
gingsbeleid dus nuttig. Dat beleid zou uitbreiding 
behoeven door subsidiering van de lokale 
Anti-Discriminatie-Bureaus (ADB's) door WVC 
en/of Justitie. 

Uit het onderzoek van Biegel e.a. blijkt dat een 
bepaalde selectie van zaken bij de strafrechter terecht 
komt: antisemitische teksten en de zogenaamde 
horeca-discriminatie. Te verklaren is deze selectie uit 
de druk en de bewijsverzameling door de interme-
diairs. Maar deze selectie is beperkt. Indien men met 
name de onderzoeksfunctie versterkt, dan zou het 
spectrum van zaken verbreed kunnen worden. Zo 
houdt, volgens een mededeling van het LBR, het 
grote aantal klachten bij het LBR over discriminatie 
op de arbeidsmarkt verband met de prioritaire 
aandacht van het LBR daarvoor. Het kan er daarbij 
vooral om gaan dat die klachten over rasdiscriminatie 
worden aangepakt waarvan de vervolging een sterke 
normbevestigende werking heeft. Niet het aantal 
klachten is van belang - en ook het algemene beleid 
is niet om zoveel mogelijk zaken voor de rechter te 
brengen, integendeel maar de functie ervan is 
relevant. Zo'n normbevestiging werpt bovendien zijn 
schaduwen vooruit. 

In de eerste plaats biedt de strafrechtelijke norm 
een aanknopingspunt voor zowel de administratief-
rechtelijke als de civielrechtelijke aanpak van rasdis-
criminatie (zoals via art. 1401 BW). In de tweede 
plaats biedt het een aanknopingspunt voor onderhan-
delingen met bedrijfstakken. Zo heeft de code voor 
uitzendbureaus zijn start gehad met een strafrech-
telijke veroordeling van een uitzendorganisatie. Dat 
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heeft op zijn beurt mogelijk gunstige gevolgen op 
individueel niveau. Zoals gezegd vinden mensen het 
op de werkplek of in andere continue en afhankelijke 
relaties (op school) het vaak moeilijk zich te weren 
via een procedure of wil men liever een oplossing. 
Wanneer er een code is en/of wanneer er een organi-
satie is die men kan inzetten, kan die angst worden 
overwonnen of dat resultaat makkelijker bereikt 
worden. Daarmee is tevens de preventieve functie van 
ADB's en LBR aangegeven, een functie die ook 
kostenbesparend kan werken. De diverse steunpunten 
handelen een groot deel van de klachten af buiten het 
justitiele circuit en hebben daarmee een zeeffunctie; 
het LBR slaagt erin om tot akkoorden en codes te 
komen met bepaalde sectoren uit het maatschappelijk 
leven. Daarmee worden mogelijke processen van 
telkens individueel ondervonden discriminatoire 
handelingen vermeden. 

De rol van intermediaire organisaties, van het 
maatschappelijk middenveld, bij de handhaving van 
wetgeving dient met andere woorden te worden 
versterkt. Voor die handhavingsfunctie zijn drie 
instrumenten in elk geval nodig: 
a. specifieke normen per terrein waarop discriminatie 
kan plaatsvinden; 
b. een goede procespositie; 
c. materiele middelen om onderzoek te doen en 
eventueel procedures te voeren. 

Op die drie instrumenten ga ik kort in. 
ad a. Thans zijn er de strafrechtelijke normen van 

I37c-e en 429 ter en quater, art. I Grondwet en de 
beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn relatief 
algemene normen. Voor rasdiscriminatie spelen 
telkens problemen van nationaliteit, van het dooreen 
lopen van etnische, culturele en maatschappelijke 
factoren. Het maken van onderscheid, wat essentieel 
is voor het voeren van beleid, is daarmee telkens een 
probleem en biedt de makers ervan gelegenheid tot 
rationalisatie van discriminatie. Zo wordt het 
beheersen van de taal niet alleen te pas maar ook wel 
te onpas als voorwaarde gesteld; een spreidingsbeleid 
is onjuist verklaard, maar wordt niettemin op andere 
gronden (rationalisaties) gevoerd. Daarom zijn 
specifieke normen nodig, daarom dient een algemene 
wet specifiek te zijn, daarom kunnen ras- en seksedis-
criminatie niet zonder meer in een wet worden 
samengevoegd. Het wetsvoorstel Algemene wet 
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gelijke behandeling (TK 20501), waarin zeven 
kenmerken van mensen als grond voor onderscheid 
besmet worden verklaard, is overigens bij brief van 24 
november 1989 ingetrokken. 

ad b. De positie van LBR en ADB's als procespartij 
is verkregen dank zij de jurisprudentie van de 
Afdeling Rechtspraak en de Hoge Raad. Die positie 
dient wettelijk te worden vastgelegd; jurisprudentie 
kan weer veranderen." Daarnaast valt te overwegen 
om het instituut van de amicus curiae in te voeren. 
Dat wit zeggen dat een instelling als het LBR via een 
advocaat zich als het ware kan voegen in een 
(straf)proces en een oordeel kan geven over de zaak 
in geding. De invoering van zo'n bevoegdheid lijkt 
juridisch wel een grote stap, is dat feitelijk echter 
minder. Ook nu al worden in (straf)procedures door 
de procederende partijen adviezen van het LBR 
gevraagd. Overigens bestaat in het Nederlandse recht 
een dergelijke figuur al. In zaken over asiel en 
erkenning van vluchtelingschap wordt de vertegen-
woordiger van de Hoge Commissaris van de Vluchte-
lingen in Nederland om advies en een oordeel 
gevraagd, ten processe. In het voorgaande is een 
vraagteken gezet bij de specialisering door het O.M. 
ten aanzien van discriminatiezaken. Een amicus 
curiae bevoegdheid zou daar een alternatief voor 
kunnen zijn. 

ad c. Procederen kost altijd geld, ook onder de 
WROM, ook als men wint. Dat remt niet alleen 
individuen om te procederen, het kan ook budgettair 
bezwaarlijk zijn voor ADB's en LBR. Indien men dit 
maatschappelijk middenveld de motor van de 
handhaving maakt, dan zal die motor benzine nodig 
hebben. Een wat ongelukkige metafoor in het milieu-
tijdperk, maar wel terzake. Het levert anderzijds ook 
besparingen op. Naast de eerder genoemde preven-
tieve functie van ADB's en LBR geldt dat door 
dergelijke instituten de institutionele handhaving 
door de overheid ook met minder kan. Op het terrein 
van huisvesting en onderwijs bij voorbeeld behoeft 
men niet ambtelijke controleurs in dienst te nemen, 
maar kan men volstaan met alerte ADB's. 

Met Biegel e.a. zij tenslotte benadrukt het belang 
van de strafrechtelijke voorbeeldwerking door de 
overheid. Met name als een wettelijke norm een 
primair symbolische betekenis kan hebben, draagt de 
wijze van uitvoering van beleid door officials bij aan 
de gepercipieerde waarde van de norm. Uit de onder- 
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Nolen 

zoeken blijkt dat migranten verhoudingsgewijs nogal 
vaak klachten hebben over het optreden van politic 
en andere functionarissen. Ook jaarverslagen van 
A.D.B.'s uit recenter jaren laten zien dat een deel van 
de klachten betrekking op gedragingen van de politic 
en van openbare instellingen. Er gaat kennelijk nogal 
eens wat mis in die contacten. Dat moet niet, 12  maar 
daarmee voer je nog geen beleid. Voor klachten over 
discriminatie door politiemensen bestaat een interne 
klachtenprocedure. Daar gebeurt wat bij andere 
klachten ook gebeurt: er vindt een herdefiniering 
plaats (in casu veelal tot een bevoegdheidsprobleem). 
Dat is waar migranten die speciaal met een klacht 
over rasdiscriminatie komen, ontevreden over zijn. 

Voor het beleid zou men wensen dat de klachten-
commissies niet te snel akkoord gaan met zo'n herdefi-
niering. Immers, als herdefiniering van rasdiscrimi-
natie succes heeft, legitimeert het de leden van het 
politiekorps dat ook in andere omstandigheden te 
doen. In het wetsvoorstel ter uitbreiding van artikel 
429 quater (TK 20239) is opgenomen dat hi] die in de 
uitoefening van zijn ambt onderscheid maakt tussen 
personen wegens ras zich schuldig maakt aan een 
overtreding. Dat artikel kan als gevolg hebben dat 
klagers niet meer naar een toch interne klachtencom-
missie hoeven, maar het O.M. (en daarmee de 
rechter) kunnen adieren. Het valt overigens te hopen 
dat het O.M. het zal aandurven het discriminatie-
aspect niet te ontzien. 

' Dank is verschuldigd aan Arrien 
Kruyt (LBR) voor zijn inhou-
delijke opmerkingen in verband 
met dit artikel. 
2  Waar integratie het doe is van 
het voorgestelde beleid, zou men 
toch ook andere accenten mogen 
verwachten. 

De betekenis van deze gedachte 
was niet zo duidelijk omdat noch 
absoluut bekend was in hoeveel 
gevallen sprake was van strafrech-
telijk relevante discriminatie, noch 
een vergelijking gemaakt werd met 
andere delicten. Uit de slachtof-
ferenquetes is overigens bekend 
dat nog geen 40% van de mensen 
die zich herinneren slachtoffer van 

een misdrijf te zijn geweest 
daarvan melding doet bij de 
politic. Daarbij scoren diefstal en 
inbraak zeer hoog. Voor een 
'vervelend' delict als handtastelijk-
heden is dit nog slechts 18%. De 
belangrijkste redenen om niet te 
melden waren `niet ernstig 
genoeg' en `haalt toch niets uit' 
(C.B.S., slachtofferenquete 1987, 
Maandstatistiek rechtsbe-
scherming en veiligheid, 1987-10). 
Overigens vermelden Biegel c.s. 
onderzoek van Miller en Sarat dat 
discriminatiegrieven veel minder 
vaak in een klacht worden 
omgezet dan andere kwesties. 
4  Uit de hi] het LBR aanwezige 
jaarverslagen over 1988 van plaat-
selijke Anti-discriminatie Bureaus 
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kan worden afgeleid dat voor dat 
jaar het aantal klachten de 
duizend zal overschrijden. 

De onderzoekers maken het 
verhelderende onderscheid tussen 
de vatbaarheid en de ontvanke-
lijkheid voor discriminatie. Het 
eerste slaat op de kans dat iemand 
gediscrimineerd wordt, het tweede 
op de neiging het gedrag van 
anderen te interpreteren als discri-
minatie. De vermelde factoren die 
de ontvankelijkheid beInvloeden, 
zijn evenzeer van belang voor de 
vatbaarheid. Wet kunnen de 
accenten anders liggen en kan de 
invloed anders uitwerken. Zo zou 
een geringe taalvaardigheid de 
vatbaarheid voor discriminatie 
kunnen vergroten, maar de 
ontvankelijkheid juist verkleinen 
omdat de migrant de achter-
stelling of buitensluiting niet 
merkt dan wel als niet onredelijk 
rationaliseert. Omgekeerd kan een 
goede taalvaardigheid weliswaar 
de vatbaarheid verkleinen, maar 
juist de ontvankelijkheid 
vergroten. De vatbaarheid wordt 
bovendien bewerkt door andere 
factoren, zoals huidskleur en 
culturele gewoonten. Het is 
duidelijk dat bij een dergelijke 
veelheid aan factoren er grote 
individuele verschillen zijn. 

Er zijn waarschijnlijk ook 
minder mooie motieven. Zo 
worden klachten over 
politie-optreden vaak geherdefi-
nieerd als klachten over bevoegd-
heidsoverschrijding (en vervolgens 
onjuist bevonden). 
• Aan de Tweede Kamer is een 
evaluatie toegezegd van de 
anti-discriminatierichtlijnen. Het 
daarvoor nodige onderzoek is in 
voorbereiding. 
• Van de Bunt en Peek, schrij- 
vende over de fraude-aanpak, 
geven aan het belang dat ieder 
van de betrokkenen een redelijk 
omlijnd beeld heeft van wat 
anderen in de strafrechtelijke 
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keten doen, dat men kan terug-
vallen op uitgekristalliseerde 
juridische interpretaties, routines 
en standaardprocedures en dat 
men niet voortdurend moet 
experimenteren met de risico's 
van verlies van de zaak. 
9  Men kan tegenwerpen dat de 
beoordeling van in casu diefstal 
net als bij discriminatie het zoeken 
naar de strafrechtelijk relevante 
feiten inhoudt en dat overigens de 
vaststelling van feiten nog niet zo 
eenvoudig is. Waar het bier om 
gaat is dat het feit van `weg' veel 
eenduidiger is vast te stellen dan 
het feit van discriminatie. Dat 
laatste vraagt op zichzelf al een 
normatieve weging van soms 
imponderabilia. 
10 Bij de schriftelijke en monde-
linge behandeling van het 
wetsvoorstel 20239 is er van 
diverse zijden (CDA, PvdA, D'66) 
op aangedrongen van art. 429 
quater een misdrijf te maken. 
Daardoor zou de ernst beter tot 
uitdrukking worden gebracht, zou 
een actiever opsporingsbeleid 
kunnen worden gevoerd en 
zouden meer dwangmiddelen 
beschikbaar zijn. De minister van 
Justitie is onlangs aan deze wens 
tegemoet gekomen door de formu-
lering van een ontwerp-art. 137 g, 
inhoudende de strafbaarstelling 
van opzettelijke discriminatie op 
grond van ras in beroep of bedrijf. 
Art. 429 quater blijft daarnaast als 
overtreding bestaan. 
" In diverse wetsvoorstellen 
wordt dit erkend (wv 19908, wv 
20501, initiatief-ontwerp 19507, 
voorontwerp vorderingsrecht 
belangenorganisaties). Het initi-
atief-ontwerp Groenman heeft het 
voordeel dat bij een administra-
tieve rechter naast een individuele 
vordering ook een groepsactie 
mogelijk is. 
12  Deze bijzondere aandacht voor 
het optreden van de politie is 
nodig omdat zij een belangrijke 
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schakel vormt tussen publiek en 
overheid. Zij is in veel gevallen de 
representant van de overheid naar 
de bevolking. De politici spreken 
met de mond, de politic heeft 
daadwerkelijk contact. 
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Een andere Icijk op de 

illegalenpopulatie in 

Nederland 

dr. M.M.J. Aalberts en mr. N. Dijkhoff* 

Inleiding 

De afgelopen jaren hebben een groeiende belang-
stelling te zien gegeven voor vreemdelingen die 
illegaal - zonder medeweten van de bevoegde autori-
teiten en dus zonder zich te melden en te laten 
registreren - in Nederland verblijven. Sommigen 
maken zich zorgen over het, at dan niet vermeend, 
groeiend aantal illegalen als gevolg van duurzaam 
verblijf in Nederland van uitgeprocedeerde asiel-
zoekers. Anderen tonen zich bezorgd over het, ook al 
weer toenemend, beroep dat illegale vreemdelingen in 
het algemeen en uitgeprocedeerde asielzoekers in het 
bijzonder zouden doen op de collectieve voorzie-
ningen. Weer anderen voorspellen dat het openstellen 
van de binnengrenzen van de EG er toe zal leiden dat 
aanzienlijke aantallen criminele illegalen, afkomstig 
uit niet-EG-landen, zich naar Nederland zullen 
begeven. Allen zijn het er hierbij over eens dat de 
oorzaken voor dit alles gezocht zouden moeten 
worden in het hoge welvaartsniveau, het ruimhartige 
asielbeleid en een zachtmoedige wijze van strafrechts-
toepassing. 

Al deze redeneringen gaan echter voorbij aan de 
meest cruciale vraag die gesteld zou moeten worden, 
namelijk: hoe ziet de huidige illegalenpopulatie er 
qua omvang en samenstelling uit? Het is overigens 
niet voor niets dat het stellen van deze vraag veelal 
wordt overgeslagen. Haar te beantwoorden is 
moeilijk, zo niet onmogelijk. Het meest kenmerkende 
van een illegaal is nu eenmaal dat hij of zij zijn of 
haar verblijf in Nederland niet bekend wenst te 
maken. Voor wat betreft de omvang van de illegalen-
populatie zal men dan ook niet veel verder komen 
dan grove schattingen en vage indrukken. 

* De auteurs zijn beiden verbonden aan het WODC. 
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Voor wat de schattingen betreft kan worden vastge-
steld dat zij zeer uiteenlopen en dat onderbouwingen 
in de regel ontbreken. Zo werd 15 jaar geleden in de 
Tweede Kamer het aantal illegale werknemers op 
duizenden geschat. In het Buitenlanders Bulletin van 
november 1987 wordt echter een illegale Turk ten 
tonele gevoerd die het aantal illegalen in Nederland 
even hoog schat als het aantal legate vreemdelingen. 

Groenendijk meende daarentegen in 1984 al dat 
weliswaar niets bekend is over de omvang van het 
aantal illegalen, doch dat wel kan worden vastgesteld 
dat het totale aantal de afgelopen jaren is afgenomen. 
Hij baseert zich hierbij op de afname van het aantal 
uitzettingen sinds 1980, de omstandigheid dat bij de 
regularisatie van 1975 18.000 personen zich hebben 
aangemeld, terwijI de overgangsregeling van 1980 
slechts 3.800 aanmeldingen opleverde en het gegeven 
dat de Loontechnische Dienst in 1983 minder illegaal 
werkende vreemdelingen aantrof dan in het 
voorgaande jaar. Groenendijk gaat er vervolgens van 
uit dat de groep illegalen in meerderheid bestaat uit 
familieleden van legaal hier verblijvende vreemde-
lingen. Hun verblijf hier zou dan vooral te wijten zijn 
aan het restrictieve gezinsherenigingsbeleid en de 
karige overgangsregeling na afloop van het Vesti-
gingsverdrag met Suriname. 

Kortom, het aantal zou nogal meevallen en 
bovendien zou de populatie nogal homogeen zijn 
samengesteld. Deze opvatting is overigens nog geen 
gemeengoed geworden. Zo gaan de leden van de 
projectgroep `Structuurplan capaciteit justitiele 
inrichtingen' uit van een aantal hier verblijvende 
illegalen van 50.000 op dagbasis. Openstelling van de 
binnengrenzen van de EG zou dit aantal doen stijgen 
naar 65.000, ook weer op dagbasis. Overigens zij 
opgemerkt dat de berekeningen die aan deze schat-
tingen ten grondslag liggen niet op alle punten even 
helder zijn. Andere schattingen, op basis van het 
aantal vreemdelingen aan wie de toegang tot 
Nederland wordt geweigerd, resulteren in een 
prognose van een toename van tenminste 42.000 
illegalen in Nederland na openstelling van de binnen-
grenzen. 

De meest recente schatting staat overigens te lezen 
in de Elsevier van 31 maart jongstleden: 80.000 
illegalen. Aan deze schatting ligt overigens geen 
enkele berekening ten grondslag. Toch wordt de 
schatting niet weersproken. Zou de illegalenpopulatie 
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inderdaad zo groot zijn dan zou de omvang van deze 
populatie zo'n 13% van de legale vreemdelingenpopu-
latie zijn. De International Labour Organisation 
houdt in de regel 10% aan. Waarom voor dit 
percentage is gekozen blijft trouwens wederom 
duister. De hier aangehaalde schattingen van ambte-
naren van de rijksoverheid staan in schril contrast tot 
die van lokale autoriteiten. Zij schatten het aantal 
illegalen in hun gemeenten in de regel veel lager in, 
namelijk tussen de 1% en 5%. Dit wordt zelfs zo laag 
geacht dat operationeel toezicht niet nodig zou zijn. 

Toelating van vreemdelingen en maatregelen van 
toezicht 

Ter nadere begripsbepaling lijkt het hier op zijn 
plaats kort jets te zeggen over de toelating van vreem-
delingen en over de maatregelen van toezicht op hen. 
Een dergelijke uitwijding is onmisbaar voor een goed 
begrip van de cijfers die hierna gegeven zullen 
worden. In wat hier kortheidshalve de vreemdelin-
genwetgeving zal worden genoemd is een aantal 
maatregelen van toezicht opgenomen. Om te 
beginnen is de vreemdelingen een aantal verplich-
tingen opgelegd. Zo zijn zij verplicht bij grensover-
schrijding de benodigde documenten bij zich te 
dragen. Deze dienen getoond te worden indien de 
Koninklijke Marechaussee - zij neemt de grensbe-
waking voor haar rekening - zulks verzoekt. Eenmaal 
in Nederland, zijn vreemdelingen verplicht bepaalde 
identiteitspapieren bij zich te dragen en deze desge-
vraagd te tonen. Zij zijn eveneens verplicht verande-
ringen van woon- of verblijfplaats door te geven. Ook 
kunnen zij worden verplicht andere gegevens te 
verstrekken `welke van belang kunnen zijn voor de 
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de wet'. 
Vreemdelingen zijn bovendien verplicht tot 
medewerking bij identificatie en tot aanmelding in 
Nederland. Uitzonderingen daargelaten, dient een 
dergelijke aanmelding binnen de , vrije termijn van 
acht dagen plaats te vinden. In principe dient de 
aanmelding plaats te vinden bij het hoofd van plaat-
selijke politie. Aanmelding kan echter ook geschieden 
door middel van opname in een pension-, hotel- of 
campingregister. Dit laatste geldt overigens niet voor 
vreemdelingen met een visumplicht. Tot zover in het 
kort de verplichtingen van vreemdelingen. 
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De bevoegdheden van toezichthoudende ambte-
naren - ingevolge artikel 4 van de Vreemdelingenwet 
zijn dit: hoofden van plaatselijke politie in de zin van 
de Vreemdelingenwet, tot opsporing van strafbare 
feiten bevoegde ambtenaren van Rijks- en gemeente-
politie en andere ambtenaren die daartoe zijn aange-
wezen - komen op het volgende neer. Zij zijn 
bevoegd personen van wie redelijkerwijs kan worden 
vermoed dat zij vreemdeling zijn, staande te houden 
ter vaststelling van hun identiteit. Als de identiteit 
van de staande gehouden vreemdeling niet direct kan 
worden vastgesteld mag hij of zij worden overge-
bracht naar een plaats voor verhoor (gewoonlijk een 
politiebureau) en mag het hoofd van plaatselijke 
politie hem of haar voor een bepaalde tijd 
vasthouden. In het algemeen is dit maximaal zes uur. 
Deze termijn kan met achtenveertig uur worden 
verlengd, indien er een gegrond vermoeden van 
illegaal verblijf bestaat. Daarna kan, zo nodig, 
worden overgegaan tot inbewaringstelling. Indien 
nodig voor het verkrijgen van gegevens, maar ook als 
alternatief voor het overbrengen en ophouden van 
een vreemdeling, kan het paspoort tijdelijk worden 
ingenomen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om 
stempels en aantekeningen hierin aan te brengen. 
Deze betreffen dan bij voorbeeld de aanvraag voor 
een vergunning tot verblijf, de weigering daarvan, een 
lopend verzoek om herziening en dergelijke. 

Niet-naleving van voorschriften en niet-nakoming 
van verplichtingen zijn als overtreding strafbaar 
gesteld. Nederland binnenkomen na een ongewenst-
verklaring is een misdrijf. Iedere vreemdeling, aan 
wie het niet is toegestaan in Nederland te verblijven, 
kan worden verwijderd of uitgezet. In een groot 
aantal gevallen is een last tot uitzetting nodig, 
alvorens de uitzetting kan plaatsvinden. Als de 
betrokken vreemdeling echter illegaal de grens heeft 
overschreden en onmiddellijk kan worden uitgezet, is 
een last niet vereist. Bij het verstrekken van een last 
tot uitzetting dient een vreemdeling een redelijke 
termijn te worden gegund om Nederland te verlaten, 
tenzij het belang van de openbare orde, rust of de 
nationale veiligheid zich daartegen verzet. Vreemde-
lingen die zich al eerder aan toezicht hebben 
onttrokken komen in het algemeen niet in 
aanmerking voor deze redelijke termijn. Tot zover 
deze beknopte weergave van de bevoegdheden. 
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De cijfers van de Koninklijke Marechaussee 

De eerste paragraaf overziend kunnen we stellen 
dat de zorg over het, al dan niet vermeend, 
toenemend aantal illegalen en het beroep dat zij 
zouden doen op de collectieve voorzieningen groter is 
dan onze feitelijke kennis op dit terrein. We hebben 
nog steeds geen antwoord op de vraag naar de 
samenstelling van de illegalenpopulatie in Nederland. 
Wel hebben we inmiddels jets meer feitenmateriaal, 
zij het dat ook dit materiaal zijn beperkingen kent. In 
de eerste plaats gaat het om gegevens van de 
Koninklijke Marechaussee (KMAR) omtrent grens-
overschrijdingen, verwijderingen en uitzettingen. De 
beperkingen die aan dit materiaal kleven zijn de 
volgende. 

Ten eerste worden uitzettingen weliswaar vrij 
precies in de administratie bijgehouden, maar de 
cijfers betreffende grensoverschrijdingen berusten 
waarschijnlijk slechts op schattingen. Bovendien 
bestaat het vermoeden dat de termen verwijdering en 
uitzetting ten onrechte door elkaar worden gebruikt. 
Dit kan worden afgeleid uit het feit dat voor diverse 
jaren gelijke aantallen verwijderingen en uitzettingen 
worden gegeven, hetgeen niet waar kan zijn. Onder 
verwijdering namelijk dienen alle handelingen te 
worden verstaan welke er feitelijk op gericht zijn een 
vreemdeling, aan wie geen (verder) verblijf in 
Nederland is of wordt toegestaan, uit dit land te doen 
vertrekken. Van uitzetting bestaat geen formele 
omschrijving, maar gemeenlijk verstaat men 
hieronder een verwijdering 'met de sterke arm', dat 
wil zeggen door de reguliere politic en door tussen-
komst van de KMAR. Het aantal uitzettingen per jaar 
zou dus altijd minder moeten zijn dan het aantal 
verwijderingen. 

Een tweede beperking is gelegen in het feit dat 
sommige verschillen in cijfers tussen de jaren zo groot 
en curieus zijn, dat zij kennelijk moeten worden 
toegeschreven aan veranderingen in notatie of regis-
tratie. Maatschappelijke verschijnselen verzesvou-
digen zich nu eenmaal niet in een jaar tijd. Dit zou 
echter, volgens de cijfers van de KMAR, wel gebeurd 
zijn met het verstrijken van de vrije termijn als uitzet-
tingsgrond. In een jaar tijd zouden meer dan zes maal 
zoveel vreemdelingen op deze grond zijn uitgezet dan 
in het voorgaande jaar, terwijl in datzelfde jaar het 
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aantal vreemdelingen, dat wegens illegale grensover-
schrijding is uitgezet, meet dan gehalveerd is. 
Tesamen vormen zij in alle jaren echter een gelijk 
bestanddeel van alle uitzettingen, namelijk zo'n 70% 
daarvan. Even merkwaardig is het verschijnsel dat 
Turken en Marokkanen veel vaker na vrije termijn 
zouden zijn uitgezet dan na illegale grensover-
schrijding. Waarom zou een visumplichtige vreem-
deling immers wel de moeite nemen een visum aan te 
vragen - en dit ook verkrijgen - en zich vervolgens 
niet aanmelden bij het hoofd van plaatselijke politie? 
En het wekt eveneens bevreemding dat EG-onder-
danen vaker uitgezet zouden worden op grond van 
illegale binnenkomst dan na vrije termijn. 

Ondanks deze beperkingen willen we de cijfers hier 
bespreken. De jaarverslagen van de KMAR over de 
jaren 1983 tot en met 1987 laten zien dat het aantal 
vreemdelingen dat de door de KMAR bediende 
grensovergangen overschrijdt, met enige fluctuaties, 
dalende is. In 1983 zou dit aantal namelijk zo'n 68 
miljoen zijn, terwij1 dit in 1987 nog maar 63 miljoen 
zou zijn. Ook het aantal verwijderingen uit Nederland 
zou tussen 1983 en 1987 gedaald zijn. Zo werden in 
1983 ongeveer 8.500 vreemdelingen uit Nederland 
verwijderd en in 1987 waren dater ongeveer 1.000 
minder. De tendens tot dalen zou zich eveneens 
voordoen als het gaat om het aantal vreemdelingen 
dat niet voldoet aan de bepalingen van de vreemde-
lingenwetgeving. Zo lijkt er door de jaren heen zelfs 
sprake van een forse daling, want het aantal 
processen-verbaal dat op dit punt in 1987 is 
opgemaakt door de KMAR zou nog slechts eenderde 
bedragen van dat in 1983. Een daling van 3.317 naar 
1.049. 

Naast al deze dalingen is het des te opmerkelijker 
dat het aantal uit Nederland verwijderde illegale 
vreemdelingen in 1987 nagenoeg gelijk zou zijn aan 
dat in 1983: omen nabij de 5.500. Dit is respectie-
velijk 73% en 65% van het aantal verwijderde vreem-
delingen. Deze percentages tonen aan dat weliswaar 
het aantal verwijderingen daalt, doch dat het aantal 
illegale vreemdelingen een groter bestanddeel gaat 
vormen van deze verwijderingen. De redenering van 
Groenendijk, namelijk dat uit de daling van het 
aantal uitzettingen mag worden afgeleid dat het 
aantal illegalen in Nederland eveneens dalende is, 
lijkt dus niet helemaal juist te zijn. Voorts valt uit de 
cijfers af te lezen dat het aantal mensen uit andere 
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dan EG-landen, dat probeert op illegale wijze 
Nederland binnen te komen en daarbij betrapt wordt 
door een toezichthoudende instantie, ook zeer stabiel 
zou zijn en jaarlijks nog geen 500 zou bedragen. Ten 
slotte valt op dat het aantal EG-onderdanen dat 
illegaal binnen zou proberen te komen en daarbij 
betrapt wordt, aan schommelingen onderhevig is. Zo 
varieert hun aantal tussen de 300 en 1600 en is in vier 
van de vijf jaren hoger dan 500. Het lijkt er dus op 
dat, zeer tegen menige verwachting in, meer 
EG-onderdanen proberen illegaal hierheen te komen 
dan vreemdelingen van buiten de EG. Het aantal 
vreemdelingen, zowel uit de EG als uit overige 
landen, dat volgens de autoriteiten een gevaar voor 
de openbare orde zou vormen, is eveneens aan 
schommelingen onderhevig en varieert tussen de 1100 
en 1900. 

De KMAR levert de Directie Vreemdelingenzaken 
van het Ministerie van Justitie ook periodiek cijfers 
omtrent de uitzettingen uit Nederland. Deze 
overzichten laten zien dat over het algemeen 
genomen de Westduitsers een niet onaanzienlijk deel, 
namelijk 18%, vormen van het aantal uitgezette 
vreemdelingen in 1983 tot en met 1987. Zij worden 
hierin gevolgd door de Turken met een aandeel van 
12% en de Marokkanen met een aandeel van 11%. 
Overigens valt er wel een verschuiving in de tijd te 
constateren. Zo maakten de Westduitsers in 1983 nog 
18% van de uitgezette vreemdelingen uit, terwijl dat 
in 1987 maar 13% is. De Turken daarentegen maakten 
in 1983 slechts 10% van de uitgezette vreemdelingen 
uit en in 1987 reeds 16%. De Marokkanen echter zijn 
licht gedaald van 12% in 1983 tot 10% in 1987. Britten 
nemen over het geheel genomen 6% van de uitgezette 
vreemdelingen voor hun rekening. Overigens is dit 
aandeel door de tijd heen afgenomen van 7% naar 
4%. Het is trouwens saillant dat slechts drie 
EG-landen (West-Duitsland, Groot-Brittannie en 
Frankrijk) gezamenlijk goed zijn voor bijna 30% van 
alle uitzettingen. 

De KMAR geeft bij haar cijfers omtrent uitzet-
tingen ook uitsplitsingen naar uitzettingsgronden. 
Deze kunnen zijn: illegale grensoverschrijding, het 
verstrijken van de vrije termijn, het bezit van verdo-
vende middelen, het opleveren van gevaar voor de 
openbare orde, rust of nationale veiligheid, het 
beschikken over onvoldoende middelen van bestaan 
of beeindiging van de verblijfstitel. Daarnaast kan 
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een vreemdeling worden uitgezet indien deze als 
ongewenst gesignaleerd staat of een weggelopen 
minderjarige is. 

Wat onmiddelijk opvalt bij de bestudering van de 
cijfers betreffende de verdeling van de uitzettingen 
naar uitzettingsgronden is dat enkele van deze 
gronden in de dagelijkse praktijk van ondergeschikt 
belang blijken te zijn. Zo komt het relatief gezien niet 
zo vaak voor dat vreemdelingen worden uitgezet 
omdat zij over onvoldoende middelen van bestaan 
zouden beschikken. Ook het uitzetten van vreemde-
lingen, aan wier legale verblijf hier ten lande 
inmiddels een einde is gekomen, lijkt geen dagelijkse 
praktijk te zijn. 

Van relatief groot belang daarentegen blijken 
illegale grensoverschrijding en het verstrijken van de 
vrije termijn als gronden voor uitzetting. Samen 
liggen zij, zoals hiervoor al werd gesteld, ten 
grondslag aan bijna 70% van het totale aantal uitzet-
tingen in de jaren 1983 tot en met 1987. Nadere 
bestudering van de cijfers van deze uitzettings-
gronden per jaar geven echter de reeds vermelde 
curieuze ontwikkeling te zien. Een derde vermeldens-
waardige uitzettingsgrond wordt gevormd door het 
opleveren van gevaar voor de openbare orde, rust of 
nationale veiligheid. Hierbij gaat het dan om de 
uitzetting van vreemdelingen die een strafbaar feit 
hebben gepleegd. Over het geheel genomen wordt 
bijna 20% van alle uitgezette vreemdelingen om deze 
reden uitgezet. 

Het is uiteraard ook interessant te weten hoe de 
uitzettingsgronden zijn verdeeld naar nationaliteit van 
de uitgezette vreemdelingen. Om hier enig inzicht in 
te verkrijgen hebben we de cijfers omtrent de uitzet-
tingsgronden afgezet tegen die omtrent land van 
uitzetting. De KMAR spreekt namelijk niet over land 
van nationaliteit maar over land van uitzetting. In de 
regel komen deze overeen, daar vreemdelingen in 
principe worden uitgezet naar het land waarvan zij de 
nationaliteit bezitten. Maar in sommige gevallen 
worden vreemdelingen uitgezet naar een ander land 
dan dat van hun nationaliteit. In voorkomende 
gevallen wordt een vreemdeling namelijk uitgezet 
naar een land waar hij legaal verblijf heeft. Zo wordt 
bij voorbeeld een Turk die legaal in Duitsland woont 
ook naar dat land uitgezet en niet naar Turkije. Het 
komt echter ook voor dat moeilijk verwijderbare 
vreemdelingen, waaronder vreemdelingen waarvan de 
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nationaliteit niet kan worden vastgesteld, worden 
uitzet naar Frankrijk. Dit staat bekend als de 
Roosendaal-procedure of -route. 

Wat onmiddellijk opvalt aan de cijfers is dat er op 
het punt van uitzettingsgronden aanzienlijke 
verschillen tussen de landen bestaan. Zo wordt van 
alle uitgezette West-Duitsers slechts 25% uitgezet 
vanwege illegale grensoverschrij ding of het verstrij ken 
van de vrije termijn. Voor de Britten en de Fransen 
liggen de percentages op respectievelijk 40 en 65. 
Hierbij dient men overigens in gedachten te houden 
wat hiervoor over het uitzetten van moeilijk verwij-
derbare vreemdelingen naar Frankrijk is gezegd. Van 
alle uitgezette Turken en Marokkanen wordt iets 
meer dan 90% uitgezet wegens illegale grensover-
schrijding of het verstrij ken van de vrije termijn. Voor 
Egyptenaren en Ghanezen gelden trouwens dezelfde 
percentages terwijl van vreemdelingen met een van de 
overige nationaliteiten zo'n 75% op deze gronden 
worden uitgezet. 

Er is hiervoor al vermeld dat van alle uitgezette 
vreemdelingen 20% wordt uitgezet vanwege het 
gevaar dat zij zouden opleveren voor de openbare 
orde, rust of nationale veiligheid. Voor West-Duitsers 
geldt echter dat 40% van hen op deze grond wordt 
uitgezet. Voor de Britten en Fransen liggen de 
percentages lager, namelijk op 31 en 24. Ter verge-
Hiking, van de Marokkanen en Turken wordt respec-
tievelijk 6% en 5% uitgezet vanwege dit gevaar. 
Vermeldenswaard is hier bovendien dat ook nog eens 
20% van alle West-Duitsers wordt uitgezet wegens 
handel en gebruik van verdovende middelen. Zij 
scoren hiermee aanzienlijk hoger dan zowel de 
Britten en de Fransen als ook alle andere nationali-
teiten. 

Een laatste opmerking betreffende de uitzettings-
gronden sluit aan bij een eerdere bevinding, namelijk 
dat slechts in zeer weinig gevallen vreemdelingen 
worden uitgezet omdat hun verblijfstitel hier verlopen 
is en niet verlengd wordt. Voor zowel de 
West-Duitsers als de Britten, de Turken en de 
categorie `overig' geldt dat slechts 1% van hen wordt 
uitgezet na een aanvankelijk legaal verblijf. Voor de 
andere categorieen van nationaliteiten nadert dit 
percentage tot nul. 

Een voorzichtige tussenconclusie op basis van de 
cijfers van de KMAR kan hier als volgt worden 
geformuleerd. Vooralsnog heeft Nederland de 
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(toename van) criminaliteit en handel en gebruik van 
drugs door Westduitsers in dit land meer te vrezen 
dan de criminaliteit van vreemdelingen, die afkomstig 
zijn uit een land buiten de EG. Het aantal van de 
eerstgenoemden dat namelijk em deze redenen wordt 
uitgezet is een veelvoud van het aantal van de laatst-
genoemden. Het openstellen van de grenzen binnen 
de EG zal daarnaast niet zozeer leiden tot een 
substantiele groei van het aantal illegale grensover-
schrijdingen, maar zal veeleer de verwijdering van 
criminele EG-onderdanen problemen gaan geven. 
Bovendien kan worden geconcludeerd dat de 
Roosendaal-route, waarvan nu al bekend is dat de 
vreemdeling eerder terug is in de gemeente van 
waaruit hij werd uitgezet dan de begeleidende politie-
mensen, nog meer aan praktisch belang zal inboeten. 

Onderzoek naar het operationaal toezicht op 
vreemdelingen 

In de tweede plaats beschikken we over gegevens 
welke verzameld zijn in het kader van het onderzoek 
naar de wijze waarop de politic gestalte geeft aan het 
operationeel vreemdelingentoezicht. Dit onderzoek 
werd verricht binnen het onderzoekprogramma van 
het WODC. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 
onder meer politiedossiers geanalyseerd. Deze 
dossiers 1285 in getal - hebben alle betrekking op 
vreemdelingen, die als gevolg van enigerlei vorm van 
politiebemoeienis naar een politiebureau zijn overge-
bracht, waar hun identiteit en/of verblijfstatus alsnog 
kon worden vastgesteld. 

Veer wat dit onderzoek betreft is de beperking van 
het materiaal gelegen in het feit dat het gaat om een 
bepaalde selectie van (i1legate) vreemdelingen; 
namelijk vreemdelingen die, em welke reden dan ook 
in aanraking zijn geweest met de politie. Daarbij 
bleek tevens dat de betrokken vreemdeling of de 
legaliteit van zijn of haar verblijf niet aan ken tonen 
dan wel vermoedelijk illegaal in Nederland verbleef. 
Dat maakt dat we op bepaalde punten voorzich-
tigheid dienen te betrachten bij de interpretatie van 
de cijfers. Zo is het uiteraard ongepast generalise- 
rende uitspraken te doen over de mate waarin bij 
deze populatie politie-contacten voorkomen. Wel 
biedt dit materiaal enig zicht op de verdeling van 
aangetroffen illegalen naar nationaliteit, sekse, leeftijd 
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en dergelijke. 
In totaal gaat het, zoals al vermeld werd, om 1285 

dossiers betreffende even zovele aangetroffen en naar 
een politiebureau overgebrachte vreemdelingen. De 
hier bedoelde staande- en ophoudingen kunnen het 
gevolg zijn van allerhande vormen van 
politie-optreden zoals bij voorbeeld een staande-
houding na het plegen van een overtreding of een 
ophouding naar aanleiding van een gerichte actie in 
een bedrijf. Zij hebben echter alle gemeen dat, wat 
ook de aanleiding tot de bemoeienis was, bovendien 
onduidelijkheid bestond over de verblijfstatus van de 
vreemdeling. Ten aanzien van deze verblijfstatus 
hebben wij op basis van het onderzoeksmateriaal vier 
categorieen onderscheiden: legaal verblif, `verblijf 
na vrije termijn', `na-legaal verblijr en `verblijf na 
illegale grensoverschrijding'. Wellicht ten overvloede 
zij hierbij vermeld dat deze indeling niet altijd 
overeenkomt met die van de KMAR. Bij onze onder-
scheiding gaat het steeds om de verblijfstatus op het 
moment dat de vreemdeling in aanraking kwam met 
de politie, terwijl de KMAR spreekt van uitzettings-
grond op het moment van uitzetting. 

Legaal zijn hier die vreemdelingen, die het land via 
een grenspost zijn binnengekomen met het benodigde 
(grensoverschrijdings)document. Wat benodigd is 
wordt in belangrijke mate bepaald door de nationa-
liteit van degene die de grens overschrijdt. Voorts 
moeten zij zich ofwel in de vrije termijn hebben 
aangemeld of zich nog daarin bevinden. Ook legaal 
zijn die vreemdelingen, die een verblijfs- of vesti-
gingsvergunning hebben, als vluchteling erkend zijn 
of een asielverzoek hebben ingediend, doch alleen 
mits de procedure ten aanzien van dit verzoek nog 
loopt en er sprake is van schorsende werking. Na 
vrije termijn zijn hier die vreemdelingen, die op legate 
wijze het land zijn binnengekomen en hier langer dan 
acht dagen verblijven, maar zich niet in de vrije 
termijn hebben aangemeld. Na-legaal in ons land 
verblijven die vreemdelingen, wier visum of verblijfs-
vergunning is verlopen, wier verblijfsvergunning is 
ingetrokken of wier asielverzoek is afgewezen. Na 
illegale grensoverschrijding verblijft men hier 
wanneer men niet via een grenspost met het 
benodigde (grensoverschrijdings)document 
Nederland is binnengekomen, dat wil zeggen afhan-
kelijk van de nationaliteit met een identiteitskaart, 
een paspoort of een paspoort met een visum. Deze 
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vreemdelingen zijn dus van meet af aan illegaal in 
Nederland. 

Van alle 1285 vreemdelingen, die na enigerlei vorm 
van politiebemoeienis naar een politiebureau zijn 
overgebracht, verbleef 10% ten tijde van de controle 
legaal in Nederland. Zo'n 20% bleek weliswaar legaal 
de grens te hebben overschreden doch had zich niet 
in de vrije termijn aangemeld bij het hoofd van plaat-
selijke politie. Weer 10% van de vreemdelingen 
verbleef hier ooit legaal doch hun vergunning of 
visum was ten tijde van de controle verlopen of 
ingetrokken. Ten slotte bleek 60% van meet af aan 
illegaal in Nederland te verblijven. Aangezien dit 
artikel gaat over de illegalenpopulatie is voor de 
verdere analyse besloten de legaal hier verblijvende 
vreemdelingen buiten beschouwing te laten en de 
analyses te verrichten op hen die hier 	vrije 
termijn', `na legaal verblir en `na illegale grensover-
schrijding' verblijven. Dat zijn respectievelijk 22%, 
12% en 66% van de resterende 1089 vreemdelingen. 

Zoals we hierboven zagen houden verblijfstatus en 
nationaliteit direkt verband met elkaar. Het is immers 
voor EG-onderdanen en andere niet-visumplichtige 
vreemdelingen gemakkelijker legaal de grens over te 
komen dan voor visumplichtigen. Zij zullen ook niet 
zo vaak in de categoric `na-legaal verblijP vallen 
omdat zij geen visum nodig hebben. Evenmin is 
aannemelijk dat zij asielzoekers zijn. Van alle vreem-
delingen die behoren tot de categoric `na-legaal 
verblijr kwamen de meesten, namelijk 60%, uit 
Turkije of Marokko. Van alle vreemdelingen, die 
behoren tot de categoric `na vrije termijn', waren 
daarentegen inderdaad de meesten, namelijk 45%, 
afkomstig uit de EG. Van de vreemdelingen die 
behoren tot de categorie 'illegale binnenkomst' 
kwamen ook weer de meesten, en wel 45%, uit 
Turkije of Marokko. De verschillen zijn significant. 

Een factor die eveneens een rol speelt bij de 
verblijfstatus, betreft de periode die vreemdelingen in 
Nederland zijn op het moment dat zij met de politie 
in aanraking komen. Naar blijkt verbleef 15% van de 
aangetroffen vreemdelingen korter dan een week in 
Nederland, zo'n 30% verbleef hier langer dan een 
week doch korter dan drie maanden terwijI 55% al 
langer dan drie maanden in Nederland vertoefde. Bij 
deze cijfers valt nog het volgende op te merken. Die 
vreemdelingen, die in de categorie `na vrije termijn' 
of `na-legaal verblijr passen, verbleven hier, zoals te 
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verwachten valt, allemaal langer dan een week (de 
vrije termijn immers). Van de vreemdelingen `na vrije 
termijn' was 55% nog geen 3 maanden in Nederland, 
terwijl van de vreemdelingen `na-legaal verblijr 85% 
hier al langer dan drie maanden verbleef. Van de 
categoric Illegale binnenkomst' verbleef zo'n 50% 
langer dan 3 maanden in dit land. De verschillen zijn 
significant. 

Een verdeling naar leeftijd laat het volgende zien. 
Ruim 65% was jonger dan 30 jaar, een kleine 30% was 
tussen de 30 en 45 jaar en 5% was ouder dan 45 jaar. 
Van de categoric `na vrije termijn' was zelfs 70% 
jonger dan 30 jaar en van de categoric `na-legaal 
verblijr weer 65% evenals van de categoric illegale 
binnenkomst'. De verschillen zijn significant. Vreem-
delingen beneden de 30 jaar bleken ten tijde van de 
controle iets korter in Nederland te zijn dan vreemde-
lingen boven de 30 jaar, hetgeen niet verbazend is. 
Van de aangetroffen vreemdelingen was 85% man en 
derhalve 15% vrouw. Eenzelfde verdeling geldt voor 
de onderscheiden categorieen van illegale vreemde-
lingen. Kijken we naar leeftijd en sekse, dan blijken 
vrouwen iets ondervertegenwoordigd in de leeftijds-
groep van 30 tot 45 jaar. 

Hoewel wij slechts in ruim 30% van de gevallen 
over gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat 
beschikken, willen we deze toch niet onvermeld laten. 
In 55% van de gevallen was men ongehuwd, in 30% 
gehuwd en in 15% gehuwd geweest. Van de vreemde-
lingen `na vrije termijn' was zelfs 70% ongehuwd. Dit 
komt overeen met de bevinding dat deze categoric 
iets jonger is en hier ook korter verblijft. Van de 
vreemdelingen `na legaal verblijr was daarentegen 
45% ongehuwd en van de vreemdelingen `na illegale 
binnenkomst' ook weer 55%. De verschillen zijn 
significant. 

Het is uiteraard van belang te weten, wat oorspron-
kelijk het doel van verblijf in Nederland was. Dit kon 
worden achterhaald in bijna 60% van de gevallen. Het 
blijkt dat ruim 20% van de vreemdelingen de 
bedoeling had slechts voor kortere tijd hier te 
verblijven, bij voorbeeld voor vakantie of familie-
bezoek. Een kleine 20% kwam hierheen voor gezins-
hereniging, ruim 45% om werk te zoeken, te studeren 
of asiel te vragen en zo'n 15% verbleef hier voor 
andere doeleinden, waaronder criminele activiteiten 
en handel en gebruik van drugs. Van de vreemde-
lingen behorend tot de categoric `na vrije termijn' 
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verbleef 45% hier om te werken, te studeren of asiel 
vragen. Van de vreemdelingen `na legaal verblir was 
50% hier in verband met gezinshereniging. Van de 
vreemdelingen `na illegale binnenkomst' kwam zo'n 
50% om hier te werken of lets dergelijks. De 
uitkomsten zijn ook hier weer significant. 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat het doel van 
verblijf samenhangt met de leeftijd en dit blijkt dan 
ook het geval te zijn. Vreemdelingen, jonger dan 30, 
kwamen vaker voor gezinshereniging naar Nederland 
dan vreemdelingen tussen de 30 en 45 jaar. Vreemde-
lingen boven de 30 jaar daarentegen kwamen vaker 
hier naar toe voor het verrichten van werk of om asiel 
te vragen dan vreemdelingen onder de 30 jaar. Voorts 
komt het plegen van criminele activiteiten en drugs-
gebruik als verblijfsdoel binnen de categorie van 
vreemdelingen boven de 30 jaar vaker voor dan onder 
de jongere vreemdelingen. Dit zou het gevolg kunnen 
zijn van een stijging van de gemiddelde leeftijd van 
drugsgebruikers. Een andere verklaring zou kunnen 
zijn dat vreemdelingen daarvoor pas naar Nederland 
komen als de grond in bun eigen land te beet onder 
de voeten is geworden. 

Het wordt nogal eens voetstoots aangenomen dat 
vreemdelingen en in het bijzonder de illegalen onder 
hen, in groten getale een beroep doen op de collec-
tieve voorzieningen. Nu kan op grond van ons 
onderzoek niet veel worden gezegd op dit punt en at 
helemaal niet met enige zekerheid. Toch zou het 
jammer zijn de verzamelde gegevens hieromtrent 
geheel onbesproken te laten. Daarom laten we 
hieronder lets zien van de inkomensbron van de 
aangetroffen illegale vreemdelingen. Van alle 1089 
illegale vreemdelingen kon in 60% van de gevallen 
niet achterhaald worden wat de inkomensbron was. 
Van die gevallen waarin wel een inkomensbron kon 
worden vastgesteld, had ruim 10% geen inkomen. 
Ruim 70% had ofwel een eigen inkomen of werd door 
iemand, in de regel een familielid, onderhouden. Nog 
eens 8% (dat wit zeggen 32 mensen) had een of 
andere uitkering en ruim 10% leefde van criminele 
activiteiten. Van deze groep is overigens bijna 80% 
aflcomstig uit de EG. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat verdiensten uit prostitutie als eigen inkomen zijn 
aangemerkt en dat bedelen als criminele activiteit is 
aangemerkt. Deze cijfers maken zo op het eerste oog 
geen at te dramatische indruk. 

Ook voor wat betreft de inkomensbron hebben we 
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weer een uitsplitsing gemaakt naar de onderscheiden 
verblijfstatussen. Deze laat zien dat van de vreemde-
lingen die hier `na vrije termijn' verbleven ruim 70% 
een eigen inkomen had dan wet werd onderhouden. 
Daarnaast bleek slechts een van deze vreemdelingen 
een uitkering te ontvangen. Zo'n 20% leefde van 
criminaliteit of bedelen. Van de vreemdelingen die 
hier `na legaal verblijr vertoefden had ruim 55% een 
eigen inkomen en ontving 35% een uitkering. Van hen 
leefde 5% van de criminaliteit of van het bedelen. Ten 
slotte de categorie 	binnenkomst'. Van hen 
had zelfs 75% een eigen inkomen of werd onder-
houden door bij voorbeeld een familielid. Slechts 1% 
ontving een uitkering en 10% moest het van de crimi-
naliteit of het bedelen hebben. De verschillen zijn 
wederom significant. 

Zoals gezegd, 32 (inmiddels) illegaal hier verblij-
vende vreemdelingen bleken een uitkering te 
ontvangen. Het ligt in de rede deze vreemdelingen 
eens nader onder de loep te nemen. Verreweg de 
meeste van hen, namelijk 28 van de 32 vertoefden 
hier `na legaal verblijr. Van deze 28 illegale vreemde-
lingen hadden er 3 een asielverzoek ingediend, 
waarop afwijzend was beschikt ten tijde van de 
controle. Van de overige 25 hadden er in totaal zes 
een WW- of WAO-uitkering, een verzekering die 
slechts wordt uitbetaald indien er premie voor is 
afgedragen. Ook van deze zes illegale vreemdelingen 
kan derhalve niet worden gezegd dat zij geheel ten 
onrechte een uitkering ontvingen. Wanneer wij de 
vier resterende vreemdelingen nader onder de loep 
nemen, dan zien we de volgende bijzonderheden: 
- Een vreemdeling met de Turkse nationaliteit heeft 
hier van 1968 tot 1982 gewoond. Hij had aanvankelijk 
een verblijfs- en later een vestigingsvergunning. In de 
loop van 1982 is hij teruggegaan naar Turkije. Daar 
heeft hij gewoond tot eind 1984. Daarna is hij, zonder 
het vereiste visum, Nederland weer binnengekomen 
en heeft hij weer een verblijfsvergunning aange-
vraagd. Hierop is afwijzend beschikt en uiteindelijk is 
hij eind 1985 na een procedure uitgezet. Hij ontving 
een bijstandsuitkering. 
- Een vreemdeling met de Ghanese nationaliteit 
woonde sinds 1977 in Nederland. Hij is destijds 
zonder visum binnengekomen. In 1980 heeft hij een 
verblijfsvergunning aangevraagd. Op dit verzoek is 
afwijzend beschikt en in 1985 is hij na procedure 
uitgezet. Hij had een bijstandsuitkering. 
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- Een vreemdeling, eveneens met de Ghanese natio-
naliteit is in 1979 naar Nederland gekomen. Ook hij 
kwam zonder visum binnen. Van hem is bekend dat 
hij bier heeft gewerkt. Hij werd in 1984 als illegale 
vreemdeling aangetroffen. Eerst nadat hij was 
opgespoord vroeg hij een verblijfsvergunning aan. 
Deze is geweigerd. In 1985 is hij het land uitgezet, 
overigens pas nadat hij een medische behandeling 
had ondergaan. Hij ontving een WAO-uitkering. 
- En ten slotte is er een vreemdeling met de 
Surinaamse nationaliteit. Hij is in 1979 met een visum 
Nederland binnengekomen, maar meldde zich pas na 
ruim een jaar aan bij het hoofd van plaatselijke 
politie. Hij vroeg toen om een verblijfs- en een 
tewerkstellingsvergunning. Hij ontving op dat 
moment reeds een bijstandsuitkering. Dit laatste is de 
reden geweest waarom zijn verzoek niet is 
ingewilligd. Hij is in 1984 na procedure uitgezet. 
Wat zeggen deze bijzonderheden ons over de mate 
waarin illegale vreemdelingen ten onrechte een 
beroep doen op de collectieve voorzieningen? 

In ieder geval dat het niet erg aannemelijk is dat op 
een schaal van enige omvang illegale vreemdelingen, 
vreemdelingen die bier verblijven zonder medeweten 
van de bevoegde autoriteiten en zonder zich te laten 
registreren, een uitkering genieten. Immers, de Turk 
kan weliswaar worden aangemerkt als een illegale 
grensoverschrijder, doch hij was wel bekend bij het 
hoofd van plaatselijke politie. Hij heeft bovendien 
voorheen lange tijd legaal in Nederland verbleven. 
Van de tweede Ghanees kan worden gezegd dat hij 
zowel een illegale grensoverschrijder was als bier 
illegaal werkte, maar oak dat hij kennelijk wel 
premies heeft afgedragen, anders had hij immers geen 
WAO-uitkering kunnen krijgen. 

Blijven nog twee vreemdelingen over, die om 
onduidelijke redenen een uitkering ontvingen. 
Daarvan kan van de Surinamer worden gezegd dat hij 
zich aanvankelijk niet heeft aangemeld en toch een 
bijstandsuitkering ontving. De eerste Ghanees was 
weliswaar enige jaren illegaal in dit land, doch heeft 
in ieder geval op een gegeven ogenblik een verblijfs-
vergunning aangevraagd en was dus bekend geraakt 
bij de bevoegde autoriteiten. Er kan door ons niet 
uitgemaakt worden of hij al dan niet terecht een 
uitkering genoot. Deze twee vormen op het aantal 
vreemdelingen waarvan we de inkomensbron weten 
0.5%, op het totaal van alle aangetroffen illegale 
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vreemdelingen is dit 0.2%. 
Tegen de hierboven weergegeven cijfers omtrent het 

beroep op de collectieve voorzieningen door illegale 
vreemdelingen zou terecht kunnen worden 
ingebracht, dat het hier een speciale selectie betreft, 
namelijk diegenen die in aanraking zijn gekomen met 
de politie. Daarmee zij trouwens eveneens gesteld dat 
het hier gaat om een categorie van illegalen die, al 
dan niet gewild, geen kans hebben gezien zich echt in 
de illegaliteit schuil te houden. Dit laat echter 
onverlet dat het gaat om een selectie. Teneinde enige 
toets op het waarheidsgehalte van de weergegeven 
cijfers te hebben, zullen hieronder de resultaten 
worden weergegeven van enige onderzoeken die 
speciaal gericht zijn geweest op de bijstandsverlening 
aan illegalen. 

Onderzoek naar bijstandsverlening aan illegalen 

Het aantal onderzoeken op dit terrein is zeer 
beperkt. Er vallen er slechts vier te noemen. Het 
eerste onderzoek dat hier relevant is, betreft het 
onderzoek van Minderhoud en Van den Ouden. Zij 
verrichtten een rechtssociologische observatie-studie 
naar de problemen in de relatie tussen buitenlandse 
clienten en de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) in 
een gemeente en naar het contact tussen deze dienst 
en de vreemdelingendienst. Zonder nu in extenso alle 
resultaten van dit onderzoek hier weer te geven willen 
we wel weergeven wat dit onderzoek aan informatie 
omtrent bijstandsverlening aan illegalen heeft 
opgeleverd. Dit komt in het kort neer op het 
volgende. De Sociale Dienst zou slechts bijstand 
verlenen indien de betrokken vreemdeling legaal in 
Nederland verblijft. Deze vreemdeling ondervindt 
daarbij, in de woorden van Minderhoud en Van den 
Ouden, een 'second-class treatment'. Deze behan-
deling houdt in dat de vreemdeling wordt onder-
worpen aan extra controles. Zo moet iedere vreem-
deling zijn paspoort en zijn verblijfspapieren tonen. 
Daarnaast zouden contactambtenaren in de 
rapportage extra gegevens omtrent'de vreemdeling 
vermelden. Bovendien zou de GSD in voorkomende 
gevallen ook contact opnemen met de plaatselijke 
vreemdelingendienst om na te gaan of de vreemdeling 
legaal in Nederland verblijft. Dergelijke procedures 
doen niet vermoeden dat de GSD lukraak uitkeringen 
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aan illegalen toekent. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat het aantal illegalen dat een beroep op de GSD 
doet, uiterst klein is. Zo verklaarden medewerkers 
van de door hen onderzochte GSD dat het aantal 
aanvragen van illegalen per jaar ongeveer 25 is op 
een totaal aantal aanvragen van 36.000 per jaar (in 
1983). Dit komt neer op een percentage van 0.07. 

In de loop van 1987 heeft Mentink verslag gedaan 
van haar meer juridische onderzoek op dit terrein. 
Haar onderzoeksvraag luidt als volgt; `Wat is de 
huidige regelgeving met betrekking tot bijstandsver-
lening aan vreemdelingen? Welke veranderingen in 
de bijstandsverlening kunnen worden verwacht door 
de herziening van de vreemdelingenwetgeving, de 
stelselherziening van de sociale zekerheid en door 
wijzigingen in de Algemene Bijstandswet?' Op grond 
van de resultaten concludeert Mentink - zelf beslis-
singsambtenaar bij de GSD - dat slechts vreemde-
lingen, die niet bekend zijn bij de plaatselijke vreem-
delingenpolitie en die niet gedoogd worden, uitge-
sloten zijn van bijstand. Desondanks wordt aan 
gemeenten de beleidsvrijheid gelaten om in zeer 
uitzonderlijke gevallen toch bijstand te verlenen aan 
illegalen. Mentink geeft daarbij te kennen dat hãár 
geen geval bekend is waarin een illegaal daadwer-
kelijk bijstand ontvangt. Voorts constateert zij dat er, 
volgens de pseudowetgeving, geen systematische 
uitwisseling van gegevens plaats behoort te vinden 
tussen sociale diensten en vreemdelingendiensten. 
Sommige diensten zouden zich daaraan echter wet 
schuldig maken. Ten aanzien van de te verwachten 
veranderingen wordt opgemerkt dat voortaan in de 
wet zal zijn opgenomen dat illegale vreemdelingen 
niet in aanmerking komen voor bijstandsverlening. 
Daarnaast zal in het vervolg voor aanspraak op 
bijstand legitimatie verplicht zijn en zal het verblijfs-
recht moeten worden aangetoond. 

De derde vermeldenswaardige studie betreft die van 
de Werkgroep Uhl. Deze werkgroep verrichtte op 
verzoek van het kabinet een onderzoek naar de mate 
waarin ten onrechte bijstand wordt verleend aan 
illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. 
Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden, 
werden in twee grote steden a-selecte steekproeven 
getrokken uit de bestanden van niet-Nederlanders die 
een ABW- of RWW-uitkering genieten. De steekproef 
bestond in beide steden uit 400 personen. Van hen is 
de verblijfstatus nagetrokken. De resultaten van deze 
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werkwijze komen er in het kort op neer dat in de ene 
gemeente 0% ten onrechte een bijstandsuitkering 
geniet en in de andere gemeente 0.5%. Deze percen-
tages vertonen opmerkelijke overeenkomsten met dat 
wat wij in de vorige paragraaf gaven (0.5% van de 
aangetroffen illegale vreemdelingen, waarvan we de 
inkomensbron kennen) en dat van Minderhoud en 
van den Ouden (0.07% van het totale aantal 
aanvragen voor een uitkering). 

Een zeer recent onderzoek betreft dat van de 
Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Dit onderzoek werd verricht naar 
aanleiding van, ondermeer, de stelling van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
dat 	hier aanwezige vreemdelingen vaak 
zonder al te veel moeite arbeid kunnen verrichten en 
van door de overheid gefinancierde diensten gebruik 
kunnen maken'. Om na te gaan of dit werkelijk zo is, 
werd de volgende probleemstelling geformuleerd: 'In 
hoeverre maken niet-Nederlanders zonder verblijfs-
titel gebruik van arbeidsbemiddeling, van de WW en 
de gezondheidszorg en in hoeverre staan illegale en 
gedoogde vreemdelingen ingeschreven in het bevol-
kingsregister?' Teneinde deze vraag te kunnen beant-
woorden, hebben de onderzoekers van de Weten-
schapswinkel medewerkers van Gewestelijke Arbeids-
bureau's en bedrijfsverenigingen, huisartsen en 
medewerkers van ziekenfondsen, medewerkers van 
vreemdelingendiensten, administratieve medewerkers 
van ziekenhuizen, medewerkers van de GGD en 
verzekeringsagenten geinterviewd met behulp van 
open vragen. De conclusies die uit deze interviews 
getrokken worden, komen er in het kort op neer dat 
de stelling van de WRR niet met de realiteit overeen-
stemt, tenminste voor zover het gaat om de arbeidsbe-
middeling en de WW. Dit komt volgens de onder-
zoekers deels omdat er wel degelijk wordt gecontro-
leerd op verblijfstitel en deels ook omdat illegalen 
geen poging doen de opgeworpen barrieres te nemen. 
Ten aanzien van de gezondheidszorg wordt vastge-
steld dat het gebruik van de eerstelijns zorg voor 
illegale vreemdelingen geen problemen met zich 
meebrengt. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat 
in voorkomende gevallen de illegale vreemdeling zelf 
de kosten van behandeling zou kunnen dragen. In 
andere gevallen zou de arts om humanitaire redenen 
geen kosten in rekening brengen of zou de behan-
deling gratis zijn. Ten slotte wordt geconstateerd dat 
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het niet erg aannemelijk is dat echte illegalen in het 
bevolkingsregister zijn opgenomen. Overigens zij voor 
de volledigheid gesteld dat het woord "aannemelijk' 
terecht suggereert dat de basis voor deze conclusie 
een wankele is en cijfermatig slechts wordt gevormd 
door de bevindingen in een kleine gemeente. 

Tot besluit 

Zoals in de eerste paragraaf staat aangegeven, 
bestaat er een toenemende zorg over het groeiend 
aantal illegale vreemdelingen en uitgeprocedeerde 
asielzoekers dat een beroep zou doen op de collec-
tieve voorzieningen. Het openstellen van de binnen-
grenzen van de EG zou dit, al dan niet vermeende, 
probleem nog eens vergroten. In diezelfde paragraaf 
is voorts vastgesteld dat deze toenemende zorg niet 
gebaseerd is op feitelijk cijfermateriaal of zelfs maar 
gefundeerde indrukken. Toch is er wel degelijk 
onderzoeksmateriaal voorhanden op basis waarvan 
iets gezegd kan worden over de samenstelling van de 
illegalenpopulatie en de mate waarin illegale vreem-
delingen en uitgeprocedeerde asielzoekers een beroep 
doen op sociale voorzieningen. Nemen we dit onder-
zoeksmateriaal onder de loep, dan blijkt de zorg om 
een en ander meer emotioneel dan rationeel te zijn. 
We vatten hier nog eens kort samen wat de belang-
rijkste bevindingen zijn. Uit de cijfers van de KMAR 
blijkt dat zowel het aantal grensoverschrijdingen als 
het aantal verwijderingen dalende is. Het aantal 
illegalen dat wordt uitgezet blijkt, in absolute zin, 
stabiel te zijn. Vermeldenswaard hierbij is dat het 
aandeel van EG-onderdanen in uitzettingen wegens 
gevaar voor de openbare orde - lees criminaliteit - 
aanzienlijk is. flit leidt ondermeer tot de conclusie 
dat het openstellen van de grenzen vooral zal leiden 
tot een toename van criminele illegalen uit de EG en 
tot problemen bij het verwijderen van hen. 

Uit het onderzoek naar het operationeel vreemde-
lingentoezicht blijkt dat de populatie van aange-
troffen vreemdelingen grotendeels bestaat uit mannen 
en dan nog vooral uit mannen beneden de leeftijd van 
30 jaar. In meerderheid zijn zij ongehuwd. Bijna de 
helft van al deze vreemdelingen is naar Nederland 
gekomen om te werken of te studeren. De andere 
helft is hier voor korte tijd als toerist, voor een kort 
familiebezoek of voor gezinshereniging. Een relatief 
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gering deel is hier voor het verrichten van criminele 
activiteiten. Bijna de helft is hier nog geen drie 
maanden en iets meer dan de helft is hier al langer. 
Bijna driekwart heeft een eigen inkomen of wordt 
onderhouden door een familielid. Van de vreemde-
lingen die het moeten hebben van criminaliteit komt 
het overgrote deel uit een EG-land. 

Zowel uit het onderzoek naar het operationeel 
vreemdelingentoezicht als uit de onderzoeken naar 
het beslag op de collectieve voorzieningen blijkt 
voorts dat dit beslag minimaal te noemen is. Opmer-
kelijk is daarbij dat zeer verschillende onderzoeken 
en heel verschillende onderzoekmethoden tot 
ongeveer dezelfde percentages leiden. Deze liggen 
alle onder de 1%. 
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Communicatieproblemen in 

de omgang met etnische 

minderheden 

dr. F.A.M. Kortmann" 

!Welding 

In ons land zien we een groeiend aantal mensen 
van etnische minderheden.' Verwacht wordt dat in 
1995 in Amsterdam de jeugd in de leeftijdscategorie 
van twaalf tot zeventien jaar voor veertig procent zal 
bestaan uit allochtonen. (Gemeente Amsterdam, 
1985) Justitie krijgt ook steeds meer te maken met 
mensen uit andere culturen. Zo bezetten migranten 
ongeveer een kwart van de totale Nederlandse 
penitentiaire capaciteit. (Grapendaal, 1989) Eenzelfde 
tendens zien we in de tbs-inrichtingen. Ook politie, 
rechterlijke macht en reclassering krijgen steeds meer 
te maken met allochtonen. (Junger e.a., 1989) 

Contact met justitie is voor veel mensen een belas-
tende gebeurtenis. Voor migranten is de belasting 
vaak extra zwaar. Allereerst kampen ze met taalpro-
blemen. Allochtonen voelen zich vaak niet begrepen 
en veelal niet ten onrechte. Daarnaast spelen bij hen 
het gevoel slachtoffer te zijn van racisme en discrimi-
natie, het sociale isolement en de angst voor 
uitzetting uit Nederland vaak een storende rol in het 
contact met politie en justitie. Daardoor loopt in deze 
contacten de spanning gemakkelijk op en kunnen er 
gedragsmoeilijkheden ontstaan zoals gebrek aan 
cooperatie, overdreven en theatraal gedrag, verzet 
tegen de huisregels of agressieve uitbarstingen. 

Voor Nederlandse justitie-ambtenaren is het vaak 
een moeilijke opgave om hier adequaat op in te 
spelen. De manier waarop zij met autochtonen 
omgaan lijkt in de omgang met mensen uit andere 
culturen minder functioned. Niet alleen de alloch-
tonen, maar ook zijzelf, voelen zich daardoor vaak 
onmachtig. Zij beseffen dat ze tekort schieten in het 

* De auteur is psychiater en algemeen directeur van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze te Wolfheze. 
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aanvoelen van en het omgaan met migranten, maar 
weten vaak niet goed waardoor dit komt. Een zekere 
selectiviteit in de rechtsgang van verdachten die 
behoren tot de etnische minderheden (Maas e.a., 
1989), zou hiervan mogelijk het gevolg kunnen zijn. 

In dit artikel wil ik een aantal problemen in de 
transculturele communicatie beschrijven die 
autochtone Nederlanders in contact met mensen uit 
andere culturen kunnen tegenkomen. De kern van 
deze problemen ligt in het verschil in culturele 
normen en waarden van de beide partijen, waardoor 
ze elkaar minder goed verstaan. In wezen maakt het 
niet uit om welk soort contact het gaat, politie en 
arrestant, rechter en verdachte, penitentiair inrich-
tingswerker en gedetineerde of psychiater en 
tbs-veroordeelde. 

Gezien mijn eigen beroepsmatige achtergrond van 
psychiater, bespreek ik een aantal transculturele 
communicatieproblemen aan de hand van moeilijk-
heden in de omgang met mensen uit een andere 
cultuur, die lijden aan psychiatrische stoornissen. 
Voordat ik daaraan toekom ga ik eerst in op wat meer 
theoretische achtergronden van de communicatiepro-
blemen die zich in de psychiatrie voordoen, waarbij 
eveneens gemakkelijk parallellen kunnen worden 
getrokken naar andere vakgebieden. 

De westerse benadering 

Bij het beoefenen van geneeskunde, of deze nu van 
westerse, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse of van 
Afrikaanse origine is, behoort het stellen van een 
diagnose. Pas wanneer de geneeskundige de ziekte 
een naam heeft kunnen geven, kan hij putten uit de 
kennis die er binnen zijn cultuur bestaat over de beste 
behandeling voor de vastgestelde aandoening. Stel, 
een patient die in een toestand van heftige opwinding 
verkeert wordt door zijn familie gebracht voor 
hulpverlening. Komt hij bij een westerse genees-
kundige dan stelt deze een manisch beeld vast en 
geeft kalmerende medicijnen; de Surinaamse genees-
kundige noemt hetzelfde beeld Winti en voert als 
behandeling een daarvoor passend ritueel uit; de 
Ethiopische priester constateert een bezetenheid van 
de duivel en drijft deze uit met behulp van heilig 
water. 

Het resultaat van de behandelvormen moeten we 
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afwachten. Maar een ding is zeker. Wanneer de 
hulpvrager en de hulpverlener elkaar benaderen 
vanuit eenzelfde culturele achtergrond, dan is de kans 
het grootst dat de interactie door beiden als passend 
wordt ervaren. Zijn hun culturen verschillend, dan 
kunnen er allerlei communicatieproblemen ontstaan, 
waardoor de therapeutische relatie vaak niet eens tot 
stand komt, of voortijdig wordt afgebroken. 

flit blijkt uit Nederlandse statistieken over de 
hulpverlening aan allochtonen. Migranten maken 
aanzienlijk minder vaak gebruik van ambulante 
geestelijke gezondheidszorg dan mensen van Neder-
landse aflcomst. (Limburg-Okken, 1989) Het aantal 
migranten dat in psychiatrische ziekenhuizen wordt 
opgenomen blijft ook sterk achter bij het aantal 
opnames van autochtone Nederlanders. De gemid-
delde opnameduur is bovendien aanzienlijk korter, 
hetgeen niet te danken is aan een snellere en meer 
doelmatige behandeling. (Brook e.a., 1985) Een en 
ander kan waarschijnlijk ook niet worden verklaard 
uit het feit dat migranten minder psychiatrische en 
psychosociale problemen hebben dan autochtone 
Nederlanders. De kern van dit probleem ligt in 
cornmunicatiestoornissen. 

De meeste autochtone behandelaars gaan er 
impliciet van uit dat psychiatrische ziekten in wezen 
universele anthropologische verschijnselen zijn, dat 
wit zeggen verschijnselen waaraan elke mens, waar 
ook ter wereld en los van zijn cultuur, kan lijden. 
Daarom zou dan ook iedere hulpverlener die 
verstand heeft van psychopathologie deze verschijn-
selen in principe kunnen diagnostiseren, ongeacht 
zijn culturele achtergrond. Men zou het kunnen 
vergelijken met het vaststellen van bij voorbeeld hoge 
bloeddruk bij mensen uit verschillende culturen. Het 
verbijzonderen van geestesziekten tot sterk aan 
culturen gebonden verschijnselen, achten zij weinig 
vruchtbaar. 

Daarnaast zijn er hulpverleners die meer geneigd 
zijn psychiatrische ziekten op te vatten als cultuurge-
bonden verschijnselen. Ook zij hebben daarvoor hun 
argumenten. Om te beginnen hanteert elke cultuur 
haar eigen maatstaven bij de beslissing of afwijkend 
gevoel en/of gedrag van iemand iiberhaupt wet of 
niet als ziek moet worden bestempeld. Aileen al 
daarom is het moeilijk om van universele ziekten te 
spreken. Daarnaast beinvloedt de cultuur van iemand 
in hoge mate de manier waarop hij zijn gevoel van 

98 	Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 5, 1990 



niet welbevinden in woord en gebaar naar voren 
brengt. Sommige beelden zouden in hun verschij-
ningsvorm zo uniek zijn voor een bepaalde cultuur 
dat ze de status krijgen van 'culture-bound-
syndrome', zoals amok of latah. Hoe meer een 
hulpverlener met de culturele achtergrond van zijn 
patient vertrouwd is, des te beter kan hij diens 
hulpvraag verstaan en op een juiste wijze inschatten. 

Dit geldt niet alleen binnen de psychiatrische 
hulpverlening, maar evenzeer in het justitiele werk. 
Naarmate een politie-ambtenaar, rechter of reclasse-
ringswerker meer geneigd is aan zijn eigen normen 
een universele waarde toe te kennen, treden er 
gemakkelijker communicatiestoornissen op wanneer 
hij in contact komt met iemand uit de kring van 
etnische minderheden, waarbinnen vaak andere 
normen en waarden gelden. 

De voorkeur voor de universaliteitshypothese 

Zoals gezegd overheerst bij westerse psychiaters een 
voorkeur voor de universaliteitshypothese. Hiervoor 
noem ik twee oorzaken. Allereerst is deze voorkeur 
het gevolg van het overwegend dualistische 
mensbeeld van mensen uit het westen. Sinds 
Descartes wordt er in het westerse denken een sterke 
scheiding aangebracht tussen lichaam en geest. De 
westerse geneeskunde richt zich vooral op het 
lichaam. De psychiatrie, als een medische discipline, 
probeert daarin mee te gaan. Daardoor wordt in de 
hand gewerkt dat psychiatrische stoornissen in eerste 
instantie worden toegeschreven aan lichamelijke 
stoornissen, dus stoornissen in het biologische 
substraat van de mens. Dit substraat is specifiek voor 
de menselijke soort, los van zijn cultuur. Psychi-
atrische ziekten, ook de zogenaamde 'culture-bound-
syndromes', zouden daarom, waar ook ter wereld, wat 
betreft hun kernsymptomen niet wezenlijk van elkaar 
verschillen. De beelden worden hooguit gekleurd 
door de cultuur. 

Daarnaast hangt de voorkeur van westerse 
psychiaters voor de universaliteitshypothese mogelijk 
66k samen met hun neiging tot etnocentrisch denken. 
Dit is een verschijnsel dat in alle culturen voorkomt 
en niet beperkt is tot de medische discipline. Ook de 
andere eerdergenoemde beroepsgroepen neigen tot 
dit soort denken. Onder etnocentriciteit wordt 
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verstaan de vaak (onbewuste) opvatting dat de 
verworvenheden en waarden van eigen cultuur de 
meest, zo niet de enige, correcte zijn en dat 
afwijkende opvattingen uit andere culturen primitief 
zijn. Zo'n instelling werkt bij westerse vakmensen de 
mening in de hand dat de ontwikkelingen in hun 
professie, die een produkt zijn van hun eigen cultuur, 
universeel geldend en toepasbaar zijn en dat de 
kennis en praktijken op hun vakgebied van andere 
culturen in de schaduw daarvan staan. 

De betrekkelijk kleine groep van autochtone 
hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, die 
veel met buitenlanders te maken heeft, twijfelt wel 
eens aan deze vermeende universaliteit. Naast goed 
herkenbare ernstige psychiatrische beelden bij Turken 
en Marokkanen ziet de psychologe Pannekeet (1987) 
'een groot grensgebied met voor haar onduidelijke 
beelden en meer cultuurgebonden vormen van 
psychopathologie.' Zij stelt dat het in veel gevallen 
niet haalbaar is om na een aantal gesprekken zo'n 
duidelijke westerse diagnose te stellen dat op grond 
daarvan een langdurig behandelplan kan worden 
opgezet. Zelfs de diagnostiek tijdens een klinische 
opname met uitgebreide observatiemogelijkheden 
!evert bij bij voorbeeld Marokkanen weinig op. 

Soortgelijke problemen in de diagnostiek bij 
Turken en Marokkanen meldt de psychiater Limburg-
Okken (1987): 'Bij een totaal van 94 clienten met een 
depressie ontkwam ik diagnostisch - vaak niet aan 
wat vroeger een gemaskeerde depressie heette. Het 
betrof hier clienten bij wie de kernsymptomen van de 
depressie werden overschaduwd door lichamelijke 
klachten en bij wie bovendien spontane klachten over 
somberheid vaak ontbreken. Aangezien ik slechts 
zelden een `zuivere' diagnose kon stellen koos ik voor 
een descriptieve werkwijze, dat wil zeggen voor een 
uitgebreide beschrijving, per client, van de symptoma-
tologie, eventueel in de eigen Marokkaanse of Turkse 
bewoordingen'. 

In de meeste gevallen gaven de diagnostische 
omschrijvingen uit het universeel toepasbaar geachte 
classificatiesysteem van psychiatrische stoornissen, de 
International Classification of Diseases (ICD) van de 
World Health Organisation (WHO, 1978), haar 
weinig houvast. Uiteraard neigt de WHO naar 
universeel denken vanwege haar doelstelling de 
gezondheid van mensen uit verschillende culturen te 
bevorderen. Zij voert daarvoor wereldwijde projecten 

100 	Justitkele Verkenningen, jrg. 16, nr. 5, 1990 



uit, vooral gericht op de niet-westerse landen van de 
Derde Wereld. Zij heeft hiervoor onder andere het 
zojuist genoemde classificatiesysteem van ziekten, de 
ICD, ontwikkeld. Aan de totstandkoming van dit 
systeem werkten westers opgeleide geneeskundigen 
mee. Daardoor draagt het onvermijdelijk sporen van 
de westerse cultuur. Binnen deze cultuur blijkt het 
dan ook het best bruikbaar. (Giel e.a., 1981) Of 'het 
systeem ook voldoende bruikbaar is om de geestes-
ziekten van patienten uit niet-westerse culturen onder 
te brengen, is minder zeker. De aanhangers van de 
cultuurgebondenheidshypothese twijfelen daar aan. 
Op grond van fenomenologische studies stelt de 
psychiater Prince (1983), die lang in Afrika heeft 
gewerkt: 'African syndromes are different from 
Europian ones and should not be forced into 
Europian procrustean beds'. 

Een van de mondiale projecten van de WHO is de 
Introduction of Mental Health Care into Primary Care 
(Harding e.a., 1983), gericht op de invoering van 
enige westerse geestelijke gezondheidszorg in de 
basisgezondheidszorg van ontwikkelingslanden. Voor 
dit project heeft de WHO een aantal onderzoekvra-
genlijsten ontwikkeld dat in verschillende culturen 
toepasbaar zou zijn. Een ervan is de zogenaamde Self 
Reporting Questionnaire (SRQ). Deze vragenlijst heb 
ik uitvoerig bestudeerd op haar toepasbaarheid in de 
Ethiopische cultuur. Uit deze studie kwam een groot 
aantal problemen in de transculturele communicatie 
naar voren, dat zeker niet exclusief is voor de psychi-
atrie. Vandaar dat ik wat uitgebreider op deze studie 
in ga. 

Ethiopie 

In Ethiopie is mijn belangstelling voor de transcul-
turele psychiatrie ontstaan. Omdat ik in het verdere 
verloop van dit artikel een aantal voorbeelden uit 
deze cultuur zal geven, wil ik eerst kort stilstaan bij 
dit land en bij mijn werk aldaar. 

Zoals bekend ligt Ethiopie in Oost-Afrika. Het land 
is twee keer zo groot als Frankrijk en heeft ongeveer 
42 miljoen inwoners. In 1983 werkten er twee Ethio-
pische psychiaters en vijf uit het buitenland. Er 
bestaan twee psychiatrische ziekenhuizen met in 
totaal ongeveer 600 bedden. Dit betekent dat psychi-
atrie als medische discipline een nagenoeg onbekend 
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verschijnsel is in dit land. Ethiopiers zijn dus nog niet 
`geprotoprofessionaliseerd' voor de psychiatrie. 

Van 1983 tot 1985 heb ik in Ethiopie gewerkt. lk 
was verbonden aan de Universiteit van Addis Ababa. 
Mijn taken bestonden uit het geven van onderwijs in 
de psychiatrie aan de vierdejaars medische studenten, 
het behandelen van patienten op een psychiatrische 
polikliniek aan de rand van de hoofdstad en het doen 
van wetenschappelijk onderzoek naar de bruik-
baarheid van de zojuist genoemde diagnostische 
vragenlijst, de Self Reporting Questionnaire. De 
patienten die ik te behandelen kreeg waren veelal 
mensen die, na vele vergeefse consulten bij tradi-
tionele genezers en westerse gezondheidscentra op 
het platteland, uiteindelijk een van de ziekenhuizen in 
de hoofdstad opzochten in de veronderstelling dat 
daar de beste dokters waren. Bij toeval kwam een 
aantal van hen terecht in het St. Paul's Ziekenhuis, 
waar onze psychiatrische polikliniek was gevestigd. 
Aan de poort van dit ziekenhuis werden alle 
patienten met `klachten boven de nek' door een 
verpleegkundige geselecteerd en naar ons verwezen. 
Een verrassend groot aantal van hen (70%) bleek bij 
ons op het juiste adres. Een klein deel moesten wij 
doorverwijzen naar de oog-, keel-, neus-, en 
oorartsen, die immers ook 'klachten boven de nek' 
behandelen. 

In Ethiopie ben ik minder universalistisch gaan 
denken over mijn vak. lk ging naar dit land met een 
tamelijk zelfverzekerd gevoel. Immers, na tien jaar als 
psychiater te hebben gewerkt aan de Universiteit van 
Groningen achtte ik me in'staat om mijn theoretische 
kennis en praktische psychiatrische vaardigheden ook 
in Ethiopie te kunnen gebruiken en over te dragen. 
Achteraf bleek dit een typisch universalistische 
opvatting. In het contact met Ethiopiers, patienten en 
studenten, werd mij spoedig duidelijk dat wat ik in 
Nederland wist en kon in Ethiopie niet allemaal 
zonder meer toepasbaar was en dat ik met mijn 
westerse deskundigheid in deze niet-westerse cultuur 
een toontje lager moest gaan zingen. 

De Self Reporting Questionnaire 

Mijn wetenschappelijk onderzoek richtte zich op de 
bruikbaarheid van de SRQ in Ethiopie. (Kortmann, 
1986; Kortmann e.a., 1988) Deze vragenlijst is 
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ontworpen voor het opsporen van geesteszieken in de 
eerstelijns gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
De lijst bevat 24 eenvoudige vragen waarop slechts 
`ja' of 'nee' behoeft te worden geantwoord. Komt het 
aantal ja-antwoorden boven een bepaalde drempel-
waarde dan is de kans groot, aldus de WHO, dat de 
ondervraagde lijdt aan een psychiatrische ziekte. 

De lijst bleek niet zo universeel toepasbaar als de 
WHO dacht, doch bevatte een groot aantal westerse 
concepten, die niet of verkeerd werden begrepen door 
Ethiopiers. Ter illustratie zal ik u hiervan een aantal 
voorbeelden geven. 
- De vraag uit de SRQ naar vermindering van eetlust 
('Is your appetite poor?'), in het westen een van de 
vitale kenmerken bij een depressie, bleek irrelevant, 
onbegrijpelijk en vaak zelfs ongepast in Ethiopie, het 
armste land ter wereld dat ten tijde van mijn 
onderzoek (1983-1985) werd geteisterd door een 
verschrikkelijke hongersnood. 
- De vraag naar het plezier in het dagelijks werk 
('Do you enjoy your daily activities?'), leverde ook 
problemen op. Het is een vraag die, zelfs in een 
welvaartscultuur, slechts bij bepaalde hogere sociale 
lagen misschien een depressie kan opsporen. De 
vraag bleek onbegrijpelijk voor veel Ethiopiers die 
dagelijks slechts een zorg hebben, namelijk het 
vinden van werk om te overleven. De vraag of ze er 
plezier in hebben komt veelal niet in hen op. 
- De vraag of iemand vaker built dan gewoonlijk 
('Do you cry more than usual?'), eveneens bedoeld 
om een depressie op het spoor te komen, werd door 
veel Ethiopiers opgevat als een vraag naar een 
toename in het aantal bijgewoonde rouwceremonies, 
waarbij de Ethiopische cultuur voorschrijft dat er 
moet worden gehuild, zowel bij het overlijden van 
een vriend als van een vijand. Een ja-antwoord op 
deze vraag uit de mond van een Ethiopier bleek dan 
ook geen indicatie voor sombere gevoelens. 
- De vraag `Slaapt u slecht?' ('Do you sleep badly?') 
bleek in de Ethiopische cultuur een meer beperkte 
betekenis te hebben dan in de westerse cultuur. Zij 
vraagt naar een gestoorde slaap ten gevolge van 
nachtmerries of slaapwandelen en informeert niet 
naar in- of doorslaapstoornissen. 
- De vraag of iemand zich ongelukkig voelt ('Do you 
feel unhappy?') werd door velen sterk geassocieerd 
met gevoelens van rouw bij een verlies of het 
overlijden van iemand. Hiervan getuigde de veel 
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gehoorde spontane toevoeging bij een nee-antwoord: 
'Nee, want er is niemand overleden'. Daaruit blijkt 
dat de vraag te beperkt werd opgevat. 
- De uitdrukking 'een nuttige rot in de samenleving' 
in de vraag 'Are you unable to play a useful part in 
life?' bleek sterk politiek gekleurd te zijn. Na de 
revolutie van 1974 wordt dit begrip veelvuldig 
gebruikt in de wekelijkse verplichte politieke bijeen-
komsten. Bij het stellen van deze vraag ontdekten wij 
soms enige schrik bij de ondervraagden. Veel van hen 
leken de vraag snel af te doen met een 'nee', politiek 
gezien het meest `veilige' antwoord. 
- De vraag of het moeilijk is voor iemand om beslis-
singen te nemen ('Do you find it difficult to make 
decisions?') beantwoordde een aantal keren niet aan 
haar doel, omdat de vraag werd betrokken op de 
maatschappelijke onvrijheid die vele Ethiopiers soms 
ondervonden om zelf keuzen te maken en beslis-
singen te nemen in hun orthodox geregeerde marxis-
tisch-leninistische land. 
- Bij de vraag aan iemand of hij belangrijker is dan 
de meeste mensen denken ('Are you a much more 
important person than most people think?') stelden 
sommigen de tegenvraag 'In welk opzicht?'. In het 
Amhaars, de officiele Ethiopische taal, betekent 
'important' naast `belangrijk% ook `groof, `oud' en 
`eerbiedwaardig of gerespecteerd'. Onze toevoeging 
`niet in leeftijd' was vaak nodig om een `ja' of een 
'nee' te krijgen. 

- Tot slot, een bevestigend antwoord op de vraag 
naar de aanwezigheid van het gevoel dat anderen niet 
te vertrouwen zijn, ('Do you feel that somebody is 
trying to harm you in some way?'), leverde in 
Ethiopie grote diagnostische problemen op wanneer 
men hierbij WHO-maatstaven hanteert. Een 
hardnekkige bevestiging van deze vraag wijst in 
sommige westerse culturen in de richting van een 
paranoide stoornis. Dit geldt evenwel zeker niet 
binnen de Ethiopische samenleving. Daar is 
wantrouwen diep geworteld in de cultuur, getuige een 
veel gebruikt Ethiopisch gezegde 'It is futile to trust 
in men' (Het is zinloos om mensen te vertrouwen). 
(Levine, 1965) Wantrouwen is daarom daar zeker niet 
ziekelijk, eerder zou een gebrek aan wantrouwen zou 
op ziekte kunnen wijzen. 

De bewering van de WHO dat de vragen van de 
SRQ zo universeel zijn dat ze aan mensen uit 
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verschillende culturen de gelegenheid bieden `... to 
report the presence or absence of clearly defined 
symptoms' (Harding e.a., 1983) bleek dus niet in 
overeenstemming met de resultaten van mijn Ethio-
pische onderzoek. Dat lijkt op zich nog niet zo 
schokkend. In de dagelijkse psychiatrische praktijk 
gebruiken we immers de SRQ niet. Wel alarmerend 
wordt deze bevinding wanneer we ons realiseren dat 
de afzonderlijke vragen van de SRQ in feite geen 
andere zijn dan de gebruikelijke kernvragen uit de 
westerse psychiatrische praktijk. 

En daarmee zijn we terug in Nederland. Wanneer 
een autochtone Nederlandse hulpverlener zich in een 
diagnostisch gesprek met een allochtone patient 
onvoldoende bewust is dat zich bij het stellen van zijn 
standaardvragen zulke conceptuele verschillen 
kunnen voordoen, dan dreigen ernstige communica-
tiestoornissen. 

Zulke problemen beperken zich niet tot de psychi-
atrische diagnostiek. Ze kunnen zich evengoed 
voordoen tijdens een gerechtelijk verhoor van een 
allochtone verdachte door een Nederlandse rechter of 
politie-ambtenaar zonder dat dit voldoende wordt 
onderkend. 

Andere cultuurafhankelijke variabelen binnen de 
psychiatrie 

Naast de zojuist besproken conceptuele verschillen 
in het taalgebruik van de migrant en het jargon van 
de psychiater wil ik nu een aantal andere cultuuraf-
hankelijke variabelen bespreken, waarmee men in de 
transculturele psychiatrische praktijk rekening moet 
houden, te weten: 
- verschillen in de afgrenzing van het domein van 
psychische ziekten; 
- verschillen in de wijze waarop de ziekte wordt 
geuit en vastgesteld; 
- verschillen in het hulpzoekgedrag en de weder-
zijdse rolverwachtingen van patient en arts. 

De grenzen van het domein van psychische ziekten en 
delinquent gedrag 

Uit transculturele psychiatrische studies blijkt dat 
een aantal mentale verschijnselen, zoals verwardheid, 
somberheid of angst, verschijnselen die in de westerse 
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psychiatrie worden opgevat als symptomen van 
psychiatrische ziektebeelden, ook in andere culturen 
als fenomeen voorkomt. Daarmee is echter nog niet 
aangetoond dat deze verschijnselen in die andere 
culturen ook zonder meer vallen binnen de categorie 
van ziekten en daarmee binnen het aandachtsgebied 
van de daar bestaande gezondheidszorg. Het is een 
vooronderstelling waarvan westerse psychiaters vaak 
zonder meer uitgaan, wanneer ze beroepsmatig in 
contact treden met mensen uit andere culturen. Van 
Dijk (1973) haalt een treffend voorbeeld aan van een 
Indianencultuur, waarin een somatisch ziektebegrip 
in het geheel niet dat van westerse geneeskundigen 
dekt. Bij sommige Indianenstammen zijn bepaalde 
huidveranderingen, waarbij witte vlekken ontstaan, 
een zo algemeen verschijnsel dat het niet hebben 
ervan als ziekelijk wordt benoemd. In de westerse 
medische wereld is dit verschijnsel een bekende 
huidziekte, Pinta genaamd. De naar westerse 
maatstaven gezonde situatie van het niet hebben van 
Pinta wordt in deze Indianencultuur soms zo zielselijk 
gevonden dat het een huwelijk in de weg kan staan. 

Niet alleen tussen culturen bestaan verschillen in 
opvatting over de afgrenzing van wat wel en wat niet 
als ziek wordt beschouwd. Ook binnen een cultuur, 
de westerse, zien we in de loop der tijden verschui-
vingen optreden, zoals in de beoordeling van een 
toestand die in onze tijd wordt opgevat als een 
ernstige psychiatrische ziekte, de psychose. Rond de 
zeventiende eeuw werden mensen met deze verschijn-
selen niet beschouwd als zieken maar als verach-
telijke schepselen uit wie al het menselijke was 
verdwenen. Waanzin was toen een ondeugd. 
Waanzinnigen hoorden daarom in het justitiele circuit 
en hun plaats was de gevangenis. De kwalificatie 
`ziek' werd hen pas tijdens de Franse revolutie 
gegeven. Vanaf die tijd komen mensen met dergelijke 
verschijnselen steeds meer binnen het aandachts-
gebied van doktoren. 

Ook in het recente verleden zien we in onze cultuur 
verschuivingen in de afgrenzing van het ziektebegrip. 
In het begin van deze eeuw was overmatig drankge-
bruik moreel verwerpelijk gedrag, dat moest worden 
bestraft. Hetzelfde verschijnsel komt nu steeds meer 
onder de aandacht van de geneeskunde. Homosek-
sueel gedrag is lange tijd wettelijk verboden geweest. 
Daarna werd het ziekelijk genoemd. Nu wordt het in 
de westerse cultuur steeds meer geplaatst buiten het 
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domein van de ziekten. Voor Ethiopische studenten is 
dit onvoorstelbaar. Homoseksualiteit is in hun ogen 
een ernstige ziekte, terwijl zij weer heel luchtig doen 
over het veel voorkomende Ethiopische gebruik dat 
pubers hun eerste seksuele ervaringen opdoen in 
contact met ezels, hetgeen bij ons als zeer ziekelijk en 
als `bestialisme' wordt benoemd. Als westerse 
psychiater moest ik aan deze Ethiopische opvatting 
wel even wennen. 

Over drugsgebruik verkeert de westerse cultuur 
heden ten dage nog in verwarring. Zij aarzelt tussen 
veroordelen als crimineel gedrag of behandelen als 
ziekte. Recentelijk is er een discussie op gang 
gekomen of gokken als verslavingsziekte moet 
worden aangemerkt. De CAD's vinden van wel. De 
toenmalige minister Brinkman van WVC stond hier 
afwijzend tegenover. Bij de opening van het Versla-
vingscentrum in Utrecht, begin 1989, stelde hij: `Je 
kunt wel aan alles verslaafd raken: eten, niet-eten, 
telefoneren, televisie kijken, wedden, gokken en met 
je pc spelen'. Gokken is voor hem geen ziekte en het 
CAD-budget mocht volgens hem dan ook niet meer 
worden besteed aan de behandeling van gokver-
slaafden. 

Dit betekent dat de afbakening van die verschijn-
selen, die geneeskundigen te eniger tijd als psychische 
ziekten en juristen als delinquent gedrag aanmerken, 
cultuurafhankelijk is. Het is daarom moeilijk om te 
praten over `universele ziekten' of `universele 
delicten'. In feite worden die menselijke condities 
`ziek' of 'delinquent' genoemd, die de beroepsgroep 
van deskundigen uit een bepaalde cultuur in 
onderling overleg als zodanig hebben vastgesteld. Zij 
worden daarin gestuurd door de binnen hun cultuur 
op dat moment in zwang zijnde opvattingen hierover. 

Wanneer het gaat om de beoordeling van de 
`zwaardere' psychopathologie, zoals schizofrenie of 
manisch-depressieve toestandsbeelden of `zwaardere' 
delicten zoals moord, zullen de verschillen in beoor-
deling tussen culturen wellicht niet zo groot zijn. Bij 
de beoordeling van lichtere' stoornissen kunnen 
verschillen in opvattingen tussen migranten en 
autochtone hulpverleners of rechters, gemakkelijk 
aanleiding geven tot communicatieproblemen. 
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De uitingen van de ziekte 

Een medische diagnose wordt gesteld door een 
deskundige op het terrein van de ziekteleer. Hij stelt 
als volgt een ziekte vast. Hij luistert naar de klachten 
van de hulpzoeker en neemt op een directe manier, of 
indirect via metingen, een aantal verschijnselen bij 
hem waar. Hij probeert zijn waarnemingen te vertalen 
in kenmerken van ziekten of symptomen en brengt de 
symptomen, zo mogelijk, onder in een hem bekend 
syndroom. 

De betrouwbaarheid van zijn diagnostiek hangt in 
eerste instantie af van de betrouwbaarheid van zijn 
waarnemingen. In de somatische geneeskunde 
gebruikt men steeds meer hulpmiddelen om de 
waarnemingen zo objectief mogelijk te doen. lemand 
vertelt bijvoorbeeld zich moe te voelen en pijn te 
hebben bij het ademhalen. Bovendien hoest hij, trans-
pireert hevig en produceert groenig sputum. Niet 
alleen op grond van het verhaal van de patient, maar 
ook door middel van het het bekloppen en beluis-
teren van zijn borstkas, het meten van zijn lichaams-
temperatuur, het tellen van zijn witte bloedli-
chaampjes en het microscopisch onderzoek en 
kweken van zijn sputum, stelt de geneeskundige de 
diagnose longontsteking. 

Een aantal gegevens waarop hij dit doet zijn 
meetbare ziekteverschijnselen, zoals koorts, het bloed-
beeld en de bacterieen in het sputum. Vanwege de 
snelle en grote technische vooruitgang van de laatste 
jaren wordt de diagnostiek in de somatische genees-
kunde steeds meer gebaseerd op objectiveerbare 
gegevens, onafhankelijk van de subjectieve medede-
lingen van de patient. Daarmee wint de somatische 
diagnostiek aan betrouwbaarheid. 

Ook in de psychiatrie doet men veel moeite om 
objectief meetbare criteria te vinden voor psychi-
atrische ziekten. Symptomen zoals een sombere 
stemming, gevoelens van depersonalisatie, angst, 
hallucinaties of waandenkbeelden, zijn echter nog 
steeds niet vast te stellen aan de hand van externe 
metingen. Laboratoriumtesten voor bepaalde psychi-
atrische ziekten bestaan nauwelijks. De psychiater is 
voor zijn diagnostisch werk nog steeds grotendeels 
alhankelijk van de subjectieve informatie van zijn 
patient. Hij moet het doen met de beschrijving van 
diens belevingen, met datgene wat hem opvalt aan 
het gedrag van de patient en eventueel met aanvul- 
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lende mededelingen uit diens omgeving. De 
psychiater staat vervolgens voor de opdracht de infor-
matie en de indrukken die hij heeft gekregen naar 
eigen goeddunken te vertalen in psychiatrische ziekte-
beelden, waarvan bovendien ook nog eens de 
precieze omschrijving en definiering te wensen 
overlaat. Dit is binnen een cultuur reeds een 
moeilijke opgave. 

Nog problematischer wordt het vaststellen van een 
psychiatrische ziekte bij iemand uit een andere 
cultuur. Van zo iemand kunnen we beschrijvingen 
horen van een ziektegevoel dat zelden of nooit 
worden geuit in onze westerse cultuur. Zo beschreef 
een Ethiopische poliklinische patiente mij zeer 
gedetailleerd jeuk in haar hoofd die aanvoelde alsof 
er vliegen in rond vlogen. Het was soms zo erg dat ze 
zichzelf schroeide met een gloeiend stuk ijzer om de 
jeuk te verdrijven. Verschillende littekens van brand-
wonden aan haar hoofd en halsgebied waren er het 
indrukwekkende en trieste bewijs van. Een andere 
Ethiopier leed aan het onaangename gevoel dat er 
wormen in zijn hoofd krioelden die veel jeuk veroor-
zaakten. Soms ook voelde hij jets schrapen tegen de 
binnenkant van zijn schedeldak, zoals een kip met 
haar poot over de grond krabt. Hij was er zeker van 
dat er iets in zijn hoofd zat dat er niet hoorde. Hij 
wist niet hoe het er in was gekomen, maar voelde het 
ook op het moment van mijn onderzoek in ieder 
geval heel duidelijk. 

Wanneer een westerse psychiater met zulke Ethio-
pische uitingen van ziektegevoel wordt geconfron-
teerd, heeft hij weinig aan het American Handbook of 
Psychiatry. Daarin worden zulke klachten niet 
beschreven. Om dit probleem op te lossen is hij snel 
geneigd zulke bizarre klachten van mensen uit andere 
culturen op te vatten als beeldspraak. Wanneer hij 
deze oplossing niet kiest en de klachten letterlijk 	- 
neemt, moet hij in Ethiopie zeer veelvuldig tastzin-
hallucinaties en hypochondere wanen vaststellen en 
veel Ethiopische patienten, naar westerse maatstaven, 
psychotisch noemen, vanwege het feit dat zij 
dergelijke bizarre belevingen veelal als hoofdklacht 
naar voren brengen. 

Tegen de diagnose `psychotisch' pleit evenwel het 
feit dat de begeleidende familieleden van zulke 
patienten vaak vertellen dat in hun omgeving zulke 
hinderlijke sensaties in het hoofd veelvuldig 
voorkomen. Zij beschouwen hun cultuurgenoten met 
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zulke klachten wel als ziek maar zeker niet als 
bizarre, in onze termen psychotische, mensen die het 
contact met de realiteit hebben verloren. 

Bij het stellen van een diagnose moet de psychiater 
de verbale en non-verbale uitingen van de patient 
vertalen in symptoomcategorieen. Tijdens zijn 
opleiding en training is hij weliswaar tot een zo 
objectief mogelijke beoordelaar gemaakt, maar hij 
kan zich toch niet geheel ontdoen van eigen 
persoonlijke smaak en opvattingen. Deze blijven een 
belangrijke rol spelen in de diagnostiek, hetgeen zijn 
negatieve weerslag heeft op de betrouwbaarheid 
ervan. Dit gegeven speelt reeds een storende rol bij 
vakbroeders uit ten cultuur. 

Veel ernstiger worden de betrouwbaarheidspro-
blemen wanneer psychiaters uit verschillende 
culturen bij diagnostiek betrokken zijn. In het kader 
van een internationaal vergelijkend schizofrenie-
onderzoek van de WHO werd de overeenstemming in 
het diagnostisch oordeel tussen psychiaters uit 
westerse en uit ontwikkelingslanden bepaald. Het 
betrof het registreren van verbale expressies van 
emoties van eenzelfde groep patienten. Psychiaters uit 
ontwikkelingslanden stelden zulke uitingen significant 
minder vaak vast dan psychiaters uit westerse landen, 
terwijI zij uiteraard dezelfde scoringsinstructies 
hadden ontvangen. (Leff, 1974, 1977) 

Het subjectieve ziektebeleven van de patient 
enerzijds en het oordeel van de psychiater over 
hetgeen hij boon en ziet anderzijds, blijken 
aanzienlijk te verschillen bij mensen uit verschillende 
culturen. Ook hierin ligt een bron van ernstige 
communicatiestoornissen. Ook bier is een parallel te 
trekken met bijvoorbeeld de rechtspraak. Naarmate 
de culturen van de rechter en de verdachte meer van 
elkaar verschillen, zullen de opvattingen en het 
oordeel over bepaalde vormen van gedrag meer 
uiteenlopen. Wat voor de rechter afwijkend en 
crimineel is, behoort voor de allochtoon misschien 
nog binnen het normale. Men denke aan het accep-
teren van steekpenningen. In de Nederlandse cultuur 
wordt dit zeer snel als corruptie betiteld. In sommige 
Afrikaanse landen is het een geaccepteerde manier 
om zijn inkomen wat aan te vullen. 
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Het hulpzoekgedrag en de rolverwachtingen 

Patienten uit verschillende culturen vertonen ook 
grote variaties in de manier waarop zij zich tot een 
arts wenden om hulp te verkrijgen. Zola (1966) 
beschreef reeds aanzienlijke verschillen tussen Itali-
aanse en Ierse patienten met eenzelfde lichamelijke 
aandoening. Italianen gebruiken vaak een stortvloed 
van superlatieven bij het beschrijven van hun ziekte. 
Ieren zeggen gewoonlijk geen woord te veel. Zulke 
verschillen zien we nog sterker tussen mensen van 
onze en van niet-westerse Afrikaanse culturen. Voelt 
een Ethiopier zich onwel en heeft hij van zijn 
omgeving de ziekenrol toebedeeld gekregen, dan 
wordt van hem verwacht dat hij zijn ziekte zo 
duidelijk mogelijk aan de buitenwereld toont. Hij laat 
zich letterlijk door zo veel mogelijk familieleden en 
vrienden ondersteunen bij zijn gang naar de dokter, 
ook al mankeert er niets aan zijn bewegingsapparaat. 
Voor een Nederlandse dokter, opgegroeid in een 
cultuur waarin een patient zich zo flunk mogelijk 
dient te houden, is dit erg verwarrend. Aanvankelijk 
is hij geneigd zo'n Ethiopier niet serieus te nemen en 
zijn gedrag te beoordelen als onecht en theatraal. De 
kans is daardoor aanwezig dat hij tot een andere 
diagnose besluit, bijvoorbeeld hysterie, dan zijn 
Ethiopische collega, voor wie dit ziektegedrag 
volstrekt aanvaardbaar is. 

Ethiopische patienten houden zich bij het vragen 
om hulp niet aan de gedragscode die een westerse 
arts normaal vindt. Maar de westerse geneeskundige 
op zijn beurt blijkt ook lang niet altijd te voldoen aan 
de verwachtingen die Ethiopiers van een dokter 
hebben. Zo wordt het in de traditionele Ethiopische 
cultuur niet op prijs gesteld dat een geneeskundige 
open kaart speelt wanneer hij een ziektebeeld niet 
kan thuis brengen of er geen passende behandeling 
voor heeft. In Ethiopie behoort een dokter overal een 
antwoord op te hebben. Geeft hij toe deze niet te 
hebben, dan deugt hij niet en gaat de patient een 
andere arts zoeken. 

In de traditionele Ethiopische cultuur gaat aan een 
`zakelijk' medisch gesprek altijd eerst een `ceremo-
nieel' begroetingsgesprek vooraf, waarin een aantal 
standaardvragen worden gesteld zoals: Hoe gaat het 
met u, met uw vrouw, met uw kinderen, met uw 
gezondheid, met uw familie, met uw gewassen en met 
uw vee. De aangesprokene antwoordt, eveneens 
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ceremonieel, dat het met al deze zaken goed gaat. Dit 
kan verwarrend zijn. Wanneer ik in Ethiopie bij een 
poliklinische controle-afspraak aan de patient vroeg 
hoe het met hem ging sinds hij bij voorbeeld een 
bepaald soon medicament gebruikte, antwoordde hij 
altijd eerst ceremonieel dat het goed ging. Ik was 
daar veel meet dan in Nederland gedwongen om 
langdurig door te vragen. 

In de Nederlandse cultuur vragen patienten steeds 
meer om realistische antwoorden van de arts, ook al 
is de inhoud ervan voor hen teleurstellend. Dit 
verschilt duidelijk met de rolverwachtingen die een 
Ethiopier heeft van de dokter, bij voorbeeld wanneer 
deze bij het stertbed van een patient wordt geroepen. 
De familie vraagt voortdurend naar het oordeel van 
de arts. Ook al is de laatste ervan overtuigd dat het 
einde zeer nabij is, mag hij daarvan geen mededeling 
doen. Integendeel. Hij behoort te zeggen dat het goed 
gaat met de patient en dat er nog hoop is. Wanneer 
hij toch voorzichtig zinspeelt op de onmiskenbare 
naderende dood, kan dit door de familie worden 
opgevat als het uiten van een wens in die richting, 
hetgeen de arts door de familie uiteraard niet in dank 
wordt afgenomen. 

Ook in de omgangsvormen en de wederzijdse 
rolverwachtingen van hulpvrager en hulpverlener 
bestaan dus grote verschillen tussen mensen uit 
verschillende culturen. Worden deze onvoldoende 
onderkend dan ontstaat wederzijds onbegrip. Ook de 
justitiele ambtenaar dient met deze aspecten rekening 
te houden in de omgang met migranten. 

Samenvatting en conclusies 

Etnische minderheden hebben het in Nederland 
vaak extra moeilijk. De problemen liggen onder 
andere op het vlak van de transculturele communi-
catie. Vanwege verschillen in normen en waarden 
worden ze vaak slecht begrepen door Nederlanders 
en ontstaan wederzijds gemakkelijk gevoelens van 
irritatie en machteloosheid. Daardoor kunnen alloch-
tonen in contact met justitie in een neergaande 
spiraal terecht komen van steeds sterker appellerend 
onaangepast gedrag, met als reactie daarop een steeds 
groter onbegrip van de autochtone politie-ambtenaar, 
rechter of medewerker van de inrichtingen. Door 
deze communicatieproblemen komt een vruchtbare 
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werk- of hulpverleningsrelatie moeilijker tot stand 
tussen allochtonen en autochtonen dan tussen 
mensen uit dezelfde cultuur. In het contact met 
migranten dient de Nederlandse justitie-medewerker 
daarom rekening te houden met vier categorieen van 
cultuurafhankelijke variabelen: 
- Elke cultuur trekt haar eigen grenzen tussen 
normaal en abnormaal, tussen ziek en niet-ziek en 
tussen delinquent en niet-delinquent gedrag. 
- Elke cultuur kent haar eigen manier van 
uitdrukken van stress en het vragen van hulp 
daarvoor. 
- Elke cultuur kent haar eigen rolverwachtingspa-
tronen bij hulpvrager en hulpverlener, verdachte en 
politie, gedaagde en rechter, gedetineerde en 
bewaarder. 
- Elke cultuur geeft een eigen kleur aan de concepten 
(jargon), die de westers opgeleide psychiater of jurist 
gebruikt in zijn werk. 

Nederlanders zijn zich doorgaans onvoldoende 
bewust van deze culturele verschillen in de beoor-
deling van en de omgang met migranten. Bij hen leeft 
vaak de impliciete overtuiging dat de normen van de 
eigen Nederlandse cultuur, en de verworvenheden 
van hun eigen vak, zo goed zijn dat ze zonder meer 
ook toegepast kunnen worden bij mensen uit andere 
culturen. De denkfout ligt in het `zonder meer'. 

Voor een goede beoordeling van de hulpvraag van 
etnische minderheden is ten minste nodig dat de 
laatsten het gevoel hebben dat zij begrepen en 
geaccepteerd worden. Deze acceptatie zal groeien 
naarmate de autochtone hulpverlener er in slaagt zijn 
eigen culturele normen en waarden wat naar de 
achtergrond te dringen. Dat betekent dat het werken 
met mensen uit andere culturen in de eerste plaats 
vraagt om iets te laten, te weten de migrant teveel 
door zijn eigen westerse bril te bekijken. Dit is voor 
het contact met hem een conditio sine qua non. 
Uiteraard draagt ook kennis van de cultuur van de 
migrant bij om hem gemakkelijker te begrijpen. 

Het onderdrukken van eigen normen en waarden is 
iets dat iemand niet zo maar aangewaaid krijgt. In 
feite is het een onnatuurlijke bezigheid. Men komt 
erdoor in gevecht met zichzelf. Pas wanneer men zich 
wat gewonnen kan geven en het lukt te accepteren 
dat anderen anders zijn dan men zelf is en dat men 
aan dat anders zijn van anderen niet direct zijn eigen 
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Noten 
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Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling koala') worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrif-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
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 leen 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: 070-370 65 53 
(E.C. van den Heuvel, C.J. van 
Netburg) en 070-370 66 56 (E.M.T. 
Beenakkers). 
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Algemeen 

1 
Bruggeman, W., J. de Sutter e.a. 
Gifzelaar, gijzelnemer, overheid, 
politic, media: touwtrekken 
geblazen! 
Panopticon, Ile jrg., nr. 1, 1990, 
pp. 8-31 

Uit de definitie van het vvoord 
`gijzeling' in art. 347 bis W.v.Sr. 
blijkt dat de gegijzelde niet het 
uiteindelijke doe van het misdrijf 
is: hij/zij is het middel om andere 
objecten te realiseren en daarvoor 
heelft de dader behoefte aan publi-
citeit, die hem zomaar en in ruime 
mate worth gegeven door de 
massamedia. Gijzelingen zijn 
daarom 'publiciteits- of mediage-
richt& geweldsdelicten. Het karak-
teristieke ervan is dat geweld 
gehanteerd wordt als middel tot 
communicatie. Dit artikel stelt 
zich tot doel de concurrerende 
belangen naar aanleiding van 
mediaberichtgeving bij gijzeling 
aan een onderzoek te onder-
werpen. Het heell, volgens de 
auteurs, vooral inventariserende 
waarde. De problematiserende 
analyse geeft vaak aanzet tot 
discussie in een materie geken-
merkt door onduidelijkheid in een 
wirwar van uiteenlopende en vaak 
contradictorische finaliteiten. 
Hierbij werd gepoogd aansluiting 
te vinden bij de actualiteit. De 
juridische benadering werd 
beperkt tot de juridische grond- 



slagen van de Belgische mediabe- mannelijke verkeersdeelnemers — 
richtgeving. 	 beduidend lagere verkeersdelin- 

quentie zal gaan stijgen (exposure 
2 	 risk)? Aan de hand van statis- 
Imbrogno, S. 	 tische gegevens en enige onder- 
Family and child care practices in zoeken wordt getracht deze vragen 
the Soviet Union 	 te beantwoorden. Verkeersdelin- 
Families in society, 71e jrg., nr. 	quentie kan niet los gezien 
3, 1990, pp. 158-164 	 worden van delinquentie in het 

In de Sovjet Unie veranderen de 	algemeen, welke in alle Westerse 
sociale waarden. Deze verande- 	industrielanden bij vrouwen ver 
ringen hebben invloed op tradi- 	onder die van mannen ligt. Toch 
tionele ideeen over het gezin, 	zien wij dat in het verkeer de 
huwelijksrelaties en ouder-kind 	verschillen kleiner worden. Bij 
relaties. Men heeft te maken met 	adolescenten (18-21 jaar) bedroeg 
problemen als seksueel misbruik 	in 1977 het percentage mannelijke 
van kinderen, alcoholmisbruik, 	veroordeelden 48,3% tegenover 
drugsverslaving, jeugddelinquentie 37,3% vrouwen. In 1982 was de 
en kindermishandeling. Het aantal verhouding 40,3% mannen 
abortussen en echtscheidingen 	tegenover 37,3% vrouwen. Deze 
neemt toe en het kindertal 	ontwikkeling valt eveneens te 
vermindert. De staat tracht door 	constateren bij de volwassenen. 
voorzieningen op het gebied van 	Bedroeg het percentuele verschil 
kinderopvang, arbeidsomstandig- in 1977 nog 24,3%, in 1982 was dit 
heden en huisvesting de positie 	nog maar 17,2%. Geconcludeerd 
van het gezin te versterken. 	kan worden dat er nauwelijks 
Daarnaast is er een circuit van 	aanleiding is te veronderstellen, 
particuliere hulpverlening. 	dat door een gelijkberechtigde 
Ondanks de zeer verschillende 	deelneming van vrouwen aan het 
politieke en economische ideolo- 	verkeer, een duidelijke verbetering 
gische achtergrond kennen de 	van de verkeerssituatie zal 
Sovjet Unie en de Verenigde 	optreden. 
Staten dezelfde sociale problemen Met literatuuropgave. 
en worden vergelijkbare behande- 
lingsmodaliteiten ontwikkeld in 	4 
beide landen. 	 Schneider, H., J. Stock 
Met literatuuropgave. 	 Wie weit geht der Burger mit? 

Polizeiliche Ausgleichmass- 
3 	 nahmen nach dem Abbau von 
Karstedt-Henke, S. 	 Europas Binnengrenzen 
Frauen im Strassenverkehr: 	Kriminalistik, 44e jrg., nr. 1, 
haben sie eine bessere Moral? 	1990, pp. 9-11 
Kriminologisches bulletin, 15e 	Hoe denkt de burger over het 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 51-83 	vervagen van de Europese binnen- 

Het aantal vrouwelijk verkeers- 	grenzen? De auteurs hielden in 
deelnemers stijgt gestaag. Zal dit 	september 1989 een telefonisch 
leiden tot een typisch vrouwelijke onderzoek onder de bevolking van 
moraal in het verkeer en tot 	Giessen. De vraagstelling en de 
vrouwelijke omgangsvormen in 	daarbij gegeven antwoord-alterna- 
het verkeer? Of zal een intensiever tieven luidden als volgt. 'In een 
autogebruik door vrouwen er 	verenigd Europa zullen de 
automatisch toe leiden dat de 	grenzen verdwijnen. Gevreesd 
thans — in vergelijking met 	wordt, dat dit zal leiden tot een 
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verhoogde criminaliteit in de 
Bondrespubliek. Bent U onder 
deze omstandigheden voor het 
verdwijnen van de grenscontroles? 
Neen; Ja, maar alleen als dit door 
een versterkte internationale 
politiesamenwerking wordt 
gecompenseerd (Internationale 
computernetten, Europees recher-
chebureau); Ja, ook zonder 
compenserende politiemaatre-
gelen. Van de 196 ondervraagden 
was 32,1% voOr het verdwijnen 
van de grenscontroles, zelfs als dit 
zou leiden tot een verhoogde 
criminatiteit. Onder deze omstan-
digheden zouden de grenscon-
troles niet moeten worden 
afgeschaft, vond 18,9% der onder-
vraagden. De meesten (49,0%) 
waren echter van mening, dat de 
grenzen zouden moeten 
verdwijnen, maar dat er dan wel 
vervangende politiele maatregelen 
zouden moeten worden genomen. 
Tegen het openen van de grenzen 
was 17,2% der ondervraagden. 

5 
Seng, M.J., T.M. Frost 
Crime in the 1990's; a federal 
perspective 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
4, 1989, pp. 36-40 

De auteurs werpen een bilk 
vooruit in de jaren negentig. 
Hiertoe nodigden zij een aantal 
specialisten op het gebied van de 
rechtshandhaving uit om hun visie 
te geven op een symposium. 
Onder hen bevonden zich een 
rechter, een aanklager en ambte-
naren van de FBI en DEA (Drug 
Enforcement Administration). 
Allen kwalificeerden het drugspro-
bleem als het centrale en meest 
cruciale probleem van het 
komende decennium. Zij zagen 
het belang in van vraagreductie en 
attitudewijziging van het publiek. 
Ook voorzagen zij dat de witte-
boordencriminaliteit en de 
corruptie zouden toenemen. De 

sprekers waren van mening dat 
een zeer belangrijke ontwikkeling 
van de jaren tachtig de samen-
werking en coordinatie betrof 
tussen organisaties op het gebied 
van de rechtshandhaving op alle 
niveaus. Deze trend waarbij door 
eenheid kracht ontwikkeld kan 
worden, moet voortgezet worden. 
In een samenvattende slotpara-
graaf van bun artikel doen de 
auteurs een sterk beroep op de 
maatschappelijke mobilisatie 
tegen de criminaliteit. 

6 
Timmerman, H., T. van der Zee 
Warden werklozen eerder gedag-
vaard? 
Mens en maatschappij, 65e jrg., 
nr. I, 1990, pp. 27-42 

Heeft de werkloosheid van de 
verdachte invloed op de beslissing 
van de Ovl om de zaak al dan niet 
voor de rechter te brengen? Deze 
vraag dringt zich op als wij zien 
dat 73,2% van de mannelijke 
verdachten die in het hofressort 
Leeuwarden voor eenvoudige 
diefstal voor de rechter moesten 
verschijnen, werkloos was, terwij1 
slechts 18% van de beroepsbe-
volking in de regio werkloos bleek 
te zijn. One redeneringen zijn 
mogelijk om dit verschfinsel te 
verklaren: meer werklozen dan 
werkenden plegen delicten; op het 
0.M. vindt een selectie plaats die 
ten nadele van werklozen uitvalt; 
werklozen zijn gemiddeld 
genomen minder in staat, gezien 
hun slechte financiele positie, op 
de aangeboden transactie in te 
gaan. Urn hierin enig inzicht te 
krijgen, werden in totaal 1001 
zaken uit strafdossiers genomen 
en onderzocht. Geconcludeerd 
kan worden, dat op het U.M. geen 
selectief beleid wordt gevoerd dat 
ten nadele van werklozen uitvalt. 
Ook de ernst van het gepleegde 
feit blijkt niet te verschillen: 
werkenden en werklozen plegen 
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gemiddeld genomen even ernstige 
delicten. Werklozen blijken echter 
significant minder vaak in te gaan 
op een transactie-aanbod. 
Overwogen wordt, om bij het 
bepalen van de hoogte van de 
transactie, rekening te houden met 
de financiele draagkracht van de 
verdachte. De wettelijke basis 
hiervoor is aanwezig. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

7 
Burton, A. 
Drug Trafficking Offences Act 
1986 
The international journal on 
drug policy, le jrg., nr. 2, 1989, 
pp. 33-35 

De Britse wetgeving, overgenomen 
in veel andere landen, die tot doel 
heeft illegale opbrensten van 
drugshandelaren af te nemen, is 
neergelegd in de 'Drug Trafficking 
Offenses Act' van 1986. De wet 
vindt haar oorsprong in het feit 
dat in 1980 lacunes in de wet aan 
het licht kwamen wat betreft de 
mogelijkheden van het hof t.a.v. 
verbeurdverklaring en inbeslag-
neming in drugszaken. De nieuwe 
wet is volgens de auteur slecht 
doordacht en zeer ingewikkeld. 
Vooral doordat civielrechtelijke en 
strafrechtelijke jurisdictie erin 
wordt gecombineerd. De auteur 
geeft een samenvatting van de 
belangrijkste bepalingen in de wet 
en komt tot de conclusie dat de 
onderlinge relaties tussen de 
paragrafen 24, 27 en 31 m.n. 
advocaten voor grote problemen 
plaatst. Hierin staa• respectie-
velijk: het is een strafbaar feit 
iemand te helpen opbrengsten van 
drugshandel te bewaren of te 
beheren; van eenieder in het bezit 
van belastend materiaal kan geeist 
worden dit te laten onderzoeken 

of af te staan; het is eenieder 
verboden een verdachte te laten 
weten dat zijn doen en laten wordt 
nagetrokken en/of een derde te 
informeren die, objectief gezien, 
het onderzoek zou kunen schaden. 
Aan de hand van praktijkvoor-
beelden illustreert de auteur voor 
welke conflicten advocaten komen 
te staan. Tevens geeft hij 
suggesties tot verbetering. 

8 
Byrne, J.M. 
The future of intensive probation 
supervision and the new interme-
diate sanctions 
Crime and delinquency, 36e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 6-41 

Intensief reclasseringstoezicht is 
een nieuwe ontwikkeling in de 
Amerikaanse straftoemeting. Het 
gaat daarbij om sancties die in de 
vrije samenleving worden 
geexecuteerd, maar tevens de 
(bewegings)vrijheid van justitia-
belen aanzienlijk frustreren. Deze 
nieuwe categorie sancties wordt 
als een antwoord gezien op de 
sterke overbevolking van de 
Amerikaanse penitentiaire inrich-
tingen en tevens als een nieuwe 
beveiligingsgerichte invulling van 
de reclasseringstaak. Thans vindt 
onder supervisie van Petersilia 
(Rand Corporation) een uitge-
breid evaluatie-onderzoek plaats 
naar de effectiviteit van deze inter-
mediaire sancties. De auteur 
bespreekt verschillende problemen 
die dergelijk evaluatie-onderzoek 
oplevert. Onder meer dienen door 
de beleidsmakers tevoren de 
doelen te worden geformuleerd 
die met de intermediaire sanctie 
worden beoogd. Deze varieren 
van bestraffing van justitiabelen: 
het ombuigen van potentiele 
veroordeelden tot een vrijheids-
straf naar een alternatieve sanctie; 
het drukken vftn de kosten van de 
straftoemeting; het verminderen 
van de recidive van ex-veroor- 
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deelden. Behalve verschillen in 
doelstelling worden door de 
auteur ook verschillen in 
vormgeving van intensief reclasse-
ringstoezicht besproken. Deze 
verschillen betreffen de doelgroep, 
de gevolgde procedures bij de 
selectie van justitiabelen, en de 
lengte en intensiteit van het reclas-
seringstoezicht. Op basis van deze 
analyse wordt tenslotte een 
referentiekader ontvouwd voor de 

verdere ontwikkeling en toepas-
sing van intermediaire sancties. 
Met literatuuropgave. 

9 

DeIfos, G. 
Geldboete en draagkracht in het 
jeugdstrafrecht 
Tijdschrift voor familie en 
jeugdrecht, I le jrg., nr. 10/11, 
1989, pp. 248-251 

In 1905 werd de strafrechtelijke 
kinderwet ingevoerd met een 
speciaal sanctiepakket voor 
minderjarigen, waarbij voor de 
geldboete een algemeen maximum 
gold. Bij de wetswijziging van 
1965 werd het algemeen 
maximumbedrag verhoogd (en 
later nog eens bij de wet vermo-
genssancties van 1983) en moest 
men tevens rekening gaan houden 
met de draagkracht van de 
verdachte en het gezin, waartoe hij 
behoort. Per 1 januari 1988 werd 
de meerderjarigheidsgrens 
verlaagd tot 18 jaar. Wat het straf-
recht betreft werd het minderjarig-
heidscriterium verlaten en het 
systeem van leeftijden ingevoerd. 
In het recent gewijzigde 
wetsontwerp (September 1989) 
geldt een op het feit gesteld 
maximum en moet alleen nog met 
de draagkracht van de verdachte 
rekening gehouden worden. De 
auteur vindt het juist dat de 
draagkracht van het gezin nu 
verder buiten beschouwing gelaten 
wordt, maar betreurt het 
schrappen van het geldboete- 

maximum. Hij vreest dat bij de 
toegestane betaling in termijnen te 
hoge geldboetes opgelegd zouden 
kunnen worden. Om dit te 
voorkomen is het volgens hem 
noodzakelijk om een bovengrens 
aan te houden. Als uitgangspunt 
daarvoor zou het minimum-
jeugdloon gehanteerd kunnen 
worden. 

10 

Hirsch, A. von 
The ethics of community-based 
sanctions 
Crime and delinquency, 36e 
jrg., nr. I, 1990, pp. 162-173 

De toenemende interesse in 
niet-vrijheidsbenemende sancties 
maakt het nodig de ethische 
grenzen ervan te exploreren. In 
het artikel worden twee thema's 
behandeld, te weten de proportio-
naliteit en de indringendheid van 
dergelijke sancties. Wat de 
proportionaliteit betreft benadrukt 
Hirsch dat ook de alternatieve 
sancties straffen zijn die bepaalde 
vormen van deprivatie inhouden 
en dat zij in verhouding moeten 
staan tot de ernst van het delict. 
Wat de indringendheid van de 
sanctie betreft: de waardigheid 
van de veroordeelde mag niet 
worden aangetast. De inhoud van 
de sanctie moet acceptabel zijn, 
d.w.z. alleen die deprivaties 
omvatten die nodig zijn om de 
doelen die men met de sancties 
nastreeft te bereiken en als 
zodanig de waardigheid van de 
veroordeelde niet aantasten. De 
auteur noemt voorbeelden van 
zijns inziens wel en niet accep-
tabele sancties en besteedt 
aandacht aan de rechten van 
derden bij voltrekking van 
vonnissen. Bij adekwate ethische 
limieten kunnen alternatieve 
sancties bijdragen tot een 
humaner en rechtvaardiger straf-
rechtssysteem; zonder die limieten 
verbreden zij het netwerk van 
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mogelijkheden tot overheidsin-
grijpen in het leven van burgers. 
Met literatuuropgave. 

11 
Hutsebaut, F. 
De nieuwe wetgeving op de 
verkrachting 
Panopticon, 1 1 e jrg., nr. 1, 1990, 
pp. 32-54 

In juli 1989 werd in Belgie de 
nieuwe wetgeving op de 
verkrachting ingevoerd. Volgens 
de vroegere wetgeving werd onder 
verkrachting verstaan: de normale 
doch niet geoorloofde geslachtge-
meenschap met een vrouw. Hierbij 
waren andere vormen, middelen 
of voorwerpen evenals geslachts-
gelijkheid en tot 1979 ook 
verkrachting binnen het huwelijk 
uitgesloten. Het ging niet om de 
bescherming van het seksuele 
zelfbeschikkingsrecht, maar om 
die van de familiale orde. Bij de 
nieuwe wetgeving is het begrip 
verruimd en is het gebrek aan 
toestemming van het slachtoffer 
een belangrijk element geworden. 
Onder verkrachting wordt nu 
verstaan: elke daad van seksuele 
penetratie van welke aard en met 
welk middel ook, gepleegd op een 
persoon, die daarin niet toestemt. 
De bestaande criteria voor het 
ontbreken van toestemming, nl. 
geweld, dwang, list en lichamelijk 
of geestelijk gebrek van het slacht-
offer bleven gehandhaafd. In de 
nieuwe wet werden enkele straffen 
verhoogd en nieuwe verzwarende 
omstandigheden ingevoerd. Ter 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zijn er bepalingen 
opgenomen over publikatieverbod 
en terechtzitting achter gesloten 
deuren. In zijn reactie op de wet 
signaleert de auteur mogelijke 
interpretatieproblemen i.v.m. de 
ruime begripsbepaling en wijst op 
het ontbreken van een regeling 
i.v.m. het dilemma zwijg- en 
hulpverleningsplicht van de arts 

en mogelijkheden voor hulpverle-
ningsinstanties om voor het slacht-
offer als burgerlijke partij op te 
treden. 

12 
Kamstra, O.W.M. 
Juridische intuItie over de 
'poppenmethode'; een rechtspsy-
chologische verkenning 
Trema, 13e jrg., nr. 2, 1990, pp. 
51-59 

De waarde van deskundigenver-
klaringen als bewijsmiddel in 
strafzaken roept dikwijls vragen 
op. Rechters dreigen steeds afhan-
kelijker te worden van meer 
deskundigen, hetgeen een risico 
inhoudt voor de kwaliteit van de 
materiele waarheidsvinding. In dit 
artikel wordt als voorbeeld van 
deze ontwikkeling de toepassing 
van de poppenmethode besproken 
o.g.v. het rapport van de 
commissie Baartman (m.b.t. het 
Medisch Kinderdagverblijf Vlaar-
dingen, 1989) over onderzoek en 
methoden inzake seksueel 
misbruik van kinderen en een 
literatuuroverzicht van dit 
onderwerp. (Sergeant e.a., 1989) 
Deskundigenrapporten moeten 
psychodiagnostische gegevens 
bevatten, die verkregen zijn m.b.v. 
betrouwbare en valide onder-
zoeksmethoden. Volgens de 
genoemde publikaties is dit met 
de poppenmethode niet het geval. 
Redenen zijn het ontbreken van 
een vast protocol en mogelijk-
heden voor controle op subjecti-
viteit, zodat de uitkomsten te zeer 
afhankelijk zijn van degene, die 
het middel hanteert. De methode 
kan daarom niet als zelfstandig 
diagnostisch instrument gebruikt 
worden, maar wel de bespreek-
baarheid van de ervaring verge-
makkelijken. De auteur conclu-
deert, dat de poppenmethode dus 
slechts een gespreksondersteunend 
middel kan zijn en dat een 
deskundigenrapport dat alleen 
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hierop steunt geen geschikt 
bewijsmateriaal oplevert. 

Criminologie 

13 
Cain, M. 
Towards transgression: new 
directions in feminist criminology 
International journal of the 
sociology of law, I8e jrg., nr. I, 
1990, pp. 1-18 

Feministische criminologic is 
oorspronkelijk vanuit drie invals-
hoeken bedreven. De eerste is die 
van verschillen in behandeling van 
mannen en vrouwen door het 
politieel en justitieel apparaat. De 
tweede benadering is die van 
verklaringen in welk opzicht 
criminaliteit van vrouwen zich 
onderscheidt van die van mannen. 
In beide gevallen gaat het volgens 
de auteur om een in wezen 
masculine benadering: mannen 
worden als uitgangspunt genomen 
en de mate waarin vrouwen 
daarvan afwijken, is het te 
verklaren fenomeen. De derde 
traditionele invalshoek van de 
feministische criminologie richt 
zich op vrouwen als slachtoffers 
van misdrijven, veclal zedenmis-
drijven. Bij de verklaringsmodelen 
die daarbij ontwikkeld zijn, wordt 
duidelijk dat in meer algemene zin 
de rolverdeling en machtsver-
deling tussen man en vrouw het 
achterliggende referentiekader 
moeten zijn. Daarmee is tevens 
een belangrijk element aange-
geven van de transgressieve crimi-
nologie die de auteur voorstelt in 
plaats van de traditionele feminis-
tische criminologie. Kenmerkend 
voor een dergelijke transgressieve 
criminologie is dat wordt 
uitgegaan van de fundamentele 
positie van de vrouw in de samen-
leving en niet van vrouwencrimi-
naliteit of slachtofferschap. Van 
belang is verder dat transgressieve 

criminologische studies volledige 
vrouwenstudies moeten zijn: over 
vrouwen, maar ook door vrouwen. 
Hoe strategisch een transgressieve 
criminologic moet worden 
ontwikkeld, wordt door de auteur 
toegelicht. 
Met literatuuropgave. 

14 
Gabor, T. 
Crime displacement and situa-
tional prevention: toward the 
development of some principles 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. I, 1990, pp. 
41-73 

In het artikel wordt ingegaan op 
het onderwerp verplaatsing van 

criminaliteit in het spanningsveld 
met preventie. In theoretische 
discussies is de nadruk steeds 
meer gelegd op het aanpassings-
vermogen van wetsovertreders. 
Onderzoek wees uit dat deze zich 
kenmerkten door een grate 
mobiliteit, zowel in geografisch 
opzicht als wat betreft de aard van 
de begane criminaliteit. Hierdoor 
verschoof de aandacht van de 
onderzoekers naar het besluitvor-
mingsproces van de delinquent. 
Hierbij diende de operationali-
satie van het begrip verplaatsing 
zich in toenemende mate als 
probleem aan. De criminologische 
discussie is volgens de auteur 
verdeeld geraakt in twee kampen: 
de aanhangers van de situationele 
preventie-benadering en hun 
tegenstanders. De hoeksteen van 
de preventie-benadering is het 
concept 'opportunity'. De subjec-
tieve inschattingen van mogelijk-
heden en motivatieprocessen bij 
de wetsovertreder staan bij de 
voorstanders centraal. Tegen-
standers wijzen vaak op de irratio-
naliteit van de delinquent. Tot slot 
presenteert de auteur een 
veertiental heuristische principes 
voor onderzoek en beleid. 
Met literatuuropgave. 
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15 
Goetting, A. 
Men who kill their mates; a 
profile 
Journal of family violence, 4e 
jrg., nr. 3, 1989, pp. 285-296 

In 1982 zijn in Detroit (USA) 46 
mannen gearresteerd wegens 
moord op hun huidige of vroegere 
echtgenote of vriendin. Door 
relevante gegevens te onttrekken 
aan politiele en justitiele dossiers 
zijn deze gevallen geanalyseerd. 
Daarbij zijn waar nodig en 
mogelijk vergelijkingen getrokken 
met de totale groep wegens moord 
gearresteerden in Detroit 
gedurende 1982 en 1983. De 
analyses omvatten demografische 
en sociale kenmerken van daders 
en slachtoffers, alsmede de 
omstandigheden waarin het 
misdrijf plaatsvond. Het statis-
tische profiel van de moordenaar 
van vrouw of vriendin in Detroit 
is een protestante zwarte man van 
midden of eind dertig die in een 
huiselijke omgeving woont. Hij 
heeft relatief weinig opleiding, 
heeft geen betrekking en is reeds 
eerder veroordeeld geweest. 
Doorgaans wordt de relatie met 
de partner gekenmerkt door een 
gewelddadige voorgeschiedenis. 
Het misdrijf wordt doorgaans in 
het weekeinde gepleegd met een 
vuurwapen. Over het algemeen 
zijn er in achtergrondkenmerken 
opvallend weinig verschillen 
tussen moordenaars van vrouw of 
vriendin en de algemene moorde-
naarspopulatie. Een opvallend 
verschil is dat bij de echtelijke 
misdrijven de vrouw het geweld 
vrijwel nooit begint, terwijl dat bij 
gewone moorden veel vaker wel 
het geval is. 
Met literatuuropgave. 

16 
Kalish, C.B. 
World crime rates; a statistical 
analysis 
C.J. International, 6e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 9-20 

Het artikel bevat een reeks crimi-
naliteitsstatistieken voor 41 landen 
over de hele wereld. De cijfers zijn 
gebaseerd op informatie van de 
Verenigde Naties, Interpol en de 
WHO. Geweldscriminaliteit is in 
de VS 4 tot 9 maal zo hoog als 
gemiddeld in de Europeese 
landen. De eigendoms-
criminaliteit is eveneens hoger, 
maar minder sterk. Tussen 1980 
en 1984 daalde in de VS de crimi-
naliteitsratio van alle delikten 
behalve verkrachting. In Europa, 
Canada, Australie en Nieuw-
Zeeland steeg daarentegen de 
criminaliteitsratio voor alle 
delikten behalve doodslag. Deze 
tegengestelde trent reduceert de 
verschillen tussen criminaliteits-
ratio's in de VS en de overige 
landen voor een deel. De auteur 
waarschuwt ervoor dat de overige 
statistieken waarin individuele 
landen met elkaar worden verge-
leken, voorzichtig moeten worden 
genterpreteerd vanwege o.a. 
verschillen in definities. Omdat de 
gegevens uit drie verschillende 
bronnen komen, is de betrouw-
baarheid ervan echter toch wel 
enigszins vast te stellen. 

17 
Kube, E., K. Koch 
Zur Kriminalitat jugendlicher 
Auslander aus polizeilicher Sicht 
Monatsschrift fur Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 73e jrg., 
nr. 1, 1990, pp. 14-24 

Volgens de Duitse politiestatis-
tieken (PKS) zijn buitenlandse 
kinderen, jeugdigen en adoles-
centen eerder geneigd tot crimina-
liteit dan hun Duitse leeftijdsge-
noten. Gezien de, vaak controver-
sidle, discussie over de werkelijke 
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omvang van de jeugddelinquentie 
onder buitenlanders lijkt het 
zinvol om naast de PKS nog 
andere evaluaties en analyses, ook 
van subjectieve schattingen van 
deskundigen, in ogenschouw te 
nemen. Statistieken, literatuur en 
interviews met politie-agenten als 
deskundigen bevestigen 
ruimschoots de kwantitatief 
hogere criminaliteit onder 
jeugdige buitenlanders. Kwali-
tatief blijkt er echter weinig 
verschil te bestaan tussen de 
criminaliteit van jeugdige buiten-
landers en Duitsers. Er is 
vooralsnog geen aanleiding om de 
situatie te dramatiseren, maar 
bagatelliseren zou evenrnin juist 
zijn. 

18 
Mehdi, R. 
The offence of rape in the 
Islamic law of Pakistan 
International journal of the 
sociology of law, 18e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 19-29 

In 1979 veranderde de toenmalige 
Islamitische regering van Pakistan 
de strafrechtsregels betreffende 
verkrachting. De bedoeling van de 
auteur is na te gaan welke 
gevolgen deze wijzigingen hebben 
voor de positie van de vrouw. 
Haar voornaamste bezwaar gaat 
nit naar de wetswijziging die tot 
gevolg had dat ontucht en 
overspel net als verkrachting als 
misdrijven werden aangemerkt. 
De scheidslijn tussen enerzijds 
verkrachting en anderzijds 
overspel en ontucht is zo dun 
geworden dat in de praktijk de 
mogelijkheid zich kan voordoen 
dat een vrouw veroordeeld kan 
worden wegens overspel als zij 
een man aanklaagt wegens 
verkrachting. De auteur acht de 
situatie alarmerend, mede omdat 
de getuigenis van slachtoffers veel 
minder gewicht heeft dan die van 
mannen. De wetgeving is volgens 

haar een weerspiegeling van de 
patriarchale sociale structuur. In 
haar ogen is een feministische 
doordenking van de Islam van 
groot belang. 
Met literatuuropgave. 

19 
Rubeli, U. 
Organized crime in Switzerland 
International criminal police 
review, 44e jrg., nr. 420, 1989, 
pp. 2-11 

Tot voor kort dacht men dat er in 
Zwitserland geen georganiseerde 
criminaliteit bestond. Onlangs is 
anderzijds het idee ontstaan dat 
Zwitserland, door zijn banken, een 
centrale rol in de georganiseerde 
criminaliteit zou spelen. Op basis 
van een rapport van het Duitse 
Bundes Kriminal Ambt meent de 
auteur dat de waarheid in het 
midden ligt: er bestaat zeker 
georganiseerde criminaliteit in 
Zwitserland, maar deze is nog niet 
zo uitgebreid als in Ky. Duitsland. 
Als voorbeelden noemt hij 
inbraken gepleegd door georgani-
seerde zigeunerbenden, drugscri-
minaliteit en (het gelegenheid 
geven tot) prostitutie. Aparte 
aandacht krijgt het witwassen van 
zwart geld. De laatste jaren wordt 
wel gepoogd, door nieuwe 
wetgeving, hiertegen op te kunnen 
treden, maar de medewerking van 
zowel banken als advocaten blijft 
moeizaam. In het algemeen 
convergeert veel georganiseerde 
financiele criminaliteit zich in 
Zwitserland, maar het voert 
volgens de auteur te ver te zeggen 
dat deze zich voornamelijk in dit 
land concentreert. De bestaande 
politiele en strafrechtelijke 
instanties zijn volgens hem niet 
voldoende uitgerust om effectief te 
kunnen optreden tegen de 
bestaande georganiseerde crimina-
liteit. Hiervoor is meer nationale 
en internationale samenwerking 
nodig. 
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Gevangeniswezen/tbs 

20 
Hermes, S., R. Schauer e.a. 
Frauen im Miinnervollzug? 
Einstellungen von Bediensteten 
und Gefangenen einer Justizvoll-
zugsanstalt 
Zeitschrift fur Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 39e jrg., nr. 1, 
1990, pp. 24-28 

Het principe, dat het leven in een 
gevangenis zoveel mogelijk gelijk 
moet zijn aan het leven daarbuiten 
(par. 3, lid 1 Strafvollzugsgesetz) 
leidt tot de vraag naar de 
verhouding van de geslachten in 
deze inrichtingen. Dit is mede van 
belang, omdat het verlies van het 
vermogen om normaal met het 
andere geslacht om te gaan, een 
van de schadelijke gevolgen van 
de vrijheidsbeneming is, hetgeen 
volgens par. 3, lid 2 moet worden 
tegengegaan. Over het inzetten 
van vrouwelijke gevangenbe-
waarders in een gevangenis voor 
mannelijke gedetineerden bestaan 
nog veel vooroordelen. Zo zouden 
vrouwen eerder gegijzeld of 
verkracht worden. De auteurs 
vroegen in de gevangenis van 
Lingen bewaarders en gedeti-
neerden naar bun mening 
hierover. De meerderheid van de 
ondervraagden was van oordeel, 
dat vrouwen na een goede 
opleiding wel degelijk in staat zijn 
dezelfde taken te vervullen als 
hun mannelijke collega's. Waar 
het zowel volgens de bewaarders 
als de gedetineerden werkelijk op 
aan komt, zijn de juiste karakterei-
genschappen en de kwalificaties: 
eisen die voor beide geslachten 
gelijk zijn. Het professionele 
rollenpatroon werd door de 
gedetineerden nog sterker gevoeld 
dan door de bewaarders. Gedeti-
neerden verwachten een meele-
vende, competente gespreks-
partner en geen bewaarster die 
zich laat Inpakken' en alleen 

maar seksuele fantasieen opwekt. 
Geconcludeerd wordt, dat er, 
gezien de positieve resultaten van 
het onderzoek, in gevangenissen 
als die van Lingen alle reden is 
om meer vrouwelijke bewaarders 
in te zetten. 
Met literatuuropgave. 

21 
Lurigio, A.J. 
Practitioners' views on Aids in 
probation and detention 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
4, 1989, pp. 16-24 

Aids vormt een van de ernstigste 
gezondheidsproblemen van deze 
tijd. Waarschijnlijk komt Aids 
onder justitiabelen veel vaker voor 
dan onder de doorsnee-bevolking, 
omdat risico-groepen zoals intra-
veneuze drugsgebruikers, zedende-
linquenten (w.o. prostituees) 
oververtegenwoordigd zullen zijn. 
Door middel van een schriftelijke 
enquete onder 745 reclasserings-
en detentiewerkers heeft de auteur 
een aantal relevante vragen met 
betrekking tot Aids gesteld. Deze 
betroffen onder meer het belang 
van Aids voor hun werk; de 
waarschijnlijkheid dat men in 
contact komt met seropositieve 
justitiabelen; het ongemak dat 
men als gevolg daarvan ervaart en 
te treffen beleidsmaatregelen met 
betrekking tot deze kwestie. De 
meeste respondenten gaven aan in 
de loop van bun werk dagelijks 
met seropositieve justitiabelen in 
aanraking te komen. Een overwel-
digende meerderheid vond Aids 
een belangrijke kwestie voor het 
werkterrein. Verder stelden de 
meesten dat zij zich toch enigszins 
ongemakklijk voelden in de 
omgang met besmette gedeti-
neerden, waarbij vooral het 
detentie-personeel Aids als een 
aanzienlijk gezondheidsrisico zag. 
Opvallend is dat de meeste 
deelnemers aan het onderzoek 
veel belang hechtten aan training 
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op het terrein van Aids. Er was 
vooral behoefte aan meet feitelijk 
informatie over de ziekte en de 
overdracht ervan. Detentieper-
soneel hechtte veel meer dan 
reclasseringswerkers belang aan 
scherpere veiligheidsmaatregelen 
om het gezondheidsrisico te 
beperken. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

22 
Baird, S.C., D. Wagner 
Measuring diversion: the Florida 
community control program 
Crime and delinquency, 36e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 112-125 

Omdat de omvang van de sterk 
groeiende gedetineerdenbevolking 
in de Verenigde Staten 
onbetaalbaar dreigt te worden, 
zijn alternatieven voor de detentie 
nodig. Het probleem van 
dergelijke alternatieven is echter 
dat moeilijk valt vast te stellen of 
zij in plaats van anders opgelegde 
gevangenisstraffen komen, of dat 
zij nieuwe categorieen justitia-
belen aanzuigen. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van een 

onderzoek naar het feitelijk 
ombuigend effect van het `Florida 
community control program 
(FCCP)', dat in 1983 is ingevoerd. 
Sedertdien hebben meet dan 
25.000 justitiabelen deelgenomen 
aan dit programma, waarvan 
huisarrest het belangrijkste 
kenmerk is. In de analyse is eerst 
een vergelijking getrokken tussen 
het percentage opgelegde 
vrijheidsstraf voor verschillende 
delictcategorieEn voordat het 
FCCP werd ingevoerd en daarna. 
Tegen de verwachting in bleek dat 
de mate waarin gevangenisstraf 
werd opgelegd, sterk was toege-
nomen. De oorzaak hiervan was 
onder meer gelegen in het gelijk-
tijdig met de FCCP invoeren van 

strengere straftoemetingsricht-
lijnen in Florida. In een nadere 
multi-variate analyse van het 
straftoemetingsbeleid in 1987 
bleek dat de FCCP wel degelijk 
een ombuigend effect heeft. Maar 
liefst 50% van de 
FCCP-deelnemers zouden bij 
afwezigheid van het alternatieve 
programma een vrijheidsstraf 
opgelegd hebben gekregen. 
Met literatuuropgave. 

23 
Petersilia, J. en S. Turner 
Comparing intensive and regular 
supervision for high-risk proba-
tioners: early results from an 
experiment in California 
Crime and delinquency, 36e 
jrg., nr. 1,1990, pp. 87-111 

In de staat California werden de 
Intensive Supervision Programs 
(ISP's) bij de instelling toegejuicht 
als de nieuwe golf in de reclas-
sering. Het meest recente 
evaluatie-onderzoek maakt het 
aanvankelijke enthousiasme echter 
enigszins twijfelachtig. ISP's zijn 
een alternatief voor een gevange-
nisstraf, er wordt maatschap-
pelijke dienstverlening verricht, 
werktraining gegeven en getest op 

alcohol- en drugsgebruik, men 
moet binnen een bepaald uur 
's avonds thuis zijn, soms wordt 
men elektronisch bewaakt en het 
geldt alleen voor volwassenen. 
Het aantal supervisanten per 
maatschappelijk werker is klein 
(vadat-end van een tot veertig) en 
elk programma verloopt in fasen 
naar een toenemende vrijheid. In 
het artikel wordt de evaluatie van 
drie programma's beschreven, elk 
met een experimenteel design; de 
onderzoeksgroepen werden wille-
keurig aan het programma of een 
controlegroep toegewezen om na 
te gaan of eerdere gunstige onder-
zoeksbevindingen verklaard 
moeten worden door het 
programma of door de deelne- 
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mersselectie. De onderzoeken 
vonden plaats nadat de 
deelnemers zes maanden aan de 
programma's hadden deelge-
nomen. Het blijkt dat het toezicht 
in de ISP's inderdaad intensiever 
was dan in de controle-pro-
gramma's. De percentages schen-
dingen van de programmaregels 
en arrestaties waren echter 
aanzienlijk hoger dan die in 
eerdere evaluatie-onderzoeken, 
hetgeen het vermoeden dat daarin 
de deelnemersselectie een rot 
speelde, bevestigt. Het percentage 
regelschendingen was ook hoger 
dan dat in de controlepro-
gramma's, maar het percentage 
nieuwe arrestaties verschilde niet 
significant. De conclusie luidt dat 
de reclasseringswaarde van de 
ISP's teleurstellend is. De auteurs 
menen echter dat deze 
waarschijnlijk hoger zou liggen bij 
minder zware delinquenten. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

24 
Fischer, W. 
Erscheinungsbild registrierter 
Jugendkriminalitiit in Prag und 
Hamburg; em n Vergleich auf 
kriminalstatistischer Basis 
Monatsschrift far Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 73e jrg., 
nr. 1, 1990, pp. 1-13 

In deze bijdrage wordt verslag 
gedaan van een vergelijkend 
onderzoek naar de geregistreerde 
jeugdcriminaliteit en de afdoening 
daarvan in Praag en Hamburg. 
Evenals het geval was bij een 
eerder verrichte vergelijking 
tussen Hamburg en Boedapest, is 
er alleen sprake van substantiele 
verschillen in de eerste fasen van 
het strafproces. De output wat 
betreft veroordelingen en 
vrijheidsstraffen komt in grote 

lijnen overeen in Praag en 
Hamburg. De auteurs doen tot 
besluit voorstellen voor verder-
gaand vergelijkend onderzoek op 
het gebied van delictspecifieke 
wijzen van vervolging en sanctio-
nering. 
Met literatuuropgave. 

25 
Huysmans-van Opstal, I.J.M. 
Alternatieve sancties en het 
wetsvoorstel herziening van het 
strafrecht voor jeugdigen 
Tijdschrift voor familie en 
jeugdrecht, Ile jrg, nr. 10/11, 
1989, pp. 252-256 

In het wetsvoorstel Herziening van 
het strafrecht voor Jeugdigen is een 
op zich knap in elkaar gezette 
regeling ten aanzien van alterna-
tieve sancties voor jeugdigen 
opgenomen, met mogelijkheden in 
verschillende fasen van de 
procesgang. Een aanzienlijk aantal 
wetsartikelen worden in dit 
wetsvoorstel daartoe aangepast 
dan we! toegevoegd. Terecht is er 
door de wetgever voor gekozen 
voor jeugdigen een regeling met 
betrekking tot alternatieve sancties 
te maken, die afwijkt van die van 
het commune strafrecht. 
Inderdaad past deze binnen het 
afwijkend systeem van het gehele 
jeugdstrafrecht. Alhoewel de 
regeling op zich weloverwogen en 
uitvoerig gemotiveerd is, heeft de 
auteur toch gemeend een aantal 
kanttekeningen bij het 
wetsvoorstel inzake de alternatieve 
sancties te moeten plaatsen, die 
naar haar mening tot enige 
aanpassing van dit gedeelte van 
het voorstel nopen. 

26 
Koens, M.J.C. 
Vijf jaren klachtrecht voor 

jeugdigen in rijksinrichtingen 
voor kinderbescherming 
Nederlands juristenblad, 65e 
jrg., nr. 7, 1990, pp. 269-276 
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Nadal reeds jaren een wettelijk 
klachtrecht voor gedetineerden 
functioneerde is op 1 april 1984 
ook voor jeugdigen in rijksinrich-
tingen voor kinderbescherming 
een wettelijk klachtrecht in 
werking getreden. Nu vijf jaren 
ervaring is opgedaan met dit 
klachtrecht is er reden om eens 
een balans op te maken van de 
toepassing daarvan in de praktijk. 
In het onderhavige artikel wordt 
niet alleen aandacht besteed aan 
de toepassing van het klachtrecht, 
maar wordt tevens kort aange-
geven om welke groepen van 
jongeren het gaat, hoe hun 
materiele positie in de rijksin-
richting is en wordt ingegaan op 
ontwikkelingen in die rijksin-
richting zelf. De toepassing van 
het klachtrecht in de eerste vijf 
jaar van zijn bestaan blijkt de 
rechtspositie van jeugdigen te 
hebben verbeterd. De auteur 
signaleert overigens een wildgroei 
van klachtenregelingen op het 
gebied van de jeugdhulpverlening. 
Het verdient, naar zijn mening, 
dan ook bepaald aanbeveling om 
nog eens te bezien of op landelijk 
niveau niet tot een uniforme 
klachtenregeling gekomen zoo 
kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

27 
Themanummer 
Erziehung & Straljustiz: die 
fragwiirdige Allianz 
Neue Kriminalpolitik, nr. 4, 
1989, pp. 28-40 

Strafrechtshervormingen leiden 
niet tot onverdeelde tevredenheid 
dwangopvoeding, onbestemde 
dour van jeugdstraffen en rechts-
onzekerheid zijn voorbeelden van 
gevolgen van hervormingsbeleid. 
Bovendien lijken vrijheidsbene-
mende sancties voorlopig te 
blijven bestaan. In drie artikelen 
wordt ingegaan op de huidige 
stand van zaken en op alterna- 

tieven. Cornel schetst de ontwik-
keling van strafrecht en peda-
gogiek en bat zien hoe opvoeding 
deel ging uitmaken van de aanpak 
van jeugdige delinquenten. Hij 
gaat in op de problematische 
verbinding tussen opvoeding en 
straf. [Minkel constateert dat de 
huidige jeugdstrafrechtshervor-
mingen gericht zijn op de lichtere 
criminaliteit. Hij pleit voor 
afschaffen van jeugdstraffen 
wegens 'schadlicher Neigungen' 
en reductie van de duur van de 
gemiddelde jeugdstraffen. Fischer, 
Podswadowski en Schildhauer zijn 
Cr door hun praktijkervaringen in 
de hulpverlening aan jeugdige 
delinquenten van overtuigd 
geraakt dat straf zinloos is. Aan 
de hand van het voorbeeld van de 
aanpak van een jongere laten zij 
zien dat het ook anders kan. 
Met literatuuropgave. 

28 
Weinschenk, C. 
Ein problem wird torgeschwiegen; 
gesetzliehe Vorgaben und Praxis 
der Erziehung im Jugendstraf-
vollzug 
Kriminalistik, 44e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 71-76, 93 

De in het Duitse jeugdrecht 
voorgeschreven opvoeding tijdens 
strafvoltrekking wordt in de 
praktijk verwaarloosd, met als 
gevolg een recidivepercentage van 
ruim 92% binnen 4 jaar. 
Aangezien bij jeugddelinquenten 
veelal sprake is van stoornissen in 
de persoonlijkheidsontwikkeling, 
volstaat gewone opvoeding niet. 
Onderzoeksresultaten uit 
niet-juridische criminologische 
hock bieden inzicht in achter-
gronden van delinquent gedrag en 
aanknopingspunten voor behan-
deling. Juristen negeren echter 
kennis uit externe bronnen. Voorts 
kan, door gebrek aan (voldoende) 
vakkundig personeel in de jeugd-
gevangenissen, tijdens de strafvol- 

128 	Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 5, 1990 



trekking niet gedaan worden wat 
volgens wetenschappelijke 
inzichten noodzakelijk is voor 
resocialisatie. Als voorbeeld gaat 
Weinschenk in op de door juristen 
genegeerde inzichten rond niet 
behandelde legasthenie (een lees-
en schrijfzwakte) in relatie tot 
jeugddelinquentie. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

29 
Burghard, W. 
Der Stab als Fiihrungsin-
strument; Probleme mit Stiiben — 
Stabe mit Problemen 
Kriminalistik, 44e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 65-70 

Een leidinggevende staf kan 
gezien worden als een speciale 
eenheid, waarbinnen op hoog 
niveau wordt samengewerkt bij 
gecompliceerde onderzoeken. De 
taak wordt als volgt omschreven: 
binnen de leidinggevende staf 
worden voorstellen aan de politie-
leiding geformuleerd en worden 
de daaruit volgende beslissingen 
voorbereid. Ondanks deze formele 
taakomschrijving blijft het volgens 
de auteur onduidelijk wanneer en 
in het bijzonder hoe onder-
steuning bij het nemen van beslis-
singen en het geven van leiding 
gestalte moet krijgen. De staf 
blijkt in de praktijk eerder de gang 
van zaken te belemmeren dan 
deze te bevorderen. Dit ligt voor 
een groot deel aan het feit dat 
`zuivere' oplossingen door de staf 
gestoeld zijn op het starre militaire 
denkpatroon dat eraan ten 
grondslag ligt. Daarnaast spelen 
bij de taakuitoefening zowel 
subjectieve als informele aspecten 
een belangrijke, zoniet beslissende 
rol. De auteur geeft aan hoe men 
zou kunnen komen tot onder-
steuning door een leidinggevende 
staf, waarmee aan praktijkbe- 

hoeften tegemoet wordt gekomen. 
Het meest belangrijk is volgens 
hem dat de samenstelling van de 
staf bepaald wordt door het doel 
en de taakverdeling om dit te 
bereiken. Zo kan men loskomen 
van het starre formalisme, 
ontleend aan het militaire denkpa-
troon. 

30 
Heimans, D. 
De gevolgen van de Wet politiere-
gisters; wettelijk systeem privacy-
bescherming bijna voltooid 
Algemeen politieblad, 139e jrg., 
nr. 4, 1990, pp. 81-84 

De wetgever vond het nodig om 
naast de Wet persoonsregistratie 
een speciale wet voor politiere-
gisters te ontwerpen. De reden 
hiervoor is vooral de aard van de 
gegevens waar de politie vaak mee 
omgaat. De wet betreft alleen 
gegevens in verband met de 
uitoefening van de politietaak als 
omschreven in art. 28 van de 
Politiewet en geen andere, 
speciale, wetten. Gegevens over de 
taakuitoefening in het kader van 
andere wetten vallen onder de 
Wet persoonsregistratie. De auteur 
bespreekt de praktische kanten 
van de wet, zoals welke soorten 
gegevens er in mogen of moeten. 
Ook het verstrekken van gegevens 
uit de nieuwe politieregisters is 
aan duidelijke banden gelegd en 
wordt een `gesloten verstrekkings-
systeem' genoemd, in tegenstelling 
tot het systeem van de Wet 
persoonsregistratie. ledere burger 
heeft in principe het recht om van 
opgeslagen gegevens over hem of 
haar kennis te nemen. Dit kan 
echter worden geweigerd indien 
dit noodzakelijk is voor de goede 
uitoefening van de politietaak of 
wanneer `gewichtige belangen' 
van derden daartoe noodzaken. 
Ook mogen geen mededelingen in 
schriftelijke vorm worden gedaan. 
Toezicht op de naleving van de 
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beide privacywetten is opgedragen 
aan een nieuw overheidsorgaan: 
de Registratiekamer. 

• 

31 
Kania, R.R.E. 
The French municipal police 
experiment 
Police studies, 12e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 125-131 

In januari 1983 verleende 
president Mitterand toestemming 
aan een aantal gemeenten een 
eigen gemeentepolitie te formeren. 
Dit kan worden gezien als 
onderdeel van de decentralisatie-
campagne, die hij in het begin van 
zijn ambtsperiode voerde. De 
gemeentepolitie dient als 
aanvulling op de 'Police National' 
en de 'Gendarmerie National' en 
wordt door de gemeenten zelf 
gefinancierd. De auteur probeert 
te achterhalen waarom veel 
gemeenten ervoor gekozen hebben 
een eigen politieapparaat in te 
stellen, ondanks hun beperkte 
budget. Het blijkt dat een aantal 
gemeenten ontevreden is met de 
diensten, verricht door de 
nationale politie. Het instellen van 
gemeentepolitie was voor de 
socialisten een alternatief your de 
sterke invloed van de centrale 
overheid, zoals voorgestaan door 
gaullisten en conservatieven. 
Ironisch genoeg blijken juist 
conservatievere gemeentebe-
stuurders de macht, welke door de 
socialisten gegeven wordt aan de 
gemeentes, te gebruiken om hun 
'orde en gezag'-principe te 
bekrachtigen. Wat de toekomst 
betreft lijkt het waarschijnlijk dat 
de Fransen de gulden middenweg 
tussen decentralisatie en centrali-
satie zullen blijven bewandelen. 
Waarmee tegemoet wordt 
gekomen aan de wensen van de 
bevolking. 
Met literatuuropgave. 

32 
Themanummer 
Reorganisa tie van de politie 
Algemeen politieblad, 139e jrg., 
nr. 2, 1990, pp. 27-42 

Bij de komende reorganisatie van 
de politie gaat het vooral om een 
schaalvergroting en een 
efficientere aanwending van de 
politiemiddelen. Over dit doel 
bestaat een brede overeen-
stemming. Over de gewenste 
grootte van de nieuwe korpsen 
bestaat echter verschil van 
mening. In dit themanummer 
worden door verschillende auteurs 
een aantal uiteenlopende gezichts-
punten besproken. De 
procureur-generaal Gonsalves 
waarschuwt tegen een te klein-
schalige opzet van de Nederlandse 
politie, vooral in verband met de 
omvang en aard van de georgani-
seerde criminaliteit en de 
infiltratie hiervan in het econo-
misch leven. Hij meent dat de 
intentie van de regering voldoende 
waarborgt dat de basis-politiezorg 
geworteld zal blijven in de lokale 
samenleving. Lammers, commis-
saris van de Koninging Flevoland, 
zet uiteen hoe naar zijn mening de 
nodige reorganisatie van de politie 
met minder omslachtige en 
minder kostbare methoden tot 
stand kan worden gebracht. Hij 
stelt voorop dat het politiebestel 
waar maar enigszins mogelijk deel 
moet blijven uitmaken van het 
lokaal openbaar bestuur. Zijn 
voorstel is naar zijn idee 
goedkoper, de rechtspositionele 
aanpassingen zijn gering, het te 
voeren overleg kan beperkt 
blijven, er is niet veel extra 
wetgeving voor nodig en de 
weerstanden zullen niet al te groot 
zijn. Het gezag van de burge-
meester over de politie blijft in 
zijn voorstel kort-aangebonden. 
Burgemeester van Nuth, Coenen-
Vaessen vraagt zich af waarom er 
dwang moet worden opgelegd 
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over de schaalgrootte. Zij pleit 
ervoor de gemeente te handhaven 
als eerste echelon van de 
maatschappij. Omdat openbare 
orde en veiligheid onlosmakelijk 
zijn verbonden met een goed 
maatschappelijk !even, moet de 
gemeente direct betrokken blijven 
bij de basis politiezorg. Zij is van 
mening dat de plannen van het 
kabinet hiervoor te weinig 
zekerheid bieden. Het CoOrdi-
nerend Politieberaad (CPB), bij 
monde van voorzitter IJzerman, 
kiest voor een andere benadering 
dan de regering maar zegt tevens 
het hele voorgestelde proces niet 
te zullen afremmen. Deze auteur 
is gekant tegen de top-down 
aanpakken en acht het beter om 
door intensivering van de 
bestaande samenwerking toe te 
groeien naar een eindmodel. Ook 
meent hij dat de eerstelijns 
politiezorg op gemeentelijk niveau 
bestuurlijk moet worden 
beinvloed en gecontroleerd. 

, 33 
\pj Vrij, A., F.W. Winkel 

Perceptions of police misconduct; 
social-psychological analyses of 
reporting intentions among police 
officers in the Netherlands 
Police studies, 12e jrg., nr. 3, 
1989, pp. 104-114 

Drie onderzoeken worden 
besproken waarin werd nagegaan 
in hoeverre politie-agenten bereid 
zijn wangedrag van collega's aan 
hun superieuren te rapporteren. In 
elk onderzoek werden aan de 
hand van een voorbeeld (respec-
tievelijk het achterover drukken 
van in beslag genomen vuurwerk, 
korting krijgen in een restaurant 
en liegen over gebruik van geweld 
bij arrestaties) vragen gesteld over 
de bereidheid en andere gegevens. 
De resultaten wijzen er unaniem 
op dat de bereidheid wangedrag 
te melden zeer laag is (varierend 
van 11% tot 24%) ook al werden 

de gegeven voorbeelden zeer 
laakbaar geacht. De opvatting dat 
het rapporteren een plicht is, is de 
belangrijkste predictor voor de 
bereidheid ook werkelijk te 
rapporteren. Verder blijkt dat de 
bereidheid van sergeanten om 
wangedrag weer door te geven 
naar hogere echelons groter is 
naarmate hun superieuren meer 
taakgericht dan relatiegericht 
leidinggeven. De taakgerichte 
sergeanten krijgen echter minder 
informatie over wangedrag van 
collega's van de agenten. Het feit 
dat de bereidheid wangedrag te 
melden in het algemeen erg laag 
is, achten de auteurs een ernstige 
zaak. Gezien de resultaten biedt 
een meer taakgerichte training van 
de sergeanten geen oplossing, 
maar het zou goed zijn als agenten 
duidelijker werd ingeprent dat het 
rapporteren tot hun plicht 
behoort. 
Met literatuuropgave. 

34 
Walker, C.R. en S.G. Walker 
The citizen and the police: a 
partnership in crime prevention 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 1, 1990, pp. 
125-135 

In de stad Victoria in Canada 
heeft men een systeem van 
Community Police Stations 
(CoPS) opgezet om de burgers 
actiever te betrekken bij de 
preventie van criminaliteit. Sterker 
nog: de burgers die hier werken, 
als vrijwilligers, spelen een 
centrale en leidende rol in de 
criminaliteitspreventie in hun 
eigen buurt. In een aantal wijken 
van de stad zijn bureaus 
opgericht, die door de vrijwilligers 
op basis van vieruurs-diensten 
worden bemand om toezicht te 
houden op de dagelijkse gang van 
zaken in het bureau en de speciale 
programma's die per buurt zijn 
opgezet. Daarnaast zijn Citizen 
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Advisory Boards ingesteld om per 
buurt vast te stellen wat de 
specifieke preventiebehoeften zijn 
en hiervoor programma's te 
ontwikkelen. Dit buurtgerichte 
systeem werkt naast de activiteiten 
die de hele stad betreffen. Naar de 
resultaten van dit systeem wordt 
een uitgebreid evaluatie-onder-
zoek verricht, maar de resultaten 
hiervan worden nog niet vermeld. 

Verslaving 

35 

Bodmer, M. 

Drogen und Kriniinalitat 
Kriminologisches Bulletin, 15e 
jrg., nr. 2, 1989, pp. 5-48c 

In dit overzichtsartikel worden 
alle aspecten van het drugsgebruik 
in Zwitserland in vogelvlucht 
behandeld. De statistieken van 
1972 tot 1989 laten zien dat het 
aantal schendingen van de Wet op 
de verdovende middelen gestaag 
groeide. Enerzijds spreekt hieruit 
het vermeerderd gebruik, 
anderzijds ook de toegenomen 
activiteit van de politic. De leefifid 
van de gebruikers daalde. net  
aantal drugsdoden steeg. 
Zwitserland kent in 't totaal vier 
maal zoveel drugsdoden per 
100.000 inwoners als Duitsland. 
Uit verschillende onderzoeken 
kwam naar voren dat meer dan de 
helft van de gebruikers uit 
gebroken gezinnen kwam. De 
handel in harddrugs maakte in 
Zwitserland in 1987 3,8% en in 
1988 3,7% uit van de totale crimi-
naliteit. De kleinhandel wordt 
echter steeds aanlokkelijker. Al 
jarenlang wordt in Zwitserland 
een repressieve politiek tegen de 
drugs gevoerd die weinig wordt 
aangevallen, terwifi in vakkringen 
het nut hiervan in grote mate 
wordt betwijfeld. Alleen een 
gemeenteraadslid van Zurich 
waagde het onlangs een meer 

liberale politiek voor te stellen. De 
auteur meent echter dat de refor-
matie van de drugspolitiek in 
Zwitserland nog lang op zich zal 
laten wachten. 
Met literatuuropgave. 

36 
Fill!Krug, M. 
Verbotenes 	kriminalis- 
Fische Probleme bei der 
Bekiimpfung des unerlaubten 
Gfficksspiels 
Kriminalistik, 44e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 101-105 

In dit artikel wordt nader 
ingegaan op het, verboden, 
kansspel en de problemen die 
hieraan op het gebied van de 
criminalistiek verbonden zijn. 
Vooral de prostitutie en de 
daarmee verbonden criminele 
scene staan in nauw verband met 
de verboden kansspelen. Er is hier 
sprake van een typische 
'bijkomende criminaliteit' (Begleit-
kriminalitat). Voorts leidt gokken 
- en hierbij is geen verschil tussen 
wettelijk toegestane en verboden 
kansspelen - tot een 'conditione- ' 
ringscriminaliteit' (Beschaffungs-
kriminalitat). Zo leidt speelzucht 
met pathologische trekken vaak 
tot vermogensmisdrijven, gepleegd 
om aan geld voor het spel te 
kunnen komen. In de speelzalen 
zijn vaak voor de recherche 
belangrijke inlichtingen en aanwij-
zingen over criminele activiteiten 
te verkrijgen. Dit veronderstelt 

echter dat de recherche het 
gebeuren gedurende lange tijd 
observeert en daarmee strafbare 
feiten duldt. Is dit niet in strijd 
met het legaliteitsprincipe? Ook 
blijft het de vraag of het juist is, 
undercover-agenten aan het spel 
te laten deelnemen, om zodoende 
door de scene te worden geaccep-
teerd. Op deze vragen wordt, 
onder vermelding van de relevante 
wetsartikelen, uitvoerig ingegaan. 
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37 
Mills, D.K. 
Alcohol and crime on the reser-
vation; a 10-year perspective 
Federal probation, 53e jrg., nr. 
4, 1989, pp. 12-15 

Bijna alle criminaliteit binnen 
reservaten houdt verband met 
alcoholgebruik, zo is de algemene 
opinie. De auteur onderzocht deze 
bewering door te bepalen in 
hoeveel gevallen alcohol een rol 
speelde bij misdrijven binnen een 
reservaat in het district Wyoming. 
Alle 62 veroordeelde verdachten 
tussen 1 januari 1978 en 31 
december 1988 werden bij het 
onderzoek betrokken. Daarnaast 
probeerde hij te ontdekken welke 
soort criminaliteit gepleegd wordt 
binnen reservaten. Tevens zocht 
hij naar een verband tussen de 
achtergrond van deze verdachten 
en het alcoholmisbruik. Uit de 
gegevens blijkt dat er sprake is 
van een erg hoog percentage 
gewelddadige misdrijven: 71% 
tegen 25,8% vermogensdelicten. Er 
blijkt een duidelijke relatie te 
bestaan tussen alcoholmisbruik en 
geweld. Ook wordt de ernst 
duidelijk van alcoholisme onder 
Indianen. In bijna 70% van de 
veroordelingen was de dader 
dronken op het moment dat het 
misdrijf gepleegd werd. Enigszins 
verbazingwekkend was het dat 
65% van de verdachten toegaf 
alcoholist of probleemdrinker te 
zijn. Toch ontkende ook een 
aanzienlijk aantal een alcoholpro-
bleem te hebben. 
Alcohol-misbruik blijkt van vader 
op zoon doorgegeven te worden. 
De genetische structuur van deze 
mensen, welke hen hoogstwaar- 
schijnlijk vatbaarder maakt voor 
alcoholverslaving, bemoeilijkt de 
behandeling. Tenslotte geeft de 
auteur enige aanwijzingen aan 
reclasseringsambtenaren. 

Literatuuroverzicht 

38 
Newcombe, R. 
Preventing the spread of HIV 
infection among and from 
injecting drug users in the UK 
The international journal on 
drug policy, le jrg., nr. 2, 1989, 
pp. 20-27 

In navolging van Nederland 
werden in Engeland in 1986 de 
eerste projecten waar drugsge-
bruikers gebruikte naalden 
kunnen inwisselen voor schone 
opgezet, o.a. in Liverpool. In 1988 
waren er al meer dan honderd van 
dergelijke projecten, verspreid 
over heel Engeland. Tussen 
december 1986 en juni 1989 werd 
een evaluatie-onderzoek verricht 
in Liverpool. Het programma 
beoogde in de eerste plaats schone 
naalden en voorlichting te 
verstrekken in verband met Aids, 
maar is uitgegroeid tot een 
laagdrempelige instelling waar tal 
van soorten hulp worden 
verleend. Gedurende de onder-
zoeksperiode bezochtten 1511 
gebruikers het programma, veel 
meer dan enige andere instelling, 
met een gemiddelde van zeven 
contacten per client. Het preciese 
drop-out-percentage kon niet 
worden berekend omdat veel 
gebruikers op zeer onregelmatige 
tijdstippen grote aantallen 
naalden tegelijk komen halen. Het 
inwisselingspercentage was 86%, 
hetgeen betekent dat slechts 14% 
van de gebruikte naalden niet 
werd ingeleverd. Het gezamenlijk 
gebruik van naalden daalde 
aanzienlijk: van 48% naar 19%. Op 
grond van deze resultaten wordt 
het programma zeer geslaagd 
geacht en menen de auteurs dat 
een naaldeninwisselingspro-
gramma waar ook andere activi-
teiten i.v.m. Aids worden 
ontplooid een zeer nuttig preven-
tiemiddel tegen de verspreiding 
van het virus is. 
Met literatuuropgave. 
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Slachtofferstudies 

39 
Dewulf, C. 
Schadevergoeding voor slacht-
offers door de stoat in Frankrijk 
Panopticon, 1 le jrg., nr. 1, 1990, 
pp. 55-70 

Het idee van schadevergoeding 
van slachtoffers van misdrijven 
door de staat is meermaals in de 
geschiedenis opgedoken. Frankrijk 
heeft in relatief korte tijd veel 
vooruitgang geboekt op dit 
terrein. Onder invloed van de 
minister van justitie Badinter zag 
men diensten voor slachtofferhulp 
en onthaalbureaus in de recht-
banken oprijzen. Hij zorgde voor 
een uitbreiding van de rechten van 
het slachtoffer tijdens de strafrech-
telijke procedure en voor betere 
vergoedingsmogelijkheden voor 
slachtoffers van gewone en 
verkeersmisdrijven. De media-
wereld kreeg ook meer aandacht 
voor deze categorie hetgeen de 
participatie van de gerechtelijke 
en sociale instanties bevorderde. 
Kenmerkend voor de diensten 
voor slachtofferhulp is dat zij een 
waaier van activiteiten bieden, 
waarin slachtofferhulp, reclas-
sering en preventie samen aan bod 
komen, conform de programma's 
van confictbeslechting en uitstel 
van de strafuitspraak. Schadever-
goeding door de dader is het 
beoogde doe. Ondanks alle 
hervormingen blijken veel slacht-
offers het toch zonder effectieve 
vergoeding te moeten stellen. 
Enkel de staat kan bier een 
oplossing bieden. Flet systeem is 
in Frankrijk goed uitgebouwd, 
maar toch zijn bier en daar onvol-
komenheden te merken. Len 
grondig evaluatie-onderzoek zou 
de positieve beleidsontwikkeling 
kunnen stimuleren. 

40 
Penders, A.S. 
Slachtofferhulp en rechtshulp (11) 
Advocatenblad, 70e jrg., nr. 4, 
1990, pp. 69-75 

Het artikel is een tweede 
aflevering in een serie van drie 
over het belang van rechtshulp 
aan slachtoffers. Naast het straf-
recht biedt ook het administra-
tieve recht een aantal mogelijk-
heden voor slachtoffers. De auteur 
gaat eerst in op het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven, waarbij hij 
aandacht schenkt aan criteria, 
termijn, behandeling en uitkering. 
Daarna bespreekt hij de activi-
teiten van de Nationale 
Ombudsman met betrekking tot 
klachten over politic en O.M. 
Vervolgens wordt ingegaan op de 
wettelijke mogelijkheden die een 
slachtoffer heeft om stukken uit 
het strafdossier in te zien. Tot slot 
wordt stilgestaan bij de 
voorstellen van de regering 
betreffende de verbetering van de 
positie van slachtoffers in het 
strafproces. Bij zijn bespreking 
van dit rapport van de commissie 
Terwee plaatst de auteur enige 
kanttekeningen. 
Met literatuuropgave. 

41 
Penders, A.S. 
Slachtofferhulp en rechtshulp 
(///) 
Advocatenblad, 70e jrg., nr. 5, 
1990, pp. 101-106 

In dit (derde en laatste) artikel 
over het belang van rechtshulp 
aan slachtoffers van misdrijven 
worden enige zaken uit het 
burgerlijke recht, zoals contactver-
boden, (letsel)schaderegeling, 
privacybescherming en enige 
toevoegingsperikelen besproken. 
De auteur komt tot de slotsom dat 
het van groot belang is, dat de 
rechtshulp kennis draagt van de 
vele juridische mogelijkheden om 
slachtoffers bij te staan. Samen- 
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werking met de lokale en 
regionale Buro's Slachtofferhulp is 
hierbij van belang. De juridische 
problematiek van slachtoffers van 
delicten staat immers nooit los 
van andere vraagstukken. Het 
recht, en dus de rechtshulp, kan 
helpen de andere, psychosociale, 
problemen beter te lijf te kunnen. 
Dit is, gecombineerd met het 
belang van rechtsbescherming, het 
belang van slachtofferhulp en 
rechtshulp. 

Preventie van criminaliteit 

Lezers die geinteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over preventie van 
criminaliteit, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, 
Directie Crinminaliteitspreventie, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, telefoon 070-3 70 
65 55 (J. de Waard). 

42 
Brantingh am, P.L., P.J. 
Brantingham 
Situational crime prevention in 
practice 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 1, 1990, pp. 
17-40 

Misdaadpreventie gebeurt op 
allerlei manieren, maar is vaak te 
algemeen gericht of wordt niet 
juist uitgevoerd, zodat de resul-
taten niet altijd even succesvol 
zijn. Er zijn verschillende benade-
ringswijzen, zoals de traditionele, 
de situationele en de buurtwacht-
programma's. Traditionele 
methoden zijn b.v.: de legale 
preventie d.m.v. strengere 
wetgeving; sociale preventiepro-
gramma's die zich richten op 
sociale achtergronden van de 
delinquent; buurtontwikkelings-
programma's ter bevordering van 
de informele sociale controle en 
gemeenschapszin en 'social 

counseling'programma's voor 
risicogroepen. De thans veel 
voorkomende buurtwachtpro-
gramma's, met als doel 
afschrikking door grotere 
pakkans, overbruggen de kloof 
tussen de traditionele en situa-
tionele preventieprogramma's. De 
auteur geeft de voorkeur aan de 
effectievere situationele 
benadering, die zich richt op 
afzonderlijke delicten (vooral 
vandalisme, winkeldiefstal en 
inbraak), op speciale tijden en 
plaatsen. Men gebruikt hierbij een 
misdaadanalyse naar factoren, die 
de beslissing om een misdrijf te 
plegen beInvloeden. Het is van 
belang om bij planning van wijken 
en het ontwerpen van nieuwbouw 
misdaadgevoelige constructies te 
vermijden. Met enkele voorbeel-
den wordt tenslotte het succes van 
deze preventiemethode geIllus-
treerd. 
Met literatuuropgave. 

43 
Rattner, A., C. McKie 
The ecology of crime and its 
implications for prevention: an 
Ontario Study 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 1, 1990, pp. 
155-171 

Om verspreiding, oorzaken en 
preventiemogelijkheden van 
gewelds- en vermogenscrimina-
liteit in verschillende gebieden te 
onderzoeken voerden de auteurs 
een ecologische studie uit in 
Ontario (Canada) en analyseerden 
in verband daarmee misdaad-
cijfers en bevolkingsgegevens van 
49 rechtsgebieden in deze 
provincie (1986). Uit dit 
onderzoek bleek dat er veel 
geweldsdelicten gepleegd worden 
in gebieden met een hoog 
percentage van de oorspronkelijke 
bevolking, waaronder veel 
werkloosheid voorkomt en die in 
minder gunstige sociaalecono- 
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mische omstandigheden verkeert. 
Vermogenscriminaliteit bleek meer 
verbonden te zijn met 
demografische bijzonderheden van 
bepaalde gebieden, zoals een 
groot percentage jonge mannen. 
Volgens de auteurs moet misdaad-
preventie zich vooral richten op 
de bijzondere kenmerken van 
lokale bevolkingsgroepen en per 
delict verschillend zijn. Zo zal 
verbetering van de marginale 
positie van de inheemsen het beste 
preventiemiddel tegen geweldscri-
minaliteit zijn. De vermogenscri-
minaliteit zal door vergrijzing op 
den duur afnemen, maar kan 
intussen het beste bestreden 
worden door meer aandacht te 
besteden aan de sociale positie 
van risicojongeren en door hun 
verantwoordelijkheidsgevoel te 
bevorderen evenals hun construe-
tieve betrokkenheid bij het 
gemeenschapsgebeuren. 
Met literatuuropgave. 

44 
Roberts, J.V., M.G. Grossman 
Crime prevention and public 
opinion 
Canadian jounal of crimi-
nology, 32e jrg. nr . I, 1990, pp. 

75-90 
De verantwoordelijkheid voor het 
voorkomen van misdrijven in de 
samenleving wordt meer en meer 
gelegd bij de bevolking zelf. In dit 
artikel worden publieke gezichts-
punten t.a.v. de preventie van 
criminaliteit onderzocht d.m.v. het 
bestuderen van recent onderzoek 
in Canada, de Verenigde Staten en 
andere landen. Om inzicht te 
krijgen in deze algemene 
denkbeelden is het noodzakelijk 
om allereerst de aandacht te 
richten op het beeld van criminali-
teitspreventie, geschetst in de 
media. lnhoudsanalyse maakt 
duidelijk dat berichten over het 
voorkomen van misdrijven 
zeldzaam zijn in vergelijking tot 

de berichtgeving over m.n. 
gewelddadige misdaden. Ondanks 
deze onverschilligheid van de kant 
van de media, blijkt uit het meest 
recente onderzoek dat zeer veel 
mensen op de hoogte zijn van de 
belangrijkste programma's ter 
voorkoming van misdrijven (zoals 
`buurtwachten'). Ook blijken de 
reacties op initiatieven tot 
preventie positief tezijn. Een 
tweede paradox is de volgende: 
het blijkt dat deze positieve 
reacties van de kant van de 
bevolking niet altijd samengaan 
met actieve participatie in preven-
tieprogramma's. De auteurs 
bepleiten vervolgonderzoek naar 
de redenen voor de lage cijfers 
van actieve participatie. Dit zou 
inzicht kunnen geven in de wijze 
waarop deze participatie kan 
worden vergroot. 
Met literatuuropgave. 

45 
Sacco, V.F., M. Trotman 
Public information programming 
and family violence: lessons from 
the mass media crime prevention 
experience 
Canadian journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. I, 1990, pp. 
91-105 

In de literatuur betreffende het 
gebruik van massamedia met het 
oog op preventie van criminaliteit 
worden drie strategieen genoemd: 
definieren van het probleem, 
afschrikken van daders en 
aanleren van risico-reductie of wel 
instructie op het terrein van crimi-
naliteitspreventie. Wanneer het 
gaat om preventie van geweld 
binnen het gezin leveren de 
massamediastrategieen 
waarschijnlijk niet veel op. De 
auteurs zijn van mening dat met 
de eerstgenoemde strategieen nog 
het meest bereikt kan worden. De 
effecten betreffen dan vooral 
vermindering van misverstanden 
over de aard van geweld binnen 
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het gezin en een beter op de 
hoogte zijn van het bestaan van 
instanties die hulp kunnen bieden 
in voorkomende gevallen. Aan het 
slot van het artikel wordt 
aandacht besteed aan de kosten 
van en de beperkingen aan het 
gebruik van massamedia wanneer 
het gaat om preventie van geweld 
binnen het gezin. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
leen gevraagd worden bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum Schedeldoeksha-
ven 100, 's-Gravenhage, tel. 
070-370 65 53/54. 

Advies 
Advies over de reorganisa tie van de 
politie 
's-Gravenhage, Raad voor het 
Binnenlands Bestuur, 1990 
Bedrijfsleven en criminaliteit 
Bedriffsleven en criminaliteit; 
kern getallen uit de eerste Neder-
landse slachtofferenquete onder 
bedrijven 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
1990 
Berkmoes, H., B. Vonck 
Opheldering verzocht: een studie 
omtrent de ophelderingsgraad 
Brussel, Rijkswacht, 1990 
Broek, H. van den, C.A. van der 
Klip e.a. 
Werkboek slachtofferzorg in de 
politie-praktijk 
Lochem, Van den Brink, 1990 
Bynum, T.S. (red) 
Organized crime in America: 
concepts and controversies 
Monsey, Criminal Justice Press, 
1987 
Cachet, A. 
Politie en sociale con trole 
Arnhem, Gouda Quint, 1990 
Chappell, D. (voorz.) 
Violence: directions for Australia, 
report of the National Committee 
on Violence 

Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1990 
Crime prevention 
Crime prevention and community 
safety: a practical guide for local 
authorities 
London, NACRO, 1989 
Diinkel, F., .1. Zermatten (red) 
Nouvelles tendances dans le droit 
penal des mineurs: mediation, 
travail au profit de la communaute 
et traitment intermediaire 
Freiburg, Max-Planck-Institut Mr 
auslandisches und internationales 
Strafrecht, 1990 
Erkelens, L.H. (voorz.) 
SuiCidaal gedrag in detentie: risico-
factoren en preventie; rapport van 
de Werkgroep (Para-)SuiCidaal 
Gedrag van gedetineerden 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
1989 
Grabosky, P.N., W.E. Lucas 
Society's response to the violent 
offender 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, National Committee 
on Violence, 1989 
Gijsbers, A.J. (voorz.) 
Rapport van de commissie taak en 
functie Raden voor de Kinderbe-
scherming 
's-Gravenhage, 1990 
Hamacher, J.J.M. 
Inhoudelijke- en werkafspraken ten 
behoeve van het projekt 'begeleiding 
Marokkaanse jongeren en hun 
ouders' 
Eindhoven, Stichting Jeugd en 
Gezin, 1989 
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Hoek, A.J.E. van, P.M. de 
Savornin Lohman 
Bedriffsleven en criminaliteit; resul-
taten van de eerste Nederlandse 
slachtofferenquete onder bedrijven 
Amsterdam, Bureau Criminali-
teitspreventie, 1990 
Jonge, G. de, G. Mols e.a. (red) 
Crimineel jaarboek 1990; verslag 
over 1988 en 1989 
Z.pl., Stichting uitgeverij Papieren 
Tijger/Coornhert Liga, 1990 
Mclvor, G. 
An evaluative study of community 
service by offenders in Scotland 
Stirling, University of Stirling, 
Social Work Research Centre, 
1989 

tv r
Met recht geweerd 
Met recht geweerd; verslag van een 
onderzoek naar juridische instru-
menten ter beperking van veel 
oorkomende criminaliteit 
ijmegen, Katholieke Universiteit 

Nijmegen, 1990 
Report 
Report of the financial action task 
force on money laundering 
Paris, Z.uitg., 1990 
Rood- Pijpers, E. 
Openbare mening en misdaad; een 
analyse van meningen in de 
bevolking, in de media en in vijf 
politieke part yen 
Arnhem, Gouda Quint, 1989 
Smith, H.E. (red) 
Transnational crime: investigative 
responses 
Chicago, University of Illinois, 
Office of International Criminal 
Justice, 1989 
Stel, J. van der (red), K. Hamelink 
e .a. 
Recreatie en toerisme in Zeeland; 
preventie van ongewenste effecten 
Middelburg, Zeeuws Consultatie-
bureau voor Alcohol en Drugs, 
1990 
Stevige handgreep 
Stevige handgreep, een; een plan 
van aanpak voor de problematiek 
van Marokkaanse jongeren in 
Amsterdam 

Amsterdam, Gemeente 
Amsterdam, Coordinatie-bureau 
Minderhedenbeleid, 1990 
Stolwerk, M., M. Christophe (red) 
Report of the International Confe-
rence for Policewomen 19-23 maart 
1989, The Netherlands 
Haarlem, 1989 
Swanton, B., J. Walker 
Police employee health: a selective 
study of mortality and morbidity, 
and their measurement 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1989 
Vervaele, J.A.E. 
EEG-fraudebestrijding en europees 
ekonomisch strafrecht 
Utrecht, NISER, 1990 
Volkstuinen en criminaliteit 
Volkstuinen en criminaliteit 
Amsterdam, Bureau Criminali-
teitspreventie, 1989 
Wassenberg, F. 
Kleine criminaliteit en naoorlogse 
etagebouw 
Delft, Onderzoeksinstituut voor 
Technische Bestuurskunde, 
Technische Universiteit Delft, 
1989 

Boeken/rapporten 	 139 



Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig warden, 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 redactie 
contact worden opgenomen. 
JV6, juli 1990: Godsdienst en 
criminaliteit 
JV7, september 1990: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november 1990: 
Planning en Justitie 
JV9, december 1990: Criminologie 
in West-Europa 

Congressen 

Symposium `Schuld en verder' 
Op initiatief van de Hoofdaal-

moezenier, de Hoofdpredikant en 
de Centraal Geestelijk Raads-
vrouw bij de lnrichtingen van 
Justitie wordt bovenstaand 
symposium georganiseerd. Zij 
constateren dat het juridisch 
systeem vaak haaks staat op het 
psychologische systeem en het 
zingevingssysteem. Wat zijn de 
gevolgen daarvan voor de schuld- 

verwerking? Wat wordt verstaan 
onder schuldverwerking? Welke 
factoren bevorderen het proces 
van schuldverwerking en welke 
belemmeren dat? Welke 
wijzigingen binnen het strafstelsel 
en het penitentiair systeem zijn 
nodig wil het tot een verwerken 
van schuld komen? Wat is de rol 
van het slachtoffer? Deze vragen 
zullen belicht worden door: mr. A. 
Kosto, prof. dr. W.J. Berger, prof. 
mr. J. Remmelink, prof. dr. 
Zeegers, dr. J.J.M. van Dijk en 
prof. dr. J. Soetenhorst-de 
Savornin Lohman. 
Datum: vrijdag 2 november 1990 
Plaats: Stadsschouwburg te 
Utrecht 
Kosten: 95/55 (studenten) gulden 
(koffie, thee, lunch, symposium-
bundel) 
Inschrijving: bij Uitgeverij Gouda 
Quint, t.a.v. mw. CO. de Groot, 
d.m.v. binnenkort te verspreiden 
aanmeldingskaarten dan wel een 
eigen bericht aan genoemde 
uitgeverij, antwoordnummer 47, 
6800 VB Arnhem. 
Inlichtingen: 070- 370 64 33/370 
6721. 

Symposium `Dienstverlening 
birmenste buiten' 
Op dit symposium, georgani-

seerd door de Stichting Reclas-
sering Zwolle in samenwerking 
met de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, zullen 
factoren die op de inhoud, de 
kwaliteit en de toepassingsmoge- 
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lijkheden van de dienstverlening 
van invloed zijn, kritisch worden 
doorgelicht. Representanten van 
enkele zeer direct bij de dienstver-
lening betrokken functiegroepen 
(0.M., rechterlijke macht, 
advocatuur, projectplaatsen en 
coordinatoren dienstverlening) 
zullen korte inleidingen houden. 
Datum: dinsdag 13 november 1990 
Plaats: Nieuwe Buitensocieteit 
Zwolle 
Inlichtingen: in 
augustus/september zal een folder 
worden verspreid, waarin nadere 
informatie zal worden verschaft en 
waarin het programma zal zijn 
opgenomen. Tegelijkertijd zal dan 
de mogelijkheid tot inschrijving 
worden geopend. 

Bonger- lezing 
Op 14 mei jl. hield prof. dr. 

Stanley Cohen, hoogleraar crimi-
nologie aan de Hebrew University 
in Jeruzalem de eerste Bonger-
lezing, getiteld: Intellectual doubts 
and political certainties; the case of 
radical criminology. De tekst van 
deze lezing, die in juli 1990 
verschijnt, kan worden besteld 
door 5 gulden over te maken op 
Postbankrekening 6097835 t.n.v. 
Stichting W.A. Bonger-lezingen te 
Amsterdam. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel 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 opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 

en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. 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: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de 
WODC-rapporten is te verkrijgen 
bij het WODC (tel.: 070-370 65 
54). 

Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 

Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject: preventie 
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, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
Ik zal eens even vragen naar zijn 
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 
perspectief: een vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Miinchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepscommandanten by de 
Rijkspolitie; een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
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werkbeleving 
1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Emmerik, J.L. van 
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 
Cozijn, C. 
Twee jaar bestuurdersaansprake-
lijkheid volgens de WBA en de 
WBF: verslag van een verkennend 
onderzoek 
1989, WODC 96 
Kruissink, M„ C. Venvers 
Halt: een alternatieve aanpak van 
vandalisme; eindrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt-projecten 
1990, WODC 97 
Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdrifven; effecten van slachtof-
ferhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaalcursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkelingen van de jeugdcrimi-
naliteit in de periode 1980-1988 
1990, WODC 100 

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 WODC (mw. A. Weide-
End, 070-37065 54 tot 15.00u). In 
1989 verschenen de volgende 

rapporten: 

Lean, P. van der 
Kwartaalkursus 
1989, CWOK 
Spaans, EC., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrywillige pleegzorg: ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Laan, P.N. van der, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 
Werff, C. van der 
Recidivism 1977 
1989, WODC 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Women in detention 
1989, WODC 
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Fen 
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 prioriteiten procedure bij 
politie en justitie 
1989, WODC/K4 
Leuw, Ed. 
Reclasseringswerk voor verslaafden; 
een onderzoek naar meningen en 
ervaringen in het reclasseringsveld 
1989, WODC/K5 
Naborn, E.M. 
Beschermingsbewind: een verge-
lijking met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
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Een preventieproject in Gouda; 
eerste resultaten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H. van der 
Wel geplaatst, maar...; een eerste 
verkenning van het verschijnsel 
moeilijk plaatsbare jongeren en de 
daarmee samenhangende capaci-
teitsproblemen in de residentiele 
jeugdhulpverlening 
1990, WODC/K8 
Mutsaers, M., L. Boendermaker 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC/K9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, 
M. Junger 
Slachtofferzorg by het Openbaar 
Ministerie bij een groot parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC/K10 

Mededelingen 	 143 



Auteursrecht voorbehduden. 
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: 
I. 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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