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Voorwoord 

Zelden heeft een thema bij de voorbereiding ervan 
zoveel verbaasde gezichten opgeleverd als `godsdienst 
en criminaliteit'. Veelgehoorde associaties waren 
sektes, de Rushdie-affaire en rituele moorden, dat wil 
zeggen door godsdienstige sentimenten geInspireerde 
criminaliteit. In het voorliggende zomernummer van 
Justitiele Verkenningen gaat het echter om de 
omgekeerde relatie: vormt religie op een of andere 
manier een rem op criminaliteit? Dit thema, dat 
overigens voor de Tweede Wereldoorlog de Neder-
landse criminologie (o.a. Bonger en Kempe) sterk 
bezighield, is met name interessant vanuit de vraag of 
de sterk gestegen criminaliteit te maken heeft met de 
ontzuiling Van de Nederlandse samenleving. In het 
verlengde daarvan ligt de vraag of religieuze 
bewegingen in deze tijd (nog) een bijdrage (kunnen) 
leveren aan het criminaliteitsprobleem. Met andere 
woorden, hoe relevant zijn de Tien Geboden, die 
hierna (ter herinnering?) staan afgedrukt, nog voor de 
(post) moderne samenleving? 

Bij de algemeen geconstateerde secularisering van 
de Nederlandse samenleving dienen twee kantteke-
ningen te worden geplaatst. Hoewel sprake is van een 
voortgaande ontkerkelijking lijkt het zinvol om vast te 
stellen dat nog ongeveer twee derde van de bevolking 
zich wel rekent tot een kerkelijke gezindte. In de 
tweede plaats is door de komst van immigranten de 
varieteit van religieuze stromingen toegenomen. Het 
hoofdstuk religie valt in de Nederlandse samenleving 
anno 1990 niet langer samen met het hoofdstuk chris-
tendom. Het seculariseringsproces is dus op zijn 
minst minder eenduidig dan wel wordt aangenomen. 

In het eerste artikel worden de gevolgen van de 
ontzuiling voor het vraagstuk van de criminaliteit en, 
meer in het algemeen, 'de' moraal geanalyseerd. In 
het eerste deel van het artikel wordt de empirische 
literatuur op dit terrein besproken (waaronder 
genoemde Nederlandse discussie). In het tweede deel 
wordt secularisering in verband gebracht met de 
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rationalisering c.q. bureaucratisering van de westerse 
samenleving. Indien gesproken kan worden van een 
morele crisis door de ontzuiling, betreft het volgens 
J.C.J. Boutellier in feite (ook) een crisis van het ratio-
nalisme. Hij spreekt in dit verband van de fragmen-
tering en versplintering van de moraal. Het (opnieuw) 
aan de orde stellen van het criminaliteitsprobleem in 
morele termen, hoeft niet te leiden tot een restauratief 
moralisme. Het strafrecht zou aansluiting moeten 
zoeken bij nieuwe, lokale en momentane vormen van 
moraliteit. In dit verband wordt de slachtofferbe-
weging als een belangwekkende nieuwe morele kracht 
getypeerd. 

Het tweede artikel behelst een empirisch onderzoek 
naar de relatie tussen religie en criminaliteit. 
M. Junger en W. Polder vergelijken de criminaliteit 
onder autochtone en allochtone jongens voor wat 
betreft de mate van religiositeit. In het onderzoek, het 
eerste op dit terrein in Nederland, wordt aangesloten 
bij het idee dat in `morele gemeenschappen' (bijvoor-
beeld Turken en Marokkanen) religiositeit meer van 
invloed zal zijn dan in seculiere gemeenschappen 
(bijvoorbeeld Nederlanders en Surinamers). Deze 
hypothese wordt niet bevestigd. Wel blijkt op indivi-
dueel niveau religiositeit de mate van delinquentie te 
beinvloeden; dit geldt met name voor Marokkaanse 
en in mindere mate voor Nederlandse jongens: 'de 
mate van religiositeit levert een matige maar wel een 
geheel eigen bijdrage aan de verklaring van delin-
quentie onder de meeste etnische groepen', aldus de 
auteurs. 

In de twee daarop volgende artikelen wordt 
ingegaan op de relatie tussen de islam en crimina-
liteit. R. Peters informeert over het islamitisch straf-
recht en relativeert het wrede beeld dat hiervan in het 
westen bestaat. Hij schetst eerst de oorsprong, achter-
grond en inhoud van dit strafrecht en gaat vervolgens 
in op de huidige strafrechtelijke praktijk in de islami-
tische landen. Hij constateert dat slechts in drie 
landen dit islamitisch strafrecht nog wordt toegepast: 
Saoedi-Arabie, Noord-Jemen en Iran. Hij stelt vast 
dat in de meeste landen sprake is van strafrecht 'in 
overeenstemming met internationaal aanvaarde 
normen'. Vervolgens wordt in een gesprek met imam 
Hamza Zeid ingegaan op de rol van de islam in de 
Nederlandse samenleving en meer in het bijzonder op 
de problemen van de tweede en derde generatie 
moslim-jongeren. 
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In de twee laatste artikelen wordt verslag gedaan 
van twee praktijken rond het strafrecht, waarin religie 
(nog steeds) het centrale uitgangspunt vormt. 
Enigszins in de luwte van het Nederlandse gevange-
niswezen vindt de geestelijke verzorging van gedeti-
neerden plaats. Deze activiteit die in 1826 werd 
geregeld en na de Tweede Wereldoorlog een integraal 
deel ging uitmaken van het detentiebeleid, voorziet 
nog immer in een duidelijke behoefte. De protes-
tantse, de katholieke en de humanistische verzorgers 
doen in het artikel gezamenlijk verslag van hun 
werkzaamheden. 

Tenslotte informeert H.J.R. Fijn over de reclasse-
ringsactiviteiten van het Leger des Hells. Na een 
korte schets van de geschiedenis van deze levensbe-
schouwelijk geInspireerde reclassering, gaat de auteur 
met name in op het in de jaren tachtig gevoerde 
beleidsdiscussies, die erop waren gericht de eigen 
identiteit opnieuw te formuleren. 
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Mozes op de berg Sinai on de non Geboden uit Exodus 
20, 1-17* 

• Uit De Bijbel, prachtuitgave voor alle standen van al de 
Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens 
de Staten-overzetting. Tiel, H.C.A. Campagne, z. jr. 
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TOEN sprak God al doze woorden, zeggende : 
2 1k ben de HEERE uw God, die u uit Egypteland , 

a uit het diensthuis, uitgeleid hob. 
a Ex. 13 : 8. Deut. 5 : 6. Ps. 81 : 11. 

3 Gij zult geene andere goden voor mijn aangezigt 
hebben. 

4 a Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige 
geliikenis maken, van helgeen boVen in den hemel is; 
flock van helgeen onder op do aarde is, noch van helgeen 
in de wateren onder de aarde is. 

a Lev. 26 : 	Ps. 97 : 7. 

5 Gij suit u voor die niet buigen, noch hen dienen: 
want 1k, de HEERE uw God, ben eon ijverig God, die 
de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan 
het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij 
haten; 

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, 
die Mij liefhebben, eu 'rnijne geboden onderhouden. 

7 a Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet 
ijdelijk gebruiken: want de HEERE zal niet onschuldig 
houden, die zijnen naam ijdelijk gebruikt. 

a Lev. 19 : 12. Matt. 6 : 83. 

8 a Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
a Ezech. 20 : ,12. 

9 a  Zes dagen suit gij arbeiden'en al uw work doen ; 
a Ex. 23 : 12. 34 : 21. Luk. IS : 14. 

10 Mau- de zevende dag is de sabbat des HEEREN 

uws Gods;' clan suit gij geen work doen, gij, .noch uw 
soon, noch uwe dochter, noels uw dienstknecht, noch 
uwe -  dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemde-
ling, die in, uwe pooiten is: 

11 Want a in zes dagen heeft du HEERE den hemel 
en de airde gemaakt, de Zee en al wat .  daarin is, on Hij 
rustte• ten zevenden dage : daarom zegend.e de HEERE 

den sabbatdag, en heiligde denzelven. 
a Gen. 2 : 2. 

12 a Eert uwen vader en -uwe moeder, opdat uwe 
dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE 

uw God geeft. 
a Matt. 16 : 4. Efez. 6 : 2. 

a Gij suit niet doodslaan. 
a Matt. 5 : 21. 

14 a Gij zult 'IAEA echtbreken. 
a Matt. 5 : 27. 

15 Gij suit niet stolen. 
16 Gij suit geene valsche gethigenis spreken tegen 

uwen naaste. 
17 a Gij suit niet begetren uws naasten huis; gij 

suit niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen 
dienstknecht, noch zijne dienstmaagd, noch zijnen os, 
noch zijnen ezel, noch jets, dat uws naasten is. 
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De secularisering van moraal 

Een beschouwing over de relatie tussen 
godsdienst en criminaliteit 

drs. J.C.J. Boutellier* 

'Een pastoor die de angst voor de hel erin weet te 
houden is waardevoller dan honderd agenten', aldus 
de schrijver Willem Frederik Hermans in een in 
november 1989 uitgezonden televisie-portret. De 
gedachte ligt voor de hand. Van de totale Neder-
landse bevolking gaat nog slechts een kwart een keer 
per maand ter kerke; een op de drie Nederlanders 
rekent zichzelf niet tot enigerlei kerkelijke gezindte. 
(Beets, I989)' De in Nederland sinds 1960 vertienvou-
digde criminaliteit zou this wel eens jets te maken 
kunnen hebben met de sindsdien sterk afgenomen 
kerkelijkheid van de Nederlandse bevolking. Het 
aanwakkeren van de 'angst voor de he!' zou dan een 
aardige remedie kunnen zijn tegen het Nederlandse 
criminaliteitsprobleem. Deze gedachtengang ligt zelfs 
zo voor de hand dat het verbazingwekkend is om te 
zien hoe weinig criminologische aandacht aan de 
relatie tussen godsdienst en criminaliteit is besteed. 2  

Recentelijk lijkt er in het algemeen weer wat meer 
belangstelling te ontstaan voor de plaats van religie in 
onze (postmoderne) samenleving (bijvoorbeeld 
Bulhof, (990). Deze belangstelling heeft voor wat 
betreft de relatie tussen godsdienst en criminaliteit 
veel te maken met het idee dat door de ontzuiling de 
(strafrechtelijke) normen zouden zijn vervaagd. Zo 
heeft de huidige Minister van Justitie zich reeds enige 
malen uitgesproken voor een rehabilitatie van de 
levensbeschouwelijkheid als remedie tegen veronder-
stelde normloosheid (onder andere Hirsch Ballin, 
1990). 

In dit artikel wordt de relatie tussen godsdienst en 
criminaliteit geanalyseerd. In hoeverre is het in de 
huidige samenleving zinvol beide verschijnselen met 
elkaar in verband te brengen? Het artikel valt in twee 

* De auteur is als hoofdredacteur van Justitiele Verken-
ningen verbonden aan het WODC. 

10 	Justitiede Verkenningen, jrg. 16, nr. 6, 1990 



delen uiteen. Het eerste deel behelst een analyse van 
het empirisch criminologisch onderzoek naar de 
relatie tussen godsdienst en criminaliteit. Deze 
literatuur wordt besproken vanuit de vraag hoe de 
invloed van kerkelijkheid op normconform gedrag is 
gethematiseerd. 

In het tweede deel wordt deze vraagstelling 
verbreed naar de relatie tussen secularisering en 
moraal. Wat is de achtergrond van het secularise-
ringsproces en welke consequenties heeft dit gehad 
voor de ontwikkeling van de westerse moraal? In dit 
deel zal een beroep worden gedaan op de klassieke 
sociologie en de moraalfilosofie. Tenslotte zal worden 
ingegaan op de verhouding tussen het strafrecht en 
criminaliteit. 

Meer in het algemeen beoogt het artikel te onder-
zoeken of het zinvol is het criminaliteitsvraagstuk 
(opnieuw) in morele termen te stellen (en dus niet in 
termen van economische achterstand of sociale 
controle). Daarbij dienen twee klippen te worden 
omzeild. Enerzijds is er het simplistisch soort van 
(politiek rechts) moralisme, waarin het huidige 
tijdperk wordt getypeerd in termen van normver-
vaging; hetgeen meestal wordt gevolgd door een 
illusoir pleidooi voor het herstel van oude gezagsver-
houdingen. Het citaat van W.F. Hermans past in deze 
categorie van rnorele oordelen, die het over het 
algemeen goed doen op common sense-niveau. 

Anderzijds is er de nuchterheid van het kritisch 
rationalisme waarbinnen morele termen sowieso 
irrelevant worden geacht voor de bestudering van het 
criminaliteitsvraagstuk. Zowel de sociaal-econo-
mische verklaring van criminaliteit als de dominante 
controlebenadering kunnen tot deze categorie worden 
gerekend. Het artikel zal zich met andere woorden 
bewegen tussen de Scylla van een restauratieve 
nostalgie en de Charybdis van het rationalisme. 

Godsdienst en criminologie 

Dat er in de huidige criminologie-beoefening 
weinig aandacht aan de relatie tussen godsdienst en 
criminaliteit is besteed wil niet zeggen dat er 
helemaal geen criminologische literatuur over dit 
onderwerp voorhanden is. Sterker nog, in de eerste 
helft van deze eeuw heeft met name in het verzuilde 

Secularisering van moraal 	 11 



12 

Nederland een heftige discussie over deze relatie 
gewoed, waarin grote namen als Bonger, Kempe en 
later Nagel figureerden. En in de Amerikaanse 
empirische traditie.verschijnen vanaf de jaren zestig 
regelmatig studies over het onderwerp. In beide 
gevallen is sprake van een duidelijk paradigmatisch 
markatiepunt. In de Nederlandse criminologie betreft 
dit een artikel van Bonger uit 1913; in de Ameri-
kaanse empirische traditie is het een artikel van 
Hirschi en Stark uit 1969. Beide artikelen bestreden 
de opvatting dat onkerkelijkheid tot een grotere 
geneigdheid tot criminaliteit zou leiden. In het eerste 
deel van dit artikel worden beide discussies' over de 
normatieve invloed van religie besproken.° 

'Geloof en misdands 

Bonger vangt zijn uit twee delen bestaande artikel 
(1913) aan met de constatering dat weinig serieuze 
auteurs het voor mogelijk houden dat kerkelijkheid 
kan leiden tot crimineel gedrag, maar dat er des te 
meer (met name Duitse) auteurs zijn die menen dat 
onkerkelijkheid tot criminaliteit leidt (Knauss: Wahre 
Sittlichkeit ist nicht moglich ohne Religion'). Toch, zo, 
stelt Bonger vast, daalde de (geregistreerde) crimina-
liteit rond de eeuwwisseling, terwij1 de onkerke-
lijkheid in dertig jaar tijd (volgens de volkstellingen 
van 1879 tot 1909) met maar liefst 1500 procent steeg 
(0,31 tot 4,97 procent van de bevolking). Ook consta-
teert hij dat, als onkerkelijkheid tot criminaliteit zou 
leiden, 'de tijden, waarin een ieder geloovig was, wel 
zeer rein van zeden en vrij van misdaad geweest 
zouden zijn' (p. 201). Klaarblijkelijk is de onkerkelijk-
heidsthese-these niet zo veel waard als wordt gedacht, 
aldus Bonger. 

Maar Bonger gaat nog een stap verder. Bij de 
bestudering van de criminaliteitsstatistieken van 
veroordeelde daderss van 1901 tot 1909 komen de 
kerklozen en zelfs zeer gunstig van af: tegenover 
iedere 100 onkerkelijken staan 252 Israelieten, 366 
Protestanten en 494 Katholieken. 'De slechtste cijfers 
vertoonen de Katholieken , en wel bij alle misdrijven, 
met uitzondering van heling, verduistering, oplichting 
en een der sexueele delicten, waarbij zij op een na de 
slechtste rang innemen. Meestal zijn de verschillen 
beduidend.' (p. 206; curs. Bonger) Gegeven dit statis-
tische materiaal acht hij de factor `ongeloof voor de 
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criminologie niet meer relevant, maar de verschillen 
tussen de geloven des te meer. 

Bonger gaat ervan uit dat genoemde religies moreel 
gesproken nagenoeg gelijk zijn in de zin dat niet 
gestolen, gemoord en mishandeld mag worden; en 
ook in de dreiging met goddelijke straf verschillen zij 
niet fundamenteel van elkaar. Wel onderscheidt de 
rk-kerk zich in haar formalisme (de kerkelijke 
hierarchie) en de biecht. Beide elementen acht hij 
echter niet in staat de verschillen te verklaren. Het 
eerste zou eerder immers net zo goed kunnen leiden 
tot minder criminaliteit; voor wat betreft de biecht 
wijst hij erop dat de biechtvader berouw eist en geen 
herhaling van crimineel gedrag (hetgeen volgens 
Bonger uit de recidivecijfers ook zou blijken). 
Het hoge criminaliteitsgehalte van katholieken moet 
zijns inziens veeleer worden geweten aan hun achter-
gestelde economische positie en de gevolgen daarvan: 
armoede, gemis aan beschaving, alcoholisme en 
kinderverwaarlozing: `Deze afwijkende oeconomische 
en maatschappelijke positie verklaart geheel hare 
eveneens afwijkende criminaliteit. Andere hypothesen 
zijn daarbij niet nodig.'(p. 222) 6  

In deel twee van zijn artikel behandelt hij de tegen-
werpingen op zijn stellingen. Hier wordt volstaan met 
het noemen van enkele daarvan: de rol van toeval in 
de statistiek; per misdrijf zou de mate van schuld 
dienen bekeken te worden; slimme daders worden 
niet gepakt; ook de deugden van het katholieke 
geloof (blijmoedigheid, naastenliefde) zouden 
bekeken moeten worden. Al deze argumenten 
weerspreekt Bonger vrij summier, onder verwijzing 
naar Weber, met de stelling dat de protestanten een 
aan het kapitalisme aangepaste moraal hebben 
(Weber komt later in dit artikel nog meerdere malen 
uitgebreider aan de orde). 

Ook voor de geringe misdadigheid van onkerke-
lijken opteert Bonger voor een economische 
verklaring: het gaat over het algemeen om grote 
stadsbewoners (die in die tijd klaarblijkelijk minder 
crimineel gedrag vertonen dan plattelanders) met 
intellectuele beroepen of om `gequalificeerde 
arbeiders'. Hij geeft ook nog een psychologisch 
argument: het afzweren van een kerkelijke achter-
grond veronderstelt een zekere karakterologische 
sterkte: de innerlijke strijd van afvalligen leidt tot een 
selectieve populatie van onkerkelijken. 7  

Concluderend meent Bonger dat de hardnekkigheid 
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van het idee dat onkerkelijkheid leidt tot immoreel 
gedrag is terug te voeren op twee misvattingen. In de 
eerste plaats is moraliteit geen gegeven van de religie 
maar van de (menselijke) natuur; in de tweede plaats 
leidt godsdienstigheid niet tot moreel gedrag, maar 
lijken eerder omgekeerd .gepassioneerde misdadigers 
zich aangetrokken te voelen tot religie. De kwestie 
geloof-ongeloof is kortom 'voor het vraagstuk der 
misdaad een vrij onverschillige zaak'. Het idee van 
enkele Duitse criminologen dat 'dem Volke die 
Religion muss erhalten werden' (wat volgens Bonger 
gelijk staat aan het met zweepslagen terugdringen van 
de zee) moet als illusoir van de hand worden 
gewezen. Oak al zou de godsdienst geheel verdwijnen, 
elan nog zouden misdaad en immoraliteit niel 
toenemen, zo luidt zijn voorspelling. 

In 1937 publiceert Kempe, leerling van Bonger, het 
bock Kerkgenoorschap en religie , dat in feite als 
vervolgstudie kan worden opgevat. Oak hi] bespreekt 
een aantal tegenwerpingen c.q. verklaringen voor wat 
betreft de hoge criminaliteit onder katholieken. Naast 
de verklaringen die door Banger reeds werden 
besproken komen we een zeer curieuze tegen. 
Volgens Feber is er in het katholieke volksdeel sprake 
van een structured degenererende tendens vanwege 
het celibaat. lmmers, de slimste jongens uit een 
katholiek gezin worden opgeleid tot priester, en 
zullen dus - althans in die tijd - niet huwen en 
kinderen krijgen. Een andere verklaring betreft de 
veronderstelling dat in de zuidelijke provincies de 
opsporings- en vervolgingsintensiteit groter zou zijn, 
hetgeen zou resulteren in een overmatig aandeel van 
katholieken in de landelijk statistiek. Een vergelijking 
per provincie maakt volgens Kempe echter duidelijk 
dat oak deze vlieger niet opgaat. 

lnteressanter is dat Kempe het economische 
argument van Bonger aan de hand van Weber nader 
uitwerkt in termen van de emancipatie van het katho-
lieke volksdeel. De maatschappelijke positie van de 
katholieken is anno 1937 systematisch verbeterd en 
drukt zich uit in een vermindering van de criminali-
teitscijfers: 'oak bij misdadigheid der Katholieken 
voltrekt zich 	een emancipatieproces naar aard en 
omvang'. (p. 140) Hij vergelijkt de periodes 1910-1914 
en 1921-1930. Wat betreft de aard was er in de eerste 
periode sprake van een 'uitgesproken paupers- en 
drinkersmisdadigheid', terwijI dit soort criminaliteit 
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in de tweede periode gelijk was aan dat der 
hervormden. De omvang is in de tweede periode 
weliswaar nog wat hoger dan die van de hervormden, 
maar toch beduidend minder dan in de eerste 
periode. 

Niet de hoge criminaliteit van katholieken dient te 
worden verklaard, maar hun late emancipatie! Deze 
heeft alles te maken met de katholieke houding ten 
opzichte van het economisch leven; katholieken 
schikken zich eerder in hun lot en combineren dit met 
een afwijzing van een buitenmatig economisch leven. 
Het protestantse individualisme daarentegen vereist 
een actieve economische instelling: 'de wereld 
overwinnen in naam van God door voortdurende 
rusteloozen arbeid (...) succes in zaken is een 
kenteeken van een voorbeeldig leven volgens Gods 
wil'. (p. 164) Het emancipatieproces van de Katho-
lieken bestaat uit een `aarzelend en schoorvoetend 
accepteeren van de kapitalistische ordening' (p. 165); 
volgens Kempe zullen zij uiteindelijk nooit al hun 
energie ontvouwen in een maatschappij die niet 
volgens katholieke beginselen is ingericht. 

Kempes bevindingen onderstrepen de economische 
verklaring van Bonger. De verhouding tussen kerke-
lijkheid en criminaliteit is indirect; zij wordt — 
genspireerd door Weber — gemedieerd geacht door 
de houding die in het katholieke geloof besloten ligt 
ten opzichte van het geloof. Hoewel Bonger in een 
Noorrede' op het boek van Kempe stelt dat een 
reductie van het criminaliteitsprobleem tot econo-
mische factoren kan leiden tot `onderschatting van 
het spiritueele', kan worden gesteld dat de 
invloedrijke Utrechtse school een einde probeert te 
maken aan in haar ogen moraliserende en specula-
tieve benaderingen van het criminaliteitsvraagstuk. 
Sociaal-economische factoren zullen in navolging 
hiervan gedurende lange tijd het criminologisch 
onderzoek gaan domineren. 8  

Opnieuw een kwart eeuw later herneemt Nagel in 
het artikel 'Criminality and religion' (1960) 9  de 
besproken problematiek. In dit uitermate uitvoerige, 
complexe, en af en toe cryptische artikel bespreekt hij 
de naar voren gebrachte argumenten en brengt zelf 
enkele nieuwe naar voren. Bonger c.s. begrijpen 
volgens Nagel de essentie van geloof niet. Bonger zou 
de mogelijke betekenis van religie voor het handelen 
te snel afdoen als 'het dreigen met straf en de belofte 
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van beloning in het hiernamaals'. Nagel doet een 
poging meer wezenlijk tot de relatie tussen het 
religieuze en het criminele door te dringen. 

Hij constateert weliswaar dat de verschillen tussen 
de denominaties in de gevangenisstatistieken in 1955 
min of meer zijn verdwenen, maar hij verzet zich 
desondanks tegen het economisch reductionisme van 
Bonger en Kempe. De Kemperiaans-Weberiaanse 
verklaring van de katholieke houding ten opzichte 
van het kapitalisme, geldt volgens Nagel niet voor het 
Nederlandse katholicisme, en zeker niet voor dat van 
de noordelijke provincies. Nederlandse katholieken 
hebben een calvinistische uitstraling; hij schrijft ze - 
in navolging van Van Heck - zelfs een 'frontmenta-
liteit' en 'religieus elan toe, dat onder andere zou 
blijken uit de katholieke 'bevolkingspolitiek'. 

De relatie tussen religie en moraliteit is volgens 
hem oneindig veel ingewikkelder dan uit de correlatie 
tussen kerkgenootschap en criminaliteit kan worden 
afgeleid. Om die reden bespreekt hij onder andere 
drie beruchte gevallen van moord c.q. doodslag in 
streng gereformeerde milieus, waarbij de religiositeit 
van de betrokkenen hen niet weerhield van zwaar 
immoreel gedrag, maar hen daar juist toe aanzette.'° 
In zijn redenering staat de intensiteit van de geloofs-
beleving voorop. 

De gelovige is soms echt gelovig, soms niet meer 
dan kleingelovig, en soms zelfs pseudo-gelovig. 
Wanneer een persoon zijn naaste op de proef stelt, 
stelt hij ook zijn God op de proef. Maar als de 
kwaliteit van zijn geloof kwestieus is, dan is de kans 
groot dat God' niet zal reageren; God doet niets; hij 
is van God los. Met andere woorden, de beleving van 
het geloof is een belangrijke factor voor de invloed 
op immoreel gedrag, die in de statistieken echter 
verdwijnt. Wanneer nu de maatschappelijke ethiek 
'als het ware natuurrechtelijk' op de religieuze ethiek 
is gefundeerd, zal de eerste gemakkelijk met de 
laatste ineenstorten. In het geval van de katholieken 
is het zo dat velen van hen een complex van morele 
verplichtingen hebben dat direct op bun religie is 
gebaseerd. Als deze basis minder stevig wordt dan 
krijgt bun algehele moraliteit een slecht fundament. 

Nagel breekt in het artikel een lans voor de 
ethische dimensie van criminaliteit, en keert zich 
tegen een reductie van de invloed van religie tot de 
economische verhoudingen. Voor gelovige mensen is 
de beleving van bun geloof essentieel voor hun 
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ethisch handelen. Wanneer de intensiteit van hun 
geloof afneemt, berust hun ethiek op drijfzand. 
Religie is volgens Nagel overigens niet het enig 
mogelijke ethische fundament. 'Het is menselijk om 
een legitimering van motieven te zoeken buiten de 
mensheid ... in God, in zoiets als 'humaniteit', in de 
`geschiedenis', in de 'status quo', ... of `wat dan ook'. 
(p. 290) Deze legitimering is echter altijd metafysisch 
of pseudometafysisch, dat geldt ook voor de legiti-
mering van crimineel gedrag. 

De hier besproken Nederlandse discussie doet in 
eerste instantie enigszins gedateerd aan. Zij wijst in 
die zin op de historische relativiteit van het empirisch 
onderzoek naar de invloed van religie op crimina-
liteit. Religiositeit betekent in de huidige samenleving 
echter lets anders dan in 1913. Bovendien zijn de 
verschillen tussen de denominaties economisch (en 
criminologisch) gesproken nauwelijks nog van 
betekenis. In onze (deels) geseculariseerde samen-
leving zijn de verschillen tussen de denominaties als 
zodanig ondergeschikt geraakt aan die tussen gelovig 
en niet-gelovig (of zelfs die tussen levensbeschou-
welijk of lielemaal niets'). Opmerkelijk is ook dat 
onkerkelijkheid in Bongers tijd nog kon worden 
gezien als het resultaat van een sterke persoon-
lijkheid, terwijl dit in deze tijd eerder regel dan 
uitzondering is. 

Ook criminaliteit is historisch voor een groot aantal 
delicten een onvergelijkbare grootheid. Belangrijk in 
dit verband is het feit dat Bonger c.s. - al dan niet 
terecht - criminaliteit vooral zagen als het resultaat 
van verpaupering. Kenmerkend voor de huidige 
criminaliteitsproblematiek is echter dat zij alle lagen 
van de bevolking betreft - hoewel dat soms al te 
gemakkelijk wordt vergeten. Het valt moeilijk vol te 
houden dat milieucriminaliteit, computercriminaliteit, 
verkeerscriminaliteit, heling, ondernemerscrimina-
liteit, belastingfraude en dergelijke verklaard kunnen 
worden vanuit een achtergestelde economische 
positie. Juist een aantal van deze delicten is 
interessant vanuit een normatief gezichtspunt, omdat 
zij zich onttrekken aan de gangbare controlemogelijk-
heden. 

De discussie over de invloed van religie op crimina-
liteit heeft met andere woorden veel te maken met de 
maatschappelijke context waarbinnen ze wordt 
gevoerd. Het is echter wel van belang om te consta- 
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teren dat Bongers voorspelling dat met het 
verdwijnen van de godsdienst de misdaad niet zou 
toenemen, niet is uitgekomen. Sinds zijn tijd is de 
onkerkelijkheid toegenomen, evenals de criminaliteit. 
En ook het welvaartsniveau is gestegen, alhoewel de 
verschillen daarin tussen de verschillende maatschap-
pelijke groepen aanzienlijk zijn. Er is in in die zin 
vooralsnog weinig reden om een mogelijke invloed 
van religie op crimineel gedrag uit te sluiten. In de 
volgende paragraaf wordt de actuele Amerikaanse 
discussie over dit onderwerp besproken. 

Tot slot van deze paragraaf willen we echter nog 
wijzen op het pleit van Nagel voor een ethische 
benadering van criminaliteit, waarbinnen de invloed 
van religie wel degelijk relevant lijkt. Ethische 
overwegingen spelen naar zijn mening altijd een rol 
in de legitimering van het eigen gedrag; religie levert 
een dergelijke ethiek, die echter wankel wordt op het 
moment dat de geloofsintensiteit afneemt. Zijn 
ethische benadering van criminaliteit heeft echter 
weinig navolging gevonden. Het criminaliteitspro-
bleem is, in navolging van Bonger c.s., vooral opgevat 
als een sociaal-economisch vraagstuk. Vanaf de jaren 
zeventig is het in toenemende mate als een technisch 
controle-probleem benaderd, waarbij ook de 
sociaal-economische verklaring achter de coulissen 
werd gedreven. We komen hier later nog op terug. 

'Hellfire and delinquency' 

De relatie tussen religiositeit en delinquentie vormt 
een kritische test voor de algehele relevantie van 
religie voor het maatschappelijk leven, aldus Hirschi 
en Stark in genoemd artikel (1969). Als religie 
maatschappelijk ergens toe dient, dan zou dat toch 
vooral op het vlak van de normhandhaving tot 
uitdrukking moeten komen, zo zouden we deze 
opvatting kunnen parafraseren. Zij constateren dat 
het onderzoek tot die tijd methodologisch zwak is of 
een sterke 'bias' vertoont voor de religieuze 
achtergond van de onderzoeker. De mogelijke invloed 
van religie leggen zij (via Ginger (1957), die zich weer 
baseert op Durkheim) uiteen in drie variabelen: het 
geloof legitimeert sociale en individuele waarden; 
religieuze rituelen creeren verbondenheid aan de 
gemeenschap; religie biedt vormen van beloning en 
straf die het feitelijke gedrag beinvloeden. 

In hun empirische studie onder studenten naar de 
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samenhang tussen kerkbezoek, zelf gerapporteerde 
criminaliteit en geregistreerde criminaliteit, die we 
hier kortheidshalve niet gedetailleerd zullen 
bespreken, komen zij tot de conclusie dat kerkbezoek 
vooral samenhangt met de angst voor het hellevuur. 
Dus alleen de derde variabele zou relevant kunnen 
zijn voor delinquent gedrag. Dit blijkt echter niet het 
geval te zijn: 'Students who believe in the Devil and 
in a life after death are just as likely to commit delin-
quent acts as are students who do not believe in a 
supernatural world.'(p. 210) Kerkbezoekers zijn met 
andere woorden net zo delinquent als anderen. 

Deze conclusie van Hirschi en Stark gaf in de 
daaropvolgende jaren aanleiding tot diverse 
empirische onderzoeken, die dan weer wel en dan 
weer niet tot vergelijkbare conclusies kwamen. In een 
overzichtsartikel bekeek Ellis (1985) 56 studies (ook 
van voor 1969, het jaar dat het artikel van Hirschi en 
Stark verscheen). Zeventien van deze studies bekeken 
de samenhang nominaal: welke religieuze groep 
vertoont welke mate van criminaliteit. Vergelijking 
van deze studies levert weinig op. 

In de overige 39 onderzoeken werd een maat 
opgenomen voor de intensiteit van de geloofsbe-
leving. Ellis verdeelt deze in zes vormen van operatio-
nalisatie: kerklidmaatschap, kerkbezoek, geloof in 
God, geloof in het hiernamaals, andere religieuze 
vormen van geloofsbeleving en gecombineerde of 
vage maten. Hoewel Ellis tot drie sterke en twee 
zwakke generalisaties meent te kunnen concluderen," 
voegt hij hier ogenblikkelijk aan toe dat deze 
verbanden ook verklaard zouden kunnen worden uit 
intermedierende variabelen, namelijk het welstands-
niveau en de opleiding.' 2  

Ook Elifson, Peterson e.a. (1983) kwamen na een 
heranalyse van vele onderzoeken niet verder dan de 
conclusie dat religie hooguit een van de relevante 
factoren kan zijn in het criminaliteitsprobleem. 
Tegenover studies die geen relatie tussen beide groot-
heden aantonen, staan weer even zoveel onderzoeken 
die weer wel een verband menen te hebben gevonden 
(bijvoorbeeld Rhodes/Reiss, 1970; Burkett/White, 
1974; Albrecht e.a., 1977; Higgings/Albrecht, 1977; 
Jensen/Erickson, 1979; Tittle/Welch, 1983). En in 
een overzichtsstudie van Sloane en Potvin (1986) 
concluderen zij dat de 'method of measuring this 
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association have a major effect on the research 
findings'. (p. 103) 

Stark, Kent en Doyle publiceren in 1982 eveneens 
een heranalyse van diverse onderzoekingen. Zij 
komen tot de conclusie dat de relatie tussen religie en 
criminaliteit in feite niet individueel onderzocht kan 
worden." Volgens hun bevindingen is de inconsis-
tentie tussen de diverse onderzoeksresultaten te 
verklaren uit de mate van secularisatie in de omgeving 
van de onderzochten. Wanneer religieuze verbon-
denheid (commitment) de norm is, is er sprake van 
een individueel effect; indien de context echter 
seculier is, dan is zelfs de meest devote jongere net zo 
crimineel als de niet-religieuze. Religie bindt mensen 
alleen aan een morele orde als Ireligieuze invloeden 
de culturele en sociale interacties doordringen' (p. 7). 
In die zin was het logisch dat Hirschi en Stark in het 
seculiere Californie geen relatie konden vinden, 
terwijI dat bij onderzoek in bijvoorbeeld het 
Mormoonse Provo (Empey/Erickson, 1982) wel het 
geval was, aldus de auteurs." 

Op grond van deze bevinding kan worden gesteld 
dat de relatie tussen religie en criminaliteit klaarblij-
kelijk zo omvattend is dat de resultaten van kwanti-
tatief empirisch onderzoek ernaar ofwel inconsistent 
zijn, ofwel steeds weer ondergeschikt zijn aan andere 
factoren. In het onderzoek van Stark, Kent en Doyle 
worden in zekere zin de grenzen van de kwantitatief-
empirische benadering van het vraagstuk zichtbaar." 
Niet zozeer de individuele religiositeit lijkt in het 
geding als wel de invloed van het instituut religie. 
Deze bevinding zou kunnen betekenen dat de 
ontzuiling inderdaad consequenties heeft gehad voor 
het criminaliteitsniveau in Nederland. Over de 
betekenis van deze invloed en de consequenties ervan 
voor de inrichting van de samenleving, kan vanuit het 
besproken kwantitatief-empirische onderzoek echter 
weinig worden gezegd. In de volgende paragraaf 
wordt het eerste deel van dit artikel over de crimino-
logische discussie concluderend afgesloten. 

Empirisme 

In de voorgaande paragrafen hebben we de 
. discussie in de empirische criminologie over de 
relatie tussen godsdienst en criminaliteit besproken. 
Daartoe zijn we ingegaan op de Nederlandse crimi- 
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nologische discussie en de Amerikaanse kwantitatief-
empirische traditie, waarbij wij moeten constateren 
dat we met nagenoeg lege handen staan om anno 
1990 zinvolle uitspraken over deze relatie te doen. De 
bespreking van de Bongerse benadering, die onget-
wijfeld zeer functioneel was voor de Tweede Wereld-
oorlog, wijst vooral op de historische relativiteit van 
het wetenschappelijk onderzoek naar de factoren 
religie en criminaliteit. Een mogelijke verklaring van 
het gestegen criminaliteitsniveau vanuit de ontzuiling 
blijkt in tegenstelling tot Bongers verwachting 
vooralsnog echter niet uitgesloten. 

Maakte Bonger nog gebruik van grove empirische 
justitiele statistieken, in de Amerikaanse traditie komt 
men met gebruikmaking van geavanceerde individua-
liserende statistische methoden niet veel verder dan 
het genereren van systematische inconsistentie of tot 
verschuivingen naar `sterkere' factoren. Zoals eerder 
gesteld heeft het er alle schijn van dat de invloed van 
religie zich in feite nauwelijks leent voor kwantitatief 
empirisch onderzoek. De 'factor' religie blijkt in haar 
alomvattendheid steeds weer vatbaar voor intermedie-
rende verklaringen of tegenstrijdige operationali-
saties. Empirisch onderzoek naar religie dwingt per 
definitie tot steeds nauwkeuriger verfijningen, zodanig 
dat de vraagstelling uiteindelijk elke betekenis 
verliest. 

De grenzen van een dergelijke empiristische 
benadering worden zichtbaar in de ecologische these 
van Stark c.s., die na zijn seculiere bevindingen in het 
onderzoek met Hirschi een diametraal tegenoverge-
steld standpunt is gaan innemen. Hij is van mening 
dat de individuele geloofsbeleving wel degelijk van 
belang is voor het probleem van de normhandhaving, 
maar acht deze ondergeschikt aan de communale 
geloofsbeleving. Hij veronderstelt met andere 
woorden een sterke relatie tussen religiositeit en 
criminaliteit onder de conditie van een sterke geloofs-
gemeenschap. 

Toch achten we een dergelijke constatering te 
oppervlakkig voor een zinvolle benadering van het 
huidige criminaliteitsvraagstuk. Voor een nadere 
beoordeling van het probleem is het noodzakelijk 
meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de 
secularisering — tenzij men gelooft in de mogelijkheid 
van een herzuiling van de samenleving. In een 
dergelijke lijn liggen inderdaad de consequenties die 
Stark c.s. trekken. Zij pleiten voor het inzetten van 
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godsdienstige educatie tegen de veronderstelde 
normvervaging. Deze gevolgtrekking lijkt echter 
enigzins naIef tegen de achtergrond van bun eigen 
bevinding dat niet de individuele religiositeit in het 
geding is, maar de morele gemeenschap als geheel. 
De educatieve inspanning zou wel zeer massaal en 
intensief moeten zijn, wil zij resulteren in een 
cohesieve religieuze gemeenschap, die oak nog eens 
bepalend zou moeten zijn voor de `culturele en 
sociale interacties'. Bonger sprak in dat verband, 
zoals reeds genoteerd, van het met zweepslagen 
proberen terug te dringen van de zee. 

Volgens Stark c.s. is het 'seculiere zelfbewustzijn' 
van sociaal wetenschappelijke onderzoekers de 
oorzaak van het `verloren gaan' van de relatie tussen 
godsdienst en criminaliteit. Naar onze mening raakt 
deze verloren relatie echter de kern van de gerationa-
liseerde moderne samenleving zelf. Er is niet zozeer 
sprake van een blinde vlek in het sociaal wetenschap-
pelijke bedrijf; de religieuze benadering van 
maatschappelijke vraagstukken is door de sociaal 
wetenschappelijke benadering eenvoudigweg uit het 
culturele 'vertoog' gestoten. 

De sociaal wetenschappelijke traditie in het 
algemeen, en de kwantitatief empirische variant 
daarvan in het bijzonder ontlenen hun objectiviteits-
pretentie immers juist aan het feit dat morele 
religieuze argumenten geacht warden geen rol te 
spelen. Een morele benadering van het criminaliteits-
vraagstuk heeft het in die zin afgelegd tegen een 
objectiverende interpretatie ervan. Religie komt in het 
meeste empirische sociaal wetenschappelijk 
onderzoek hooguit als individuele variabele terug. 
Met de behandeling van de twee criminologische 
discussies die Banger en Hirschi en Stark 
entameerden, hebben we eerst en vooral kunnen laten 
zien dat deze benadering leidde tot een reductionisme 
van morele eq. religieuze argumenten. 

Secularisering en moraal 

Sociale wetenschap en religie 

In het hiervoor besproken artikel van Nagel, dat de 
indruk wekt het resultaat te zijn van een enorme intel- 
lectuele worsteling, wordt iets zichtbaar van wat we 
de incommensurabiliteit van het rationalistische en het 
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ethische c.q. religieuze argument in de benadering van 
criminaliteit zouden willen noemen. De morele 
benadering - in termen van Nagel geloofsintensiteit, 
sociale en religieuze ethiek - onttrekt zich als het 
ware aan een `objectieve meting'. Positieve weten-
schap en religieuze beleving verwijzen naar twee 
verschillende betekenissystemen, zo men wit vertogen, 
die niet zonder meer tot elkaar reduceerbaar zijn. 
Vanuit het empirisch rationalisme is religie een tot 
een culturele variabele te operationaliseren factor; 
vanuit een ethisch perspectief is de sociaal weten-
schappelijk gefundeerde rationalisering van de 
samenleving echter deel van het'probleem! 

In het tweede deel van dit artikel zullen we eerst 
nader ingaan op de vraag wat de opkomst van de 
sociale wetenschappen voor de religie heeft betekend. 
Vervolgens proberen we tot een beoordeling te komen 
van de invloed van de secularisering op de moraliteit. 
Ten slotte gaan we in op de vraag welke rol moraliteit 
speelt in de huidige samenleving. 

Sociale wetenschap en religie 

De spanning die besloten ligt tussen de morele c.q. 
religieuze benadering van maatschappelijke vraag-
stukken zullen we toelichten aan de hand van het 
werk van twee van de belangrijkste grondleggers van 
de sociologie, de kernwetenschap van de moderne 
criminologie. Alle klassieke sociologen (Comte, De 
Toqueville, Durkheim, Weber en dergelijke) hebben 
zich uitgebreid uiteengezet over het onderwerp religie 
en met name over de vraag hoe hun eigen vak zich 
verhoudt tot religie. In deze paragraaf zullen we met 
name ingaan op het werk van Durkheim en Weber. 

'Er is slechts een subject dat een rijkere en 
complexere werkelijkheid bezit dan de onze, namelijk 
de collectiviteit', stelt Durkheim in 1906 in zijn 
verhandeling De bepaling van het morele fell. In een 
adem voegt hij hieraan toe: `Ik vergis me, er bestaat 
een andere die dezelfde rol zou kunnen spelen: de 
godheid. Tussen God en de samenleving moet men 
kiezen'. (Ned. vert. p. 83) Dit citaat geeft zeer 
nauwkeurig het probleem aan dat veel klassieke 
sociologen zich stelden, namelijk op welke wijze een 
praktische moraliteit gefundeerd zou kunnen worden 
zonder een beroep te doen op een godheid." 

De oplossing die Durkheim voor dit probleem kiest 
is interessant omdat hij in feite de grondtrekken van 
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de theologie kopieert naar de sociologic. De samen-
leving vormt naar zijn idee een trancendent doel 
(stijgt boven de individuele belangen uit) en vormt 
[evens een morele autoriteit: 'we zijn haar, hebben 
haar lief, wensen haar'. (p. 89) Volgens Durkheim 
dient het morele begrepen te worden uit het 
religieuze, dat op zijn beurt weer verklaard kan 
worden uit het sociale. De keuze tussen de collecti-
viteit en de godheid doet er in die zin weinig toe, 
'omdat ik de godheid beschouw als een getransfigu-
reerde en symbolische gedachte samenleving'. (p. 84) 

In het boek The Elementary Forms of Religious 
Life verklaart hij aan de hand van studies over de 
Aboriginals in Australie het ontstaan en de functie 
van religie. Gezien zijn opvatting dat religie in feite 
synoniem is voor het sociale, is het begrijpelijk dat hij 
de oorsprong van religie niet ziet in een transcen-
dentaal wezen maar in sociale geloven (beliefs) en 
rituelen. De totem - 'as a moral power' - beschouwt 
hij als de oervorm van elk religieus handelen." In de 
moderne samenleving is de morele eenheidsschep-
pende functie van de religie geleidelijk afgelost door 
de wetenschap: 'Scientific thought is only a more 
perfect form of religious thought. Thus it seems 
natural that the second should progressively retire 
before the first, as this becomes better fitted to 
perform the task.' (p. 477) De natuurwetenschappen 
zou een dergelijk 'coup' reeds zijn gelukt, voor wat 
betreft de sociale wetenschappen is deze in aantocht. 

Ook bij Weber vinden we de gedachte terug dat de 
rationele wetenschap de functie van de religie heeft 
afgelost. In zijn werk vinden we drie hoofdprobleem-
stellingen: hoe werd de westerse wereld modern; wat 
bepaalt het karakter van de moderniteit; wat zijn de 
grenzen en mogelijkheden in de moderne wereld? 
(Lash/Whimster, 1987) Zoals bekend ziet hij in de 
opkomst van het protestantisme de overgang naar het 
moderne kapitalisme: de geseculariseerde wereld van 
staat, bureaucratic en onderneming. De protestantse 
ethiek groef in feite haar eigen graf. Het protestantse 
ascetisme, met haar nadruk op spaarzaamheid en 
arbeidzaamheid, leidde tot een rationele houding ten 
opzichte van economie en politiek: 'it is religion itself 
that legitimates the value process that rates science 
and technology more important than religious belief 
or practice' (Weber, geciteerd door Hargrove, p. 59). 
Hiermee werd de grondslag gelegd voor het rationali- 
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seringsproces dat noodzakelijkerwijze leidt tot een 
bureaucratisering van de samenleving. 

Toch lijkt Weber minder optimistisch dan 
Durkheim over de mogelijkheden om ook morele 
vragen rationeel op te lossen. Bij Durkheim 
herkennen we het optimisme van de Verlichtingsfilo-
sofen. Echter, met dien verstande dat de laatsten de 
fundering van de moraal zochten in het rationele 
individu," terwijl Durkheim de samenleving tot 
hoogste morele instantie verklaart. Durkheim formu-
leert hiermee in wezen de sociologische variant van 
het moreel relativisme (wat nog iets anders is dan 
scepticisme): de moraal is inherent aan de actuele 
maatschappelijke constellatie. De sociologie komt de 
taak toe (die voordien aan de filosofie werd toege-
schreven) om de moraliteit van een samenleving te 
doorvorsen en over te dragen aan de burgers. 

Weber is sceptischer over de mogelijkheden om een 
`sociaal wetenschappelijke moraal' te ontwikkelen. 
De wetenschap heeft weliswaar de functie van religie 
overgenomen voor zover het de ontwikkeling van de 
maatschappij betreft, maar zij is uitermate slecht 
gedquipeerd om een antwoord te geven op morele 
vragen. Weber formuleert om die reden het adagium 
van de waardenvrije wetenschap. De wetenschap zou 
zich verre dienen te houden van morele oordelen, 
omdat ze daarvoor niet is toegerust. Hij benadrukt 
het belang ervan om in het moderne rationele tijdperk 
wetenschap, politiek en cultuur te zien als verschil-
lende, onafhankelijke terreinen. (Volgens Habermas 
(1988) doet Weber dit overigens nog te weinig.) Er 
kan van een eenduidige 'Weltanschauung' geen 
sprake meer zijn. 

Beide sociologen zagen het morele probleem dat 
zou ontstaan door een wetenschappelijk geinspirterde 
secularisering. Geloofde Durkheim nog in de 
mogelijkheid dat de sociologie zich van deze taak kon 
kwijten door een wetenschap van de moraal te 
ontwikkelen en via het onderwijs de verbondenheid 
met de maatschappelijke moraal te vestigen, Weber 
onderkende van het begin af aan dat de rationaliteits-
aanspraak van het wetenschappelijk vertoog nooit de 
plaats in zou kunnen nemen van de morele legiti-
mering van de maatschappelijke verhoudingen, die 
besloten lag in het religieuze vertoog. 

Uit deze beschrijving van enkele gedachten van 
Durkheim en Weber wordt duidelijk dat in de 
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opkomst van de sociale wetenschappen een spanning 
besloten lag tussen de rationele en de morele beoor-
deling van maatschappelijke vraagstukken. In de 
sociale wetenschappen schuilt een belofte voor een 
rationale beheersing van de maatschappij. Dat is 
echter nog jets anders dan de morele disciplinering 
die in de verschillende religies besloten ligt. In die zin 
zouden we de recente secularisering kunnen typeren 
als een radicale doorbraak van de waardenvrijheid die 
in de sociaal wetenschappelijke beheersing van de 
maatschappelijke verhoudingen besloten ligt.' 9  We 
zouden enigszins prozalsch zelfs kunnen spreken van 
'de proletarisering van de verlichtingsidealen'. 

Dit betekent dat voorzover gesproken zou kunnen 
warden van een morele crisis vanwege de seculari-
sering, deze op zijn minst oak begrepen zou moeten 
worden als een crisis van het rationalisme. Het succes 
van het rationalisme in de beheersing van maatschap-
pelijke processen, lijkt te stuiten op de grenzen van 
de door haar voorgestane waardenvrijheid. Het 
huidige criminaliteitsprobleem confronteert in die zin 
de technocratische samenleving met haar eigen morele 
machteloosheid. Deze conclusie zou gemakkelijk 
kunnen leiden tot de gedachte dat we momenteel te 
maken hebben met de onontkoombare opkomst van 
een immorele samenleving. In plaats van een 
dergelijke consequentie, houden we liever de 
mogelijkheid open dat de moraliteit van de samen-
leving een nieuwe, meet lokale fase is ingegaan. 
Daartoe gaan we eerst nader in op de aard van het 
seculariseringsproces. 

(Post)moderne secularisering 

'At least since the Enlightment, most Western intel-
lectuals have anticipated the death of religion as 
eagerly as ancient Israel awaited the Messiah ... But 
religion has persisted.' Op deze wijze openen Stark en 
Bainbridge (1985, p. I) hun eerste boek over de aard 
van de moderne religie. Zij zijn van mening dat te 
gemakkelijk wordt verondersteld dat de wetenschap 
de religie kan vervangen. 'Simply because human 
societies have the blessings of advanced science does 
not mean that they are free from existential anxieties 
or from a desire for rewards that remain unobtain-
able.'(p. 434) 

Het proces van secularisering achten zij universeel 
en van alle tijden, maar secularisering heeft een 
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'self-limiting' karakter. (1985, P.  435) Religies leveren 
naar hun idee compensatie voor levensproblemen, die 
onmogelijk op een `materiele' manier zijn op te 
lossen. In die zin achten zij het dan ook onjuist om 
aan seculiere stromingen (bijvoorbeeld het commu-
nisme of het wetenschappelijk humanisme) dezelfde 
eigenschappen toe te dichten als aan godsdienst: 'A 
religion lacking supernatural assumptions is no 
religion at all.' (p. 4) 

In hun tweede boek uit 1987 constateren zij dat de 
beschikbare theorieen over religie alle negentiende 
eeuws zijn. Freud zag religie als collectieve neurose, 
Marx als opium voor het yolk en Durkheim als een 
sociaal proces, zo luidt hun enigszins karikaturale 
diagnose. Zij ontwikkelen een deductieve theorie in 
de vorm van zeven axioma's, 104 definities en 344 
proposities. De axioma's zijn afgeleid van een sociaal 
psychologische kosten-baten theorie. Mensen zoeken 
beloning en vermijden kosten. Omdat dat nu eenmaal 
niet altijd mogelijk is, hebben zij behoefte aan 
`compensatoren', die ten aanzien van de levenspro-
blemen wel bovennatuurlijk moeten zijn. We zullen 
hun theorie in dit artikel verder onbesproken laten. 

We hebben haar hier echter opgevoerd omdat de 
benadering van Stark en Bainbridge kenmerkend lijkt 
voor het denken over religie in onze tijd. Hun consta-
tering dat het in onze tijd ontbreekt aan een sociaal 
wetenschappelijke theorie over religie 2° lijkt op 
zichzelf terecht. Waar de in de vorige paragraaf 
besproken klassieke sociologen religie nog 
beschrijven als jets wezenlijk sociaals, vertrekt hun 
theorie echter vanuit een strikt psychologisch 
uitgangspunt: de behoefte aan compensatie om de 
`kosten' te vermijden die individuele levensproblemen 
noodzakelijkerwijze met zich meebrengen. Vanuit dit 
axioma verbreden zij hun theorie tot de functie van 
religie voor een morele gemeenschap. 

De theorie van Stark en Bainbridge lijkt daarmee 
een soort afspiegeling te zijn van de huidige betekenis 
van religie. Deze lijkt eerst en vooral een individuele 
of zeer lokale functie te hebben. Zij vormt nauwelijks 
nog een referentiepunt voor de inrichting van de 
maatschappij. Het religieuze leven als sociale struc-
tuur lijkt zijn functie - in elk geval in Nederland - 
goeddeels verloren te hebben. Deze opvatting vinden 
we ook terug bij Bellah die het begrip 'civic religion' 
introduceerde: het heilige is steeds verder af komen 
te staan van het seculiere leven. 2 ' In dit verband 
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wordt ook wel gesproken van 'invisible religion'; er is 
nog wel sprake van religieuze beleving, maar deze 
heeft geen openbare functie meer. (Luckman, 1967) 

Deze begrippen impliceren dat de betekenis van het 
seculariseringsproces vooral ligt in de aard van de 
religieuze beleving. Greeley (1989) constateert op 
basis van een diepgaande studie zelfs dat 'Americans 
believe, attend, give, and pray just as much as they 
did 40 or 50 years ago' (geciteerd door Olson, p. 
1100). Voor Amerika geldt - in tegenstelling tot 
Europa - naar zijn mening dater in feite helemaal 
geen sprake van `secularisering' is. In een bespreking 
van dit boek constateert Olson (1990) dat het bier om 
een individueel gemeten religiositeit gaat. Dergelijke 
metingen 'reveal little concerning religious influence 
in more public sectors of culture and society'. 
(p. 110022  

De constatering dat religie goeddeels een indivi-
duele of hooguit een zeer lokale aangelegenheid is 
geworden, is voor onze analyse van de relatie tussen 
godsdienst en criminaliteit uitermate van belang. We 
kunnen er, onder andere op grond van het besproken 
onderzoek van Stark, Kent en Doyle, namelijk van uit 
gaan dat in het geval van criminaliteit niet zozeer de 
religieuze beleving als zodanig van belang is, maar 
het gevoel onderdeel te zijn van een morele samen-
leving waartegenover men verantwoording 
verschuldigd is. Dat betekent dat het begrip seculari-
sering in feite ondergeschikt is aan het begrip indivi-
dualisering. We zouden in dit verband de woorden 
van Bonger kunnen omkeren: Zelfs als iedereen weer 
religieus zou worden, dan zou dat nog van weinig 
invloed zijn op de terugdringing van de eriminaliteit 
Religie zou immers een particuliere aangelegenheid 
blijven, omdat in de gerationaliseerde pluriforme 
samenleving de levensbeschouwing geen integratieve 
rol meer kan spelen. 

De Nederlandse ontzuiling betekent ons inziens 
dan ook niet zozeer het einde van levensbeschouwe-
lijkheid als zodanig, maar het verlies van het gevoel 
deze als vanzelfsprekend gedeeld te weten met 
miljoenen anderen. Jansen (1988) constateert in dat 
verband dat er `een snel groeiend legioen van mensen 
is met vage religieuze behoeften hun opvattingen 
zijn een amalgaan van christendom, humanisme, 
vrijdenkerij en agnosticisme' (p. 418). Hij citeert in 
dat verband ook Felling, Peters en Schreuder, die in. 
hun studie naar religie in Nederland concluderen: 
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'Het lijkt erop alsof er in Nederland een culturele 
explosie heeft plaatsgevonden waarvan het resultaat 
bestaat in samenhangende resten van een enigszins 
overeind gebleven christelijk huis en een massa 
levensbeschouwelijke scherven die in alle richtingen 
vliegen.'(p. 407) En een dergelijke conclusie wordt 
ook getrokken in het grote onderzoeksproject van 
Halman c.s. (1987) naar de ontwikkeling van de 
waarden in diverse Europese landen. 

In dat verband zouden we de morele stand van 
zaken in Nederland willen typeren in termen van 
fragmentering en versplintering van de moraliteit. Niet 
de levensbeschouwelijkheid als zodanig is verloren 
gegaan, maar de eenduidigheid ervan. Een versplin-
terde of gefragmenteerde moraal is echter nog lets 
anders dan de afwezigheid van moraal, zoals 
Zijderveld suggereert met het begrip 'immorele 
tijdperk', of zoals wordt gesuggereerd met de 
begrippen normvervaging of normloosheid. Er zijn in 
Nederland per slot van rekening nog talloze 
religieuze groeperingen, of nieuwe bewegingen die 
morele uitgangspunten met zich meebrengen — ook al 
worden ze vaak niet als zodanig herkend. In dit 
verband zouden we met name de vrouwenbeweging 
willen noemenn, en in wat mindere mate de milieube-
weging. 

Het feit dat het in de huidige samenleving 
ontbreekt aan grote integratieve structuren zou 
kunnen betekenen dat individuen 'verloren' kunnen 
raken omdat zij niet in staat zijn zin en betekenis aan 
hun leven te geven. Negatieve vormen van deviantie 
i.c. criminele gedragingen worden dan met andere 
woorden talrijker. In dat verband zal kort worden 
ingegaan op het begrip 'anomie', dat Hargrove (1987) 
definieert als 'the feeling that there is not enough 
coherent shape in the social environment for the 
individual to be able to find a goal, a place, or a style 
of life that receives any social support'. (p. 289) 

Durkheim introduceerde het begrip ter verklaring 
van zelfmoord. Het verwijst voor hem naar een 
samenleving die `sociaal dood' is, dat wil zeggen 
waaruit de sociale dynamiek is verdwenen. 
Zelfmoord kan naar zijn mening worden gezien als 
een reflectie van het afsterven van de maatschappij 
als culturele en morele realiteit. Door Merton werd 
dit begrip gegeneraliseerd naar andere deviante 
gedragingen. Hij ziet iedere vorm van sociaal 
afwijkend gedrag, zoals crimineel gedrag, als resultaat 
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van anomische processen. 
Deze verklaring van deviantie gaat volgens Hilbert 

(1989) echter lijnrecht in tegen de oorspronkelijke 
opvatting van Durkheim. Deze ziet deviantie op 
zichzelf namelijk niet als lets negatiefs, maar als een 
noodzakelijke vooronderstelling voor gezonde sociale 
verhoudingen. Deviantie activeert het sociale 
bewustzijn in een maatschappij, omdat het als deviant 
moet worden herkend en eventueel gestraft. De 
rituelen rond de deviante gedragingen crearen als het 
ware het collectieve bewustzijn en bevestigen het 
steeds weer. De protectieve praktijken in een 
maatschappij vormen in de woorden van Durkheim 
'celebrations of morality'. 

Dit verschil tussen Merton en Durkheim betekent 
meer dan een woordenspel voor sociologische 
fijnproevers. In de functionalistische termen van 
Merton wordt anomie namelijk hetzelfde als 
normloosheid, de normen zijn als statische gegevens 
voorondersteld. Voor Durkheim verwijst anomie naar 
het ontbreken van de dynamiek tussen normover- • 
schrijding en normbevestiging. In plaats van het 
vooronderstellen van een vooraf gegeven sociale 
orde, vraagt Durkheim aandacht voor de processen 
waarlangs steeds opnieuw die sociale orde dient te 
worden geconstrueerd. 

Het begrip normvervaging of immoraliteit dat het 
gevolg zou zijn van de massale ontkerkelijking 
verwijst naar Mertons statische opvatting over 
maatschappelijke normering. Deze opvatting lijkt 
weinig produktief, omdat zij - zoals eerder geconsta-
teerd - slechts kan leiden tot een nostalgische poging 
tot reactivering van oude vormen van normbeves-
tiging. In de dynamische benadering van Durkheim 
komt echter ook de rol van de normbevestigende 
instituties zelf in het vizier. Zij roept de vraag of op 
of deze instituties zelf zich wel voldoende rekenschap 
afleggen van hun veranderde positie. Zijn 'construe-
tieve' opvatting over moraliteit en deviantie, roept de 
vraag op naar de verhouding tussen de moderne 
bureaucratische instituties en de gebdividualiseerde 
moraal. 

Bureaucratic en moraal 

De geconstateerde versplintering van de 
maatschappelijke moraal, waarin religieuze motieven 
naast allerlei andere een rol spelen, dwingt de 
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normbevestigende instituties als het ware om zich op 
andere manieren tot 'hun object' te gaan verhouden. 
Het normatieve appel van het strafrecht, als normbe-
vestigende institutie bij uitstek kan niet langer plaats-
vinden via de kerkelijke medierende kanalen, maar 
zal nieuwe wegen moeten vinden om te worden 
gehoord. Als de secularisering heeft geleid tot een 
normatieve crisis, dan is er op zijn minst ook sprake 
van een legitimatiecrisis van de normbevestigende 
instituties in het algemeen en het strafrecht in het 
bijzonder. 

We hebben geconstateerd dat de secularisering 
wortelt in de rationaliseringstendens vanaf de 
Verlichting. Deze tendens werd versterkt doorgezet 
met de opkomst van de sociale wetenschappen. De 
normhandhavende instanties zijn, gezien de toege-
nomen criminaliteit, klaarblijkelijk niet in staat 
geweest een afdoende antwoord te formuleren op de 
morele versplintering die het resultaat is van de 
massale ontkerkelijking. MacIntyre (1984) spreekt in 
dit verband van emotivisme. Morele uitspraken zijn 
een kwestie van persoonlijke voorkeuren, verlangens 
en behoeften geworden. 

Een dergelijk moreel emotivisme is voor MacIntyre 
onlosmakelijk verbonden met de bureacratie. Het 
enige doel dat de bureaucratie te bieden heeft is 
efficientie. Dit criterium vormt als leidraad voor het 
handelen naar zijn mening een morele illusie omdat 
het in zichzelf richtingloos is. Omdat een ieder zijn 
eigen morele 'agent' is geworden, leidt dit in een 
bureaucratische samenleving tot manipulatieve 
praktijken. Individualisme en bureaucratie zijn in die 
zin twee kanten van dezelfde emotivistische medaille. 
Een dergelijk bureaucratisch individualisme resulteert 
naar zijn mening in een publiek debat tussen 
enerzijds het individualisme dat rechten claimt en 
anderzijds de bureaucratische organisatie die claims 
maakt in termen van nut en efficientie. 

Maar rechten (en rechtsbescherming en -gelijkheid) 
zijn volgens MacIntyre nooit en te nimmer als voor 
zichzelf sprekende waarheden te formuleren, 
netzomin als de efficientie-claims van de bureaucratie 
moreel zijn te legitimeren. Inspite of efforts of three 
centuries of moral philosophy and one of sociology, 
we still lack any coherent rationally defensible 
statement of a liberal individualist point of view.' 
(p. 253) Voor zover er nog sprake is van morele 
uitingen en praktijken betreffen zij naar zijn mening 
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een reeks gefragmenteerde overblijfselen uit een ver 
verleden. 

In een sombere slotpassage pleit hij dan ook voor 
het 'conserveren' van lokale gemeenschappen waarin 
dergelijke morele tradities wellicht kunnen overleven: 
'What matters at this stage is the construction of local 
forms of community within which civility and the 
intellectual and moral life can be sustained through 
the new dark ages which are already upon us.' 
(p. 253) Maclntyre houdt in zijn boek After Virtue een 
hartstochtelijk pleidooi voor het begrip 'cleugd' (met 
name rechtvaardigheid, eerlijkheid en moed), het 
herstel van de traditie en het belang van consistentie 
van doel, legitimering en handeling. Zijn analyse geeft 
echter weinig hoop voor de toekomst. Hoopgevende 
morele elementen zijn naar zijn mening alleen te 
vinden in de rudimenten van het verleden. 

Het belang van MacIntyre's analyse is erin gelegen 
dat hij de morele legitimering tot een noodzakelijk 
onderdeel van het functioneren van de maatschap-
pelijke instituties maakt. Zonder het belang van conti-
nufteit en traditie te willen ontkennen, betekent dit 
naar onze mening echter dat juist ook aansluiting 
wordt gezocht bij nieuwe morele ontwikkelingen die 
in de cultuur besloten liggen. Het morele probleem 
van onze tijd ligt niet vervat in een (hopeloze) vraag 
naar een alles overstijgende (zo men wil universele) 
ethos, maar in het (h)erkennen van morele kernen die 
hier en daar en zo nu en dan binnen het morele plura-
lisme van onze tijd opkomen of persistent blijken te 
zijn. In de volgende paragraaf gaan we vanuit dit 
perspectief in op de actuele positie van het strafrecht. 

Strafrecht en moraal 

Alvorens op de acuele positie van het strafrecht in 
te gaan, dienen we ons te realiseren dat de seculari-
sering van het (straf)recht in de westerse samenle-
vingen een zeer oude traditie heeft, ouder dan de 
recente massale secularisering vanaf de jaren zestig, 
maar ook ouder dan de beschreven rationalisering 
van de westerse samenleving. Remmelink (1989) wijst 
er bijvoorbeeld op dat de scheiding van kerk en staat 
zelfs reeds is terug te vinden in de Lutherse leer van 
de Twee Rijken; de mens is onder twee regimes 
geplaatst, het goddelijke en het wereldse. 'Recht 
geschiedt', volgens Luther, dat wil zeggen de praktijk 
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van het recht kent zijn eigen logica. (Het goddelijk 
rijk blijft echter wel als toetssteen functioneren.) 

We kunnen hier Vanzelfsprekend niet uitgebreid 
ingaan op het rechtstheoretische debat tussen het 
natuurrecht en het positieve recht van Kelsen. Van 
belang lijkt om te constateren dat in de rechtstheorie 
het positivisme min of meer gemeengoed is 
geworden. 24  Dat is echter nog jets anders dan de 
vraag of dat ook in de rechtsbeleving van de burgers 
het geval is. In dat verband zouden we de volgende 
stelling naar voren willen brengen. De onstuimige 
ontzuiling van de Nederlandse samenleving, die zich 
in slechts een kwart eeuw .heeft voltrokken, creeerde 
een ideologisch vacuiim voor veel van de aan het 
Wetboek van Strafrecht ten grondslag liggende 
principes. Gemeenschapszin, het ontzien van 
andermans bezittingen en de fysieke integriteit van 
andere personen lagen ingebed in weliswaar gevari-
eerde, maar desalniettemin moreel eenduidige 
stromingen. Dit gold zowel voor de christelijke zuilen 
als voor de sociaal democratie en het communisme, 
en in jets mindere mate voor het liberale erfgoed 
(waarin het strafrecht van oudsher dan ook een meer 
vooraanstaande plaats heeft). 25  

Met het wegvallen van deze ideologische kanalen 
zijn de strafrechtelijke kanalen, meer dan voordien 
het geval was, als `uiterlijke' norrnen tegenover de 
geseculariseerde burgers komen te staan. 
Rood-Pijpers (1988) constateert in haar dissertatie dat 
de strafrechtelijke normen nog steeds gedeeld worden 
door de publieke opinie. Dit betekent echter nog niet 
dat ze ook door alle individuele burgers worden 
nagevolgd! Volgens MacIntyre impliceert moral iteit 
onder andere de eenheid van doel, handeling en 
legitimering. Het lijkt erop alsof met de secularisering 
juist deze eenheid als vanzelfsprekend en massaal 
gegeven verloren is gegaan. 

Enigszins populistisch gesteld komt deze 
redenering op het volgende neer. Men is tegen 
fraude, behalve bij het invullen van het eigen belas-
tingbiljet; men is voor milieubeheer, maar heeft 
moeite hier zelf een eigen bijdrage aan te leveren; 
men is voor het het vrije ondernemerschap, maar 
staat als eerste in de rij om WIR-premies aan te 
vragen; men is tegen heling, maar koopt wel op straat 
zijn tweedehands fiets; men is ... De in dit artikel 
veronderstelde morele crisis zouden we nu nader 
kunnen speciferen als de noodzaak om keer op keer 
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een dergelijke algemeen gedeelde consistentie tussen 
doe!, handeling en legitimatie te creeren. 26  

Met deze situatie ziet justitie zich nu voor een 
belangrijk dilemma geplaatst. Enerzijds zal de neiging 
groot zijn de rechtshandhaving krachtdadiger ter 
hand te nemen. De langere vrijheidsstraffen, het 
tornen aan de dogmatiek van de strafvordering, het 
WRR-rapport (1988) met zijn nadruk op stringente 
strafrechtelijke rechtshandhaving en de institutionali-
sering van `repressieve preventie' (door versterking 
van de controle) vormen de kentekenen van deze 
tendens. Anderzijds zal het justitiele apparaat er niet 
omheen kunnen - wil het zich niet geheel en al op 
zijn repressieve functie terugtrekken - om zich op een 
andere wijze maatschappelijk te legitimeren. 

In het beleidsplan Satnenleving en criminaliteit 
(1986) wordt geconstateerd dat het maatschappelijk 
middenveld zijn normerende functie heeft verloren. 
Deze constatering lijkt op zichzelf juist, maar is 
beperkt indien daaruit niet ook conclusies worden 
getrokken ten aanzien van de veranderde positie van 
het strafrecht zelf. 'De moraal' was van oudsher het 
domein van de grote ideologieen en het strafrecht 
kon als positieve praktijk meedeinen op de discipline-
rende functie daarvan. De morele legitimiteit van het 
strafrecht kon als een vanzelfsprekende vooronder-
stelling worden aangenomen. 27  In deze situatie heeft 
zich in vijfentwintig jaar tijd een dramatische 
wending voltrokken. Met het wegvallen van de 
verzuilde kaders is de legitimering van de verboden en 
geboden uit het Wetboek van Strafrecht in toenemende 
mate een zaak van het strafrecht zelf geworden. 

De jaren tachtig hebben zich eerst en vooral geken-
merkt door een rationaliseringstendens in het straf-
recht. De enorm toegenomen druk op het strafrech-
telijk apparaat heeft geresulteerd in pogingen om de 
efficientie ervan te doen toenemen. Op het 
JV-symposium over het maatschappelijk draagvlak 
van het strafrecht spraken de Minister van Justitie 
(1990) en Steenhuis (1990) zich uit voor een 
versterking van de geloofwaardigheid van het straf-
recht door een verdere rationalisering. Deze rationali-
seringstendens betreft echter slechts een kant van de 
medaille. 

De geloofwaardigheid van het strafrecht heeft 
vooral te maken met de vraag of het in staat is binnen 
de geschetste morele versplintering eenheidsschep-
pende momenten te creeren. Dit doet het niet door te 
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verwachten dat de versplintering weer ongedaan 
gemaakt kan worden - daarvoor heeft deze een te 
lange geschiedenis. Wij hebben in dit artikel proberen 
aan te tonen hoe diep de wortels van de seculari-
sering liggen. Het zou te gemakzuchtig zijn om te 
verwachten dat de samenleving zich zonder meer 
weer gaat gedragen naar het Wetboek van Strafrecht. 
In plaats van gebruik te kunnen maken van een 
vanzelfsprekende ideologische bedding, wordt het 
strafrecht geconfronteerd met 'het vrije spel der 
morele krachten'. Normhandhaving vormt in deze 
opvatting een permanent proces van morele contructie . 
Het strafrecht zal met andere woorden steeds 
opnieuw morele aanknopingspunten in de moreel 
versplinterde en gefragmenteerde samenleving 
moeten vinden. . 

Als een van de centrale nieuwe morele elementen 
zou ik hier nadrukkelijk de opkomst van de slachtof-
ferbeweging willen noemen. Het Nederlandse 
(westerse) strafrecht is van oudsher sterk daderge-
richt, binnen een context van beheersing van de 
openbare orde. Dat er in de strafrechtspleging meer 
aandacht zou moeten zijn voor de positie van het 
slachtoffer is op zich zelf zo VOOf de hand liggend dat 
de vraag interessant is waarom deze pas zo'n vijftien 
jaar geleden opkwam. Gegeven de veronderstelling 
dat het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht 
met de secularisering is weggevallen, kan de slachtof-
ferbeweging (met de vrouwenbeweging als hefboom) 
worden gezien als een nieuwe vorm van legitimering 
van het strafrecht, die daarvoor eenvoudigweg niet 
noodzakelijk was. 

Wanneer Leijten (1990) op hetzelfde JV-symposium 
stelt dat 'de openbare orde slechts een schuilnaam is 
voor het slachtoffer', dienen we ons te realiseren dat 
deze uitspraak vijfentwintig jaar geleden ondenkbaar 
zou zijn geweest. Het vraagstuk van de moraal was 
als het ware voorbehouden aan de machtige zuilen. 
Met het verdwijnen daarvan dient het morele 
vraagstuk meer en meer gelokaliseerd te worden 
tussen de bureaucratie en de subjectieve ervaring, 
zonder tussenkomst van intermedierende ideologische 
instanties. Het slachtoffer is in die zin als een nieuw 
markatiepunt voor het morele appel van het strafrecht 
gaan functioneren. Het is niet zozeer de schending 
van de ideologisch verankerde norm die dient te 
worden hersteld, maar het concrete individuele leed 
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waaraan moet worden rechtgedaan. Daarin ligt ons 
inziens de wezenlijke betekenis van de (nog te 
geringe) strafrechtelijke aandacht voor het slachtoffer, 
een betekenis die tot nu toe nauwelijks wordt 
herkend. 

Epiloog 

Het begrip 'moraal' heeft een negatieve conserva-
tieve bijklank. In onze tijd wordt het gelijkgeschakeld 
met het zich ongevraagd bemoeien met anderen in de 
praktijk en met het doen van speculatieve uitspraken 
in de wetenschap. Zo een moralisme staat haaks op 
de sinds de Verlichting ingezette tweeeenheid libera-
lisme en rationaliteit. In dit artikel hebben we een 
lans willen breken voor hernieuwde aandacht voor 
het moraalbegrip in de criminologie. Daarbij hebben 
we ons afgezet tegen een nostalgische vorm van 
moralisme. Een pleidooi voor het inzetten van morele 
termen in de gegeven maatschappelijke omstandig-
heden hoeft echter niet per se te leiden tot een roep 
om restauratie van een `verlorent universele ethiek. In 
het huidige tijdperk van het bureaucratisch individua-
lisme, en bij afwezigheid van de grote ideologieen, 
kan 'de moraal', in haar versplinterde vorm bij uitstek 
ook als kritische instantie functioneren. 

Kenmerkend voor de (post)moderne tijd is dat 
ethiek en politiek zich zijn gaan verzelfstandigen (zie 
onder andere Mouffe, 1988). Voorheen lagen morele 
uitspraken ingebed in een beperkt aantal ideologieen, 
dat wil zeggen dat zij onderdeel uitmaakten van 
politieke machtsvertogen. In het huidige tijdperk 
dient het terrein van de moraal echter te worden 
gelokaliseerd tussen de onpersoonlijke bureaucratic 
en subjectieve ervaring. In die zin is 'de moraal' tot 
op zekere hoogte gedepolitiseerd geraakt. Een 
religieuze uitspraak was in het verleden vrijwel onlos-
makelijk verbonden met het ideologische en politieke 
instituut van de kerk, maar wordt nu meer beoor-
deeld worden op haar zelfstandige zeggingskracht 
voor de individuele beleving. 

Een dergelijke depolitisering zien we ook op het 
vlak van de criminaliteit. Enigszins karikaturaal 
gesteld was de bestrijding van criminaliteit voorheen 
vooral onderdeel van een politieke strijd tussen een 

sociaal-economische benadering van 
maatschappelijke problemen en een `rechtse' besten- 
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diging van de vrije markt-ideologie. Vandaag de dag 
is criminaliteit veel meer een onderwerp geworden 
dat in termen van individueel leed en het recht op op 
veiligheid wordt beoordeeld (een . recht dat overigens 
niet is vastgelegd in een van de verklaringen van de 
rechten van de mens). 

Dit betekent dat morele termen in toenemende 
mate een bemiddelende rol zouden kunnen gaan 
vervullen tussen bureaucratisch geweld en individueel 
teed. Maar ook in de beoordeling van het teed dat 
burgers elkaar onderling aandoen, zouden zij een 
belangrijke rot kunnen spelen, zonder dat zij 
verworden tot een politieke 'statement'. Het 
(straprecht kan in een versplinterde samenleving een 
belangrijke functie vervullen. In het Wetboek van 
Strafrecht staat geschreven wat er niet mag, maar er 
staat niet in vermeld waar6m het niet mag; die taak 
kon in het verleden voor een belangrijk deel worden 
overgelaten aan de zuilen. Justitie wordt op deze 
wijze op haar morele taak gedrukt. Deze vervult zij 
niet door zichzelf touter en alleen uit te leveren aan 
de bureaucratische efficientienorm, ook niet door 
klakkeloos de legitimiteit van haar normen te vooron-
derstellen en net zo min door op een algehele morele 
renaissance te hopen. 

Zij kan echter wet moreel respect afdwingen door 
systematisch, in de behandeling van het slachtoffer, 
maar juist ook in die van de (potentiele) dader het 
subjectief aangedane teed te benadrukken. Zij kan 
dat ook door zich met name sterk te maken op de 
momenten dat er maatschappelijk een -vorm van 
morele consensus lijkt te ontstaan (bijvoorbeeld 
seksuele kindermishandeling of milieucriminaliteit) 
en zich terughoudend op te stellen bij de zogenaamde 
'victimless crimes' (zoals prostitutie, drugsgebruik, 
euthanasie en dergelijke) ten aanzien waarvan een 
dergelijke consensus ontbreekt. 

Met het expliciet op de agenda zetten van de 
morele positie van het (straDrecht komen opnieuw 
ook de levensbeschouwelijke stromingen weer in het 
vizier. De persistentie van het geloof sinds de 
Verlichting vormt in feite een kritiek op haar rationa-
liteitspretentie. Religie blijft, binnen het kader van de 
morele versplintering, hoe dan ook een belangrijke 
bron voor morele oordelen." Het moet echter uitge-
sloten worden geacht dat zij ooit weer haar legitime-
rende functie voor het strafrecht kan herwinnen. 
Daarvoor is de aard van het seculariseringsproces te 
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Noten 

diepgaand. Religieus genspireerde gedachten zullen 
maatschappelijk niet meer maar ook niet minder dan 
flarden van het morele vertoog op kunnen leveren. 
Als institutionele factor speelt de kerk nog slechts een 
zeer lokale rot, en het is gezien de gerationaliseerde 
samenleving hoogst onwaarschijnlijk dat het anders 
zal worden. De pastoor mag dan wet proberen de 
angst voor de hel erin te houden, maar wie is er nou 
nog bang voor de pastoor? 

Dit percentage is gebaseerd op 
de zogenaamde eentraps-vraag-
stelling: 'welke is uw kerkelijke 
gezindte?'. Bij een tweetrapsvraag-
stelling (Hebt u een kerkelijke 
gezindte; zo ja, welke) stijgt het 
percentage onkerkelijken 
aanzienlijk. (Oudhof, 1988) 

Dat geldt niet alleen voor 
Nederland. Stark en Kanvy (1981) 
vonden slechts in vier indexen van 
de 28 door bun bekeken crimino-
logische handboeken het 
onderwerp religie terug. Stark 
(1982) verklaart deze 'lost 
relationship' uit het zelfbewuste 
secularisme van de sociale weten-
schapper. Het is wetenschappelijk 
klaarblijkelijk 'not done' cm 
interesse te tonen voor de relatie 
tussen strafrechtelijk gedefinieerd 
'crimineel gedrag' en de religieus 
gedefinieerde 'zonde'. 
' Hierbij worden de empirische 
resultaten van deze studies niet 
zozeer als feiten, maar als wijze 
van thematisering van de relatie 
tussen godsdienst en criminaliteit 
beschreven. 
4  We gaan hierbij niet in op de 
Duitse criminologie die van 
oudsher geinteresseerd is in deze 
relatie (bijvoorbeeld Aschaf-
fenburg (1923), die stelt dat 
misdaad per definitie impliceert 
dat de relatie met religie verloren 
is gegaan). Het hierna te 
bespreken artikel van Bonger richt 
zich overigens met name tegen het 
boek van H. Stursberg, Die 

Zunahme der Vergehen und 
Verbrechen und ihre Ursachen, 
1878. 
5  In 1983 werd gestopt met het 
opnemen van het kerkgenootschap 
van delictplegers. Overigens vond 
in 1896 een door Bonger aange-
haalde, niet met name genoemde 
auteur het 'van weinig kieschheid' 
getuigen lom geloofsleven te 
betrekken in een sfeer van lellen 
en wegen'. 
6  Het eerste deel van Bongers 
artikel in het Tildschrift voor straf-
recht wordt afgesloten met een 
'Aanteekening' van redacteur J. 
Domela Nieuwenhuis, waarin hij 
de waarde van het door veroor-
deelden opgegeven kerkgenoot-
schap in twijfel trekt; kerkelijken 
geven zich wellicht op als onker-
kelijk cm onder 'hun hoofdelijke 
omslag' uit te komen en 
omgekeerd zijn waarschijnlijk veel 
zogenaamde kerkelijken in feite 
`naam-christenen' en 
`naam-Joden'. Dit argument over 
de vraag wat kerkelijkheid 
eigenlijk is, keen telkenmale in de 
literatuur terug. Het feit dat het 
wordt afgedrukt onder het artikel 
lijkt te wijzen op het schokkende 
effect van Bongers bevindingen. 
7  Dit argument zou in de huidige 
tijd omgekeerd kunnen worden: 
het toetreden tot een kerkgenoot-
schap in een seculiere 
maatschappij vereist enige psycho-
logische spankracht. 
8  In Nederland wordt de materia-
listische verklaring nog met name 
verdedigd door de groep rond 
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Jongman te Groningen. In een 
verwaterde vorm is deze 
benadering echter terug te vinden 
in vrijwel al het empirisch 
onderzoek, waarin maatschap-
pelijk factoren als sociaal econo-
mische status (SES) en opleidings-
niveau vanzelfsprekende 
standaardvariabelen zijn 
geworden. Voor de vooral beleids-
matig in zwang zijnde controlebe-
nadering is de maatschappelijke 
positie van de potentiele daders in 
feite irrelevant. 
9  Dit artikel werd in 1961 vertaald 
opgenomen in de voorloper van 
Justitiele Verkenningen, het 
Documentatieblad. 
10 Het betreft de moord in 
Ape!tern in 1900; de moord van 
de Katwijkse vissers (1915) en de 
moord in Meerkerk (1944). 
Verrips (1987) wijdde eveneens 
een studie aan deze drie gevallen 
en meent overigens ten onrechte 
dat dat de eerste keer is dat de 
samenhang in deze drie gevallen 
wordt bestudeerd. 
" De drie sterke generalisaties 
zijn: onder kerkleden leidt de 
frequentie van kerkbezoek tot 
lagere criminaliteitscijfers (met 
name voor criminaliteit zonder 
slachtoffers, zoals gokken, prosti-
tutie en dergelijk); onder de 
kerkleden scoren de Joden lager 
dan protestanten en die weer lager 
dan katholieken; geloof in een 
straffend hiernamaals levert een 
jets lager criminaliteitsniveau op. 
De twee zwakke verbanden zijn: 
personen die zichzelf expliciet niet 
als kerklid zien vertonen zeer lage 
criminaliteitscijfers; in het 
algemeen scoren kerkbezoekers 
iets lager dan niet-kerkbezoekers. 
12  In 1987 komt Ellis met een 
andere intermedierende variabele 
op de proppen aan de hand van 
de arousal-theorie. In deze 
benadering wordt criminaliteit 
gezien als 'excitement seeking'. 
Hoe geroutineerder de kerk, hoe 

groter de aversie tegen 
kerkbezoek, hoe groter dus de 
relatie tussen niet-kerkbezoek en 
criminaliteit. 
" In survey-onderzoek worden de 
gegevens over diverse variabelen 
individueel verzameld, gecorre-
leerd en dan gegeneraliseerd over 
de totale onderzoeksgroep. Indien 
de steekproef methodologisch 
nauwkeurig is vastgesteld mag de 
conclusie worden geextrapoleerd 
naar de totale populatie. 
14  Deze, zoals de auteurs het 
noemen, `ecologische' relatie werd 
door Stark, Bainbridge e.a. in 
1983 nog eens bevestigd in een 
historische analyse van de Ameri-
kaanse 'roaring twenties'. Groves 
(1987) past de 'ecology these' van 
Stark c.s. toe in een vergelijkende 
studie van westerse en Islami-
tische landen. Hij komt tot de 
conclusie dat in landen waar een 
traditioneel religieus klimaat heerst 
de criminaliteit onderdrukt wordt. 
De mate van modernisering van 
een land speelt hierin een belang-
rijker rol dan de kerkelijkheid als 
zodanig: 'a high level of economic 
development is strongly related to 
high crime rates, rather than 
Islamitic religion being related to 
low crime rates' (p. 500). 
" In het artikel van Junger en 
Polder elders in dit nummer wordt 
een poging gedaan de these van 
Stark, kent en Doyle empirisch te 
onderzoeken in Nederland. 
' 6  Dit probleem is vanzelf-
sprekend reeds het centrale thema 
geweest van de Verlichtingsfilo-
sofen, te beginnen met Kant. De 
sociologie is echter op te vatten 
als een afsplitsing van de filosofie, 
die zich expliciet ging bezig-
houden met de inrichting van de 
maatschappij. 
17  Hij komt op grond van een 
zorgvuldige studie hiervan tot de 
volgende definitie van religie: 'a 
unified system of beliefs and 
practices relative to sacred things, 
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that is to say, things set apart and 
forbidden - beliefs and practices 
which unite into one single moral 
community called a church, all 
those who adhere to them' 
(p. 403). 
10 Volgens Kant zijn morele 
geboden absoluut, door en door 
verplichtend, algemeen geldig, 
altijd en overal voor redelijke 
wezens. De grondslag voor de 
morele wetten ligt in begrippen 

van de zuivere rede. Alle redelijke 
wezens bestaan als doel op 
zichzelf (de categorische 
imperatief). De praktische 
imperatief luidt dan als volgt: 
'Handel zo dat je de mensheid, 
zowel in je eigen persoon als in de 
persoon van van iedere ander, 
tegelijkertijd ook als doel en nooit 
enkel als middel gebruikt.' (Ned. 
veil. p. 97) 
13  het is van belang er op te 
wijzen dat in dit anikel niet zozeer 
wordt beoogd de maatschappelijk 
oorzaken van de secularisering 
aan te wijzen, als wel de morele 
betekenis ervan te duiden. 
" Hetgeen vanzelfsprekend iets 
anders is dan theorieen over 
religie die vanuit de theologie zijn 
geformuleerd. 
" Met name door het protestan-
tisme werd een 
seerde geloofsbeleving gentrodu-
ceerd: `the priesthood of all 
believers'. De 'burgerlijke religie' 
is het resultaat van een proces van 
primitieve gemeenschapsvormen 
naar moderne individuele vormen 
van geloof. 
" Hij verwijst bier naar andere 
vormen van onderzoek, zoals dat 
van Silverman, die aantoonde dat 
het aantal religieuze afbeeldingen 
in de Europese kunst sterk is 
afgenomen. 
23  In dat kader heb ik eerder het 
prostitutievraagstuk (Boutellier, 
1987) en de opkomst van de 
aandacht voor seksuele kindermis-
handeling (Boutellier, 1989) 

geanalyseerd. 
" Stamhuis (1989) wijst er in zijn 
dissertatie over veertien protes-
tantse strafrechtsjuristen op dat de 
meesten van hen het strafrecht 
aanvaarden als 'de objectieve 
normering met een jenseitige' 
oorsprong'. De protestants chris-
telijke strafrechtsbeoefening heeft 
naar zijn mening geen aparte 
'couleur', maar is wel relevant 
voor de algemene leerstukken 
zoals vergelding, schuld en in het 
algemeen de morele dimensie van 
het strafrecht. 
25  Het is in dit verband interessant 
om er op te wijzen dat de 
V.N.-Verklaring van de Rechten 
van de Mans geformuleerd is 
zonder verwijzing naar een 
goddelijke instantie, dit in tegen-
stetting tot de verklaringen van de 
Franse revolutie (1789; l'Etre 
Surpreme) en de Amerikaanse 
Declaration of Independence. In 
1947 verklaarde de Franse rechts-
filosoof Maritain voor de 
UNESCO in dit verband: 'leder 
kan de praktische levenshouding 
gefundeerd achten in de eigen 
speculatieve of religieuze 
denkwftzel. (Scheltens, 1989) 
" Zo bestrijdt lunger-Tas (1990) 
de gedachte dat er sprake is van 
normvervaging en wijst zij op de 
opkomst van nieuwe normen rond 
de individualiteit. Haar analyse is 
echter niet compleet. Op het 
moment dat de toegenomen crimi-
naliteit dient te worden verklaard, 
neemt zij haar toevlucht tot de 
sociale controle theorie. Fen 
analyse in normatieve termen 
veronderstelt echter juist dat 
verklaard kan worden dat mensen 
zich achter bepaalde normen 
scharen maar deze tegelijkertijd 
overtreden. 
" Omgekeerd konden op deze 
manier kritische tegenbewegingen 
het strafrecht reduceren tot een 
instrument van de heersende orde. 
20  In die zin ligt het voor de hand 
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dat de bureaucratie een beroep zal 
gaan doen op de religieuze 
bewegingen. In dit verband stelt 
Weber: 'A bureaucracy is usually 
characterized by a profound 
disesteem of all irrational religion, 
combined however, with a recog-
nition of the usefullness of this 
type of religion as a device for 
controlling the people' (geciteerd 
door Bourdieu, 1989). 
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Godsdienst en delinquentie 

Eon empirisch onderzoek onder etnische 
groepen 

drs. M. Junger en drs. W. Polder* 

lnleiding 

Sinds de verlichting hebben filosofen het einde van 
de godsdienst voorspeld. Tot nu toe is dit niet uit-
gekomen. Volgens sommige auteurs was de wens bier 
de vader van de gedachte. (Stark en Bainbrigde, 1985) 
Het is waarschijnlijk we! Ms gevolg hiervan dat 
godsdienst een betrekkelijk weinig besproken 
onderwerp is binnen veel takken van de sociale 
wetenschappen, en in elk geval binnen de crimino-
logie. Er is dan ook niet veel recent onderzoek over 
de relatie tussen godsdienst en delinquentie, en de 
beschikbare gegevens komen voornamelijk uit de 
Verenigde Staten. Voor zover ons bekend is er geen 
Nederlandse studie op dit gebied. Godsdienst is dan 
ook wel een `vergeten variabele' in de criminologie 
genoemd. (Bainbridge, 1989) Deze verwaarlozing is 
niet terecht. Volgens Stark en Bainbrigde (1985) is er 
geen enkele reden om aan te nemen dat in de 
westerse wereld, ondanks de secularisering, de 
godsdienst zal verdwijnen. integendeel, alhoewel 
sommige godsdienstige stromingen een kwijnend 
bestaan leiden bloeien andere religies welig. 

Voor een verklaring van de blijvende behoefte aan 
religie gaan Stark en Bainbridge (1985) uit van een 
algemeen axioma over menselijk gedrag dat binnen 
vele takken van de sociale wetenschappen als 
uitgangspunt dient: mensen streven na wat zij als 
beloningen percipieren en vermijden wat zij als 
kosten ervaren. Beloningen zullen tot op zekere 
hoogte (en voor iedereen) altijd schaars zijn. 
Bovendien zijn sommige beloningen, zoals een 
eeuwig leven, niet in dit leven te realiseren. 

* De auteurs zijn als onderzoeker verbonden aan het Weten-
schappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justine. 
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Godsdiensten zullen altijd blijven bestaan omdat zij 
beantwoorden aan fundamentele behoeften van de 
mens. Zij verschaffen compensatie voor het leven in 
een wereld waarin voor iedereen alleen tot op 
bepaalde hoogte de behoeften en wensen kunnen 
worden bevredigd. 'So long as humans intensely seek 
certain rewards of great magnitude that remain 
unavailable through direct actions, they will be able 
to obtain credible compensators only from sources 
predicated on the supernatural', aldus Stark en 
Bainbrigde (1985). En zij voegen - in moderne 
bewoordingen - hieraan toe: 'In this market, no 
purely naturalistic ideologies can compete'. Wereldse 
ideologieen kunnen bijvoorbeeld niet het leven in het 
hiernamaals beloven. Zij kunnen geen antwoord 
geven op vragen naar zin en betekenis van het leven, 
tenzij door te beargumenteren dat de vragen verkeerd 
zijn gesteld. Maar dit antwoord zal niet bevredigend 
zijn voor diegenen die zich de bovengenoemde vragen 
blijven stellen. Daarom kunnen bewegingen die geen 
beroep doen op een bovennatuurlijk wezen nooit 
succesvol de strijd met religies winnen om een 
blijvende betrokkenheid van de grote groepen van de 
bevolking. (Stark en Bainbrigde, 1985) 

Sociale con trole-theorie 

In dit artikel wordt de relatie tussen religiositeit en 
delinquentie besproken aan de hand van de resul-
taten van een onderzoek onder verschillende etnische 
groepen in Nederland. Hiervoor wordt aangesloten 
bij de sociale controle-theorie, die een model biedt 
om delinquent gedrag te verklaren. De sociale 
controle-theorie gaat eveneens uit van het hiervoor 
genoemde axioma. Mensen zoeken naar een zo 
gunstig mogelijke verhouding van kosten en baten. 
Als de kosten hoog zijn en de beloningen gering dan 
zullen de meeste mensen geen misdrijf plegen. Maar 
als de baten van een misdrijf groot zijn en de kosten 
laag dan is er een grote kans dat zij een misdrijf 
begaan. 

De motivatie voor delinquent gedrag is bij iedereen 
aanwezig, zo veronderstelt de theorie. Bovendien is 
de beloning van een misdrijf vaak duidelijk zichtbaar. 
Vele vermogensmisdrijven bieden bijvoorbeeld 
(indien onopgemerkt) de mogelijkheid sneller rijk te 
worden dan legaal verworven inkomen. De kosten 
liggen vervat in de band met de samenleving (ouders, 
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leraren, schoolsucces) die men op het spel zet met het 
misdrijf. Verloren gegane beloningen vormen ook een 
van de kosten van een misdrijf. Volgens Stark en 
Bainbridge (1985) zorgt godsdienst voor beloningen. 
Deze beloningen vormen een onderdeel van de band 
met de samenleving. Om de beloningen te behouden 
en straffen te ontlopen zullen religieuze mensen 
minder misdrijven begaan. Zij hebben meer te 
verliezen dan niet godsdienstige mensen. 

Verschillende auteurs hebben betoogd dat religio-
siteit een onderdeel vormt van de sociale integratie 
van een individu binnen een samenleving of sociale 
groep. (Stark, Kent en Doyle, 1982; Durkheim, 1983; 
Elifson, Petersen en Hadaway, 1983; Bainbridge, 
1989) Godsdiensten worden verondersteld op 
verschillende manieren invloed te hebben op delin-
quent gedrag. 
- Elke godsdienst heeft waarden die delinquentie 
veroordelen. Geen enkel religieus systeem keurt het 
plegen van misdrijven goed. Hierdoor zullen 
gelovigen vaak sterk gebonden zijn aan de conven-
tionele waarden in de samenleving (dat wil zeggen 
die delinquentie verbieden). 
- Een religie kan beloning of straf in het hiernamaals 
in het vooruitzicht stellen. 
- Kerken zorgen, als instituties, voor een sociaal 
netwerk. Hierdoor ontstaan relaties die men niet 
graag op het spel zal zetten door een misdrijf te 
begaan. 

Op basis van deze mogelijke invloeden is de 
verwachting dat godsdienst in elke samenleving 
(ongeacht de etnische groep) een negatieve relatie heeft 
met crimineel gedrag: weinig religiositeit leidt altijd 
tot meer delinquentie. 

Morele versus seculiere gemeenschappen 

Eerdere empirische studies hebben uiteenlopende 
resultaten opgeleverd. Soms werd geen verband 
gevonden tussen delinquentie en religiositeit (Hirschi 
en Stark, 1969), soms ook ging een sterke mate van 
religiositeit samen met minder criminaliteit. (Higgins 
en Albrecht, 1977; Elifson, Petersen en Hadaway, 
1983; Tittle en Welch, 1983; Bainbridge, 1989) Deze 
ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten uit empirisch 
onderzoek kunnen worden verklaard met behulp van 
een model dat is voorgesteld door Stark, Kent en 
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Doyle (1982). Zij stellen (en vinden hiervoor onder-
steuning in hun onderzoek) dat de relatie 
godsdienst-delinquentie afhankelijk kan zijn van een 
derde variabele: het religieuze klimaat, ofwel de mate 
waarin godsdienst geIntegreerd is in een gemeen-
schap. Volgens deze auteurs zijn er globaal twee 
typen gemeenschappen: 'moral communities' en 
'secular communities', te vertalen als morele en 
seculiere gemeenschappen. 

In morele gemeenschappen maakt de godsdienst 
een integraal deel uit van het maatschappelijk leven.' 
In seculiere gemeenschappen is dit niet het geval. 
Daar is godsdienst een prive-aangelegenheid. Deze 
benadering sluit aan bij de sociale controle theorie. In 
de morele gemeenschappen is godsdienst een 
belangrijke maatschappelijke institutie. Een band met 
deze institutie is daarom een maat voor sociale 
integratie. In deze gemeenschappen is degene die 
minder religieus is waarschijnlijk ook minder goed 
gentegreerd in de gemeenschap en zal daarom 
gemakkelijker delinquent gedrag vertonen. 

In seculiere gemeenschappen is godsdienst geen 
onderdeel van het gemeenschapsleven. 2  Wanneer 
religie uitsluitend behoort tot het prive-leven van een 
individu hoeft men geen relatie te verwachten tussen 
godsdienst en delinquentie. Religiositeit hangt dan 
uitsluitend samen met delinquentie voor zover het een 
uiting is van de 'band met de samenleving'. In een 
morele gemeenschap (sterk godsdienstig) is er dus 
een relatie tussen godsdienst en delinquentie, in de 
seculiere gemeenschap zal er geen relatie zijn. Dit 
geldt ongeacht de kerk/godsdienst die men aanhangt, 
aldus Stark, Kent en Doyle (1982). 

Dit onderscheid kan relevant zijn voor het bier te 
,presenteren onderzoek over verschillende etnische 
groepen: Marokkaanse, Turkse, Surinaamse (onder-
verdeeld in Hindoestanen, Creolen en Javanen) en 
Nederlandse jongens van 12 tot en met 17 jaar. Op 
basis van de literatuur zou men kunnen verwachten 
dat de Marokkaanse en Turkse jongens in morele 
gemeenschappen leven terwijl de Nederlandse 
jongens in seculiere gemeenschappen leven. Auteurs 
die Marokkaanse en Turkse gezinnen hebben bestu-
deerd leggen er de nadruk op dat voor deze groepen 
religie een belangrijke plaats inneemt in hun leven. 
(Van den Berg-Eldering, 1981; Risvanoglu-Bilgin e.a., 
1986) 

De islam is niet uitsluitend een godsdienst, het is 
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een levenswijze en lijkt zich hiermee duidelijk als een 
grondslag voor een morele gemeenschap te profileren. 
'The moslims rightfully maintain that islam is not 
simply an abstract ideal conceived just for nominal 
adoration or a stagnant idol to be frequented by 
admirers every now and then. Islam is a code of life, 
a living force manifest in every aspect of human life', 
aldus Abdalati. 

Van den Berg-Eldering (1981, p. 138) drukt dit als 
volgt uit: 'Meer nog dan het christendom is de islam 
een religie die zijn invloed doet gelden op allerlei 
terreinen van het maatschappelijk leven. De islam 
beperkt zich niet tot de relatie mens-God, maar geeft 
ook normen voor intermenselijke betrekkingen en 
voorschriften met betrekking tot de reinheid van mens 
en dier.' De islam is de bindende factor van de eerste 
generatie Marokkanen in Nederland. Omdat hun 
kinderen in Nederland opgroeien zal dit bij deze 
tweede generatie waarschijnlijk in mindere mate het 
geval zijn. (Van den Berg-Eldering, 1981) 3  

De islam heeft in Turkije een andere plaats dan in 
de andere islamitische landen. Turkije is een gesecu-
lariseerde staat, met scheiding van kerk en staat. 
Maar ook Turkse gezinnen in Nederland hechten 
grote waarde aan het belijden van hun godsdienst, 
aldus Risvanoglu-Bilgin e.a (1986). Religieuze regels, 
zoals het vasten tijdens de Ramadan, leven in sterke 
mate bij de meerderheid van de Turkse gemeenschap. 
Ook Risvanoglu-Bilgin e.a. (1986) geeft aan dat dit bij 
de kinderen in deze gezinnen in mindere mate het 
geval is. In beide gemeenschappen blijkt ook wel wat 
variatie voor te komen. Jonge mensen met meer 
opleiding zijn minder godsdienstig dan ouderen en 
minder hoog opgeleiden. (Van den Berg-Eldering, 
1981; Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986) 

In tegenstelling tot de Marokkaanse en Turkse 
gemeenschap is de Nederlandse samenleving steeds 
meer geseculariseerd en is het belang van de religie in 
het maatschappelijk verkeer de laatste vijftig jaar 
sterk afgenomen. Er is recentelijk onderzoek verricht 
naar de godsdienstige beleving van middelbare 
scholieren (HAVO/VWO) in Nederland (zie De Hart, 
1990). Hieruit blijkt dat nog maar weinig middelbare 
scholieren belang hechten aan het geloof; 49% 
beschouwt zich niet als lid van een kerk. Ongeveer 2 
op de 10 scholieren gaat ongeveer wekelijks naar de 
kerk, 4 op de 10 gaat echter nooit naar de kerk. Ook 
opvallend is dat de religieuze praktijk die het meest 
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wordt beoefend onder de godsdienstige leerlingen het 
bidden is. Dit gebeurt echter in ongeveer 9 van de 10 
gevallen 's avonds of 's nacht in bed. Het beleven van 
godsdienstige gevoelens is dus in hoge mate een 
prive-aangelegenheid geworden. Kortom: de Neder-
landse gemeenschap is een seculiere gemeenschap bij 
uitstek. 

Het is de vraag of Hindoestanen ook een morele 
gemeenschap vormen. Het voert te ver, in het bestek 
van dit artikel, een typering van het Indische geloof 
te geven. Slechts enkele opmerkingen volgen. Een 
Hindoestaan is, volgens de eigen definitie, diegene 
die uit Indische ouders is geboren en de regels van 
zijn kaste gehoorzaamt. Van belang is dat Hindoes 
allerlei regels (bijvoorbeeld over voeding) in het 
dagelijks leven dienen op te volgen. Het hindodsme 
is een tolerante religie, zowel voor andere opvattingen 
binnen het eigen religieuze kader als voor andersden-
kenden. Er bestaat veel vrijheid voor ieder om zijn 
eigen pad op weg naar de verlossing te volgen. 4  In 
hoeverre het hindodsme als een grondslag voor een 
morele gemeenschap kan worden beschouwd, vooral 
in vergelijking met de Turkse, de Marokkaanse en/of 
Nederlandse gemeenschap, is een vraag die door ons 
niet op voorhand te beantwoorden is. 

Op grond van het onderscheid in morele/seculiere 
gemeenschappen verwachten we dat de relatie 
godsdienst-delinquentie wordt gevonden onder Marok-
kaanse en Turkse (en eventueel Hindoestaanse) jongens 
maar niet onder Nederlandse jongens . 

Ook Groves, Newman en Corrado (1987) menen 
dat islamitische gemeenschappen als morele gemeen-
schappen kunnen worden beschouwd (zoals 
getypeerd door Stark, Kent en Doyle (1982). Zij 
denken twee mogelijke gevolgen te kunnen distilleren 
uit het onderscheid tussen morele en seculiere 
gemeenschappen. Er is in ieder geval, zoals Stark, 
Kent en Doyle (1982) stellen, een relatie tussen reli-
giositeit en delinquentie in morele gemeenschappen 
(zoals hierboven ook aangegeven). Maar de meest 
extreme gevolgtrekking is dat in morele gemeen-
schappen (aangezien deze sterk religieus zijn) het delin-
quentieniveau relatief laag moet zijn. 
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Het onderhavige onderzoek 

De gegevens waarop het huidige onderzoek is 
gebaseerd zijn aflcomstig uit een breder onderzoek 
naar criminaliteit onder jongens uit etnische minder-
heden. Enkele belangrijke kenmerken van het 
onderzoek zullen hier worden beschreven. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar Junger en Polder 
(1990). 

Het onderzoek heeft betrekking op drie aselect 
gekozen groepen Marokkaanse, Turkse en 
Surinaamse jongens van 12 tot en met 17 jaar. Het is 
de bedoeling om de allochtone jongens te vergelijken 
met Nederlandse jongenss die in socio-economisch 
opzicht vergelijkbaar zijn. Met dit oogmerk zijn 
Nederlandse jongens geselecteerd die in dezelfde 
straat/buurt als de allochtone jongens wonen.° De 
gegevens zijn verzameld door middel van gestructu-
reerde interviews. Hierbij is ervoor gezorgd dat de 
meest bedreigende vragen (over delinquent gedrag) 
aan het einde werden gesteld. Surinaamse jongens 
zijn onderverdeeld naar etnische afkomst in jongens 
van Creoolse, Hindoestaanse en Javaanse (of een 
andere) etnische achtergrond. 

Meting van delinquentie 

Delinquent gedrag is gedefinieerd als gedrag dat 
aanleiding kan geven tot vervolging door het 
Openbaar Ministerie. Self-report delinquentie is 
gemeten door middel van vragen naar zestien 
delicten. 7  In dit artikel wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van de gegevens die betrekking hebben op 
misdrijven die de respondent ooit heeft gepleegd. 
Informatie over officieel geregistreerde contacten zijn 
verzameld via de politie-registratie en de justitiele 
documentatiedienst. Hier is geteld hoe vaak iemand 
ooit bij de politie is geregistreerd voor een misdrijf. 
Nederlands onderzoek heeft tot nu toe nooit systema-
tische vertekeningen naar etnische groep in de politie-
registratie kunnen aantonen. (Junger, 1988) Daarom 
menen wij dat de politiecijfers een betrouwbaar beeld 
opleveren van de deelname aan criminaliteit van 
verschillende etnische groepen. Van zelf gerappor-
teerde delinquentie kan dit niet worden gezegd (zie 
Junger en Zeilstra, 1989). 
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Religiositeit van het gezin 

De vragen over religiositeit blijken onderling sterk 
samen te hangen. Dit ondersteunt de opvatting dat 
religiositeit als een enkel kenmerk kan worden 
beschouwd. De indexen zijn gemaakt door de gemid-
delde scores te berekenen. Het uitgangspunt is daarbij 
dat, onafhankelijk van de godsdienst die de 
respondent aanhangt, sommige antwoorden over de 
mate van religiositeit met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Het gaat dan om vragen over kerkbezoek 
en het bidden. Aan de andere kant zijn er vragen, 
bijvoorbeeld over het naleven van voedselvoor-
schriften tijden de ramadan, die alleen van toepassing 
zijn op islamieten en hindoestanen. 

Daarom zijn door samenvoeging twee indexen 8  
samengesteld: een kleine index, met uitsluitend vragen 
naar bidden en kerkbezoek. Deze vragen zijn op alle 
etnische groepen van toepassing. Een uitgebreide 
index waarin ook vragen over het naleven van 
voedselvoorschriften zijn opgenomen. Deze index is 
vooral geschikt voor het vergelijken van de islami-
tische en hindoestaanse groepen. Omdat de vragen 
over religiositeit sterk samenhangen is de betrouw-
baarheid van de indexen vrij hoog. Bovendien zijn de 
twee godsdienstindexen onderling sterk gecorreleerd 
(r schommelt tussen 0,92 en 0,99 voor de vier etnische 
groepen). 

Tenslotte dient te worden opmerkt dat in het 
onderzoek validiteitsproblemen zijn geconstateerd 
(zie Junger en Zeilstra, 1989). Turkse en Marokkaanse 
jongens geven vaker sociaal wenselijke antwoorden 
dan Surinaamse en Nederlandse jongens. Dit 
betekent dat vergelijking van gemiddelden bemoeilijkt 
wordt. Het probleem zal echter vooral spelen bij 
bedreigende vragen, bijvoorbeeld naar conflicten 
binnen het gezin. Religiositeit is een onderwerp dat 
vermoedelijk minder gevoelig ligt. Bovendien wordt 
een aantal gegevens omtrent religiositeit bevestigd 
door eerdere onderzoeken (zie ook Junger en Polder, 
1990). Toch blijft enige voorzichtigheid geboden bij 
het interpreteren van verschillen tussen groepen. Deze 
problemen doen zich echter niet voor bij analyses 
binnen de etnische groepen, zoals de later volgende 
correlationele analyses. 9  
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Tabel 1: Gemiddelden van de godsdienst-indexen veer zes etnische 
groepen met standaarddeviaties en steekproefgrootte 

Marok. 	Turken Hindoest. Creolen Javanen 	Nederl, 

Klein 	 5,11 	4,69 	2,81 	2,59 	2,37 	1,83 
(stand.dev.) 	(1,2) 	(1,6) 	(1,2) 	(1,4) 	(1,5) 	(1.3) 
n 	 180 	190 	99 	45 	49 	200 

Uitgebreid 	4,10 	3,76 	n.v.t. 	n.v.t. 	n.v.t. 	n.v.t. 
(stand.dev.) 	(0,6) 	(0,9) 

182 	196 

F-toets voor gelijke groepsgemiddelden: 
Klein: F=155; df =5; p<0,0001 
Uitgebreid: F=1855; df —1; p <0,0001 

Vraagstelling 

In de volgende paragrafen zal allereerst worden 
gekeken naar de verschillen in religiositeit tussen 
etnische groepen. Daarna wordt onderzocht in 
hoeverre godsdienst en delinquentie samenhangen. 
Tenslotte zal worden getracht iets te zeggen over de 
betekenis van religiositeit als maat voor sociale 
integratie. Dit zal gebeuren door de relaties te onder-
zoeken van religiositeit met twee factoren: gezinsinte-
gratie en waarden ten aanzien van delinquentie. 

Religiositeit en etnische achtergrond 

In de vorige paragraaf is uiteengezet dat men 
voorzichtig moet zijn met het vergelijken van gemid-
delden bij de etnische groepen. De verschillen in 
gemiddelde religiositeit zijn echter zo sprekend (zie 
tabel I) dat enkele conclusies gewettigd zijn. Uit de 
analyse van de kleine index blijkt dat er globaal drie 
groepen te onderscheiden zijn." Nederlanders hebben 
gemiddeld de laagste score en verschillen hierin van 
alle andere etnische groepen, met uitzondering van de 
Javanen. Turken en Marokkanen hebben gemiddeld 
een hogere score dan alle andere etnische groepen. 
De Surinaamse groepen nemen een tussenpositie in en 
verschillen niet noemenswaardig van elkaar. Dit is 
opmerkelijk omdat vaak gewag wordt gemaakt van de 
culturele verschillen tussen deze groepen. 

De gegevens uit de uitgebreide index zijn vooral 
interessant em de Turkse en Marokkaanse groep te 
vergelijken. Het zijn beide islamitische groepen en 
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een vergelijking met behulp van deze index is goed 
mogelijk. Daarbij blijkt dat Marokkaanse jongens 
toch nog jets godsdienstiger zijn dan de Turkse 
jongens." Uit ander onderzoek blijkt eveneens dat 
Marokkanen iets godsdienstiger zijn dan Turken. Een 
CBS onderzoek' 2  vond indicaties voor jets meer reli-
giositeit bij Marokkaanse volwassenen. (Rooduijn en 
Latten, 1984) 

Morele versus seculiere gemeenschappen 

Op basis van de grote verschillen tussen de gemid-
delden kan men de Turkse en de Marokkaanse 
gemeenschap als morele gemeenschappen opvatten. 
Zij zijn aanzienlijk godsdienstiger dan andere 
etnische groepen. De Surinaamse groepen nemen 
ongeveer een middenpositie in (tussen de Turken en' 
Marokkanen enerzijds en de Nederlanders 
anderzijds). Het is dan ook de vraag of zij tot de 
morele gemeenschappen moeten worden gerekend. 

Geen van de etnische groepen blijkt, wat religio-
siteit betreft, volkomen homogeen te zijn. Er zijn 
binnen elke etnische groep jongens die zich minder of 
meer dan gemiddeld godsdienstig voelen. De 
standaarddeviatie van de gemiddelde religiositeit 
bedraagt voor Marokkanen en Nederlanders respec-
tievelijk 1,2 en 1,3; voor Turken bedraagt deze 1,6. Er 
is onder de Marokkaanse jongens dus ongeveer 
evenveel verschil in religiositeit als onder de Neder-
landse jongens; de spreiding in religiositeit onder de 
Turken is jets groter. 

Dit roept de vraag op in hoeverre de gehanteerde 
typering (morele - versus seculiere gemeenschappen) 
homogene groepen veronderstelt. Binnen vrij 
heterogene gemeenschappen zal het moeilijk zijn om 
te voldoen aan de omschrijving van de morele 
gemeenschap, namelijk dat de godsdienst gente-
greerd is in de gemeenschap en daardoor het 
geestelijk klimaat mede bepaalt. Stark, Kent en Doyle 
(1982) gaan hier niet op in en het is dan ook ondui-
delijk waar de grens tussen een homogene morele 
gemeenschap en een heterogene seculiere gemeen-
schap moet woren getrokken. We komen hier bij de 
discussie op terug. 
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Religiositeit en andere socio-demografische 
variabelen 

De relatie tussen godsdienst met enkele socio-
demografische variabelen is onderzocht. Het gaat om 
leeftijd, het volgen van een dagopleiding, 
werkloosheid, beroepsniveau van de vader, gezins-
structuur en lengte van het verblijf in Nederland. 
Godsdienst blijkt nauwelijks systematisch samen te 
hangen met een van deze variabelen (zie ook Junger 
en Polder, 1990). Leeftijd en de lengte van het verblijf 
in Nederland zijn in geen van de etnische groepen 
gerelateerd aan de mate van religiositeit. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de godsdienstige orientatie van de 
etnische minderheden niet op korte termijn zal 
afnemen. Ook andere onderzoekers (in de VS) 
hebben erop gewezen dat religiositeit niet samen-
hangt met opleidingsniveau of het beroepsniveau van 
de vader. Theorieen die menen dat religiositeit 
compensatie biedt voor het gebrek aan succes in het 
maatschappelijk leven (het principe van godsdienst 
als 'opium voor het yolk') worden hiermee niet 
ondersteund (zie ook Greeley, 1979). 

Religie en delinquentie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de relatie 
tussen godsdienst en delinquentie te bestuderen. De 
eerste mogelijkheid is het maken van een vergelijking 
tussen de groepen. De tweede mogelijkheid is het 
analyseren van de verschillen binnen de groepen. Een 
derde manier om de relatie tussen religie en delin-
quentie te analyseren, is door de respondenten te 
vergelijken op de enkelvoudige vraag of men 
godsdienstig is of niet. Dit onderscheid blijkt niet 
relevant voor Turkse en Marokkaanse respondenten. 
Zij zijn bijna allemaal islamiet (op twee na). Aileen 
bij de Nederlandse jongens is er sprake van enig 
verschil tussen zelf gerapporteerde delinquentie en 
het al dan niet godsdienstig zijn. Wat betreft officieel 
geregistreerde delicten is dit verschil er niet. We 
beperken ons hierna tot een beschrijving van de resul-
taten van de twee eerst genoemde analysemethoden. 
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Tabel 2: Verdeling van religiositeit (percentiel 50)" en aantal respon-
denten met politiecontacten"" 

Marok. 	Turken Hindoest. Creolen Javanen 	Nederl. 
e.a. 

182 	196 	106 	46 	54 	204 

religiositeit 
bij percentiel 	5,33 	5,33 	2,67 	2,67 	1,67 	1,00 
50 

politiecont.(%) 	34 	22 	17 	33 	26 	15 

• Percentielen worden berekend door de respondenten te rangschikken van 
laag naar hoog. Wanneer de respondenten op deze wijze zijn geordend dan 
kunnen zij in schijven van NI/. 1% of 10% worden verdeeld. Deze schijven 
noemt men de percentielen. Percentiel 50 is de mate van religiositeit waarvoor 
geldt dat 50% van de respondenten godsdienstiger is en 50% minder of even 
godsdienstig. 

Score 1 betekent: niet godsdienstig. 

Verschillen tussen de groepen 

De relatie tussen de islam en de delinquentie is al 
eerder bestudeerd door Groves, Newman en Corrado 
(1987). Zij hebben de officiele misdaadcijfers verge-
leken van Islamitische en niet-islamitische landen. 
Dit is gebeurd voor de volgende misdrijven: moord, 
mishandeling (assault), seksuele delicten, kidnapping, 
overvallen, diefstal, fraude, drugshandel, drugsge-
bruik en alcoholmisbruik. De niet-islamitische landen 
blijken hogere misdaadcijfers te hebben dan de 
islamitische (p. 10) voor diefstal, fraude en drugsge-
bruik. Dit zijn echter delicten waarbij de gelegen-
heidstructuur een belangrijke rol speelt. Na controle 
voor het bruto nationaal produkt blijft dan ook geen 
significant verschil meer over tussen de twee catego-
rieen landen. Daarom lijkt de conclusie eerder te zijn 
dat het de economische ontwikkeling is, in plaats van 
de godsdienst, die voor hoge dan wet lage misdaad-
cijfers zorgt. 

De gegevens van dit onderzoek zijn samengevat in 
tabel 2. Hierin is de religiositeit van percentiel 50 
opgenomen en het aantal officieel geregistreerde 
politiecontacten van de jongens uit de diverse 
etnische groepen. Op basis van deze gegevens kan 
men beslist niet concluderen dat de morele gemeen-
schappen leiden tot lagere misdaadcijfers. De Turkse 
en Marokkaanse jongens zijn de meest godsdienstige 
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Tabel 3: Corre!atlas tussen religiositeit 1  (kleine index) en delinquentie 
per etnische groep 

Marok. 	Turken Hindoest. Creolen Javanen 	Nader!. 
e.a. 

Self-report 
delinquentie 	-0,21 — 	0,07 	-0,12 	-0,19' 	-0,25 — 	-0,04 

180 	190 	99 	45 	49 	200 

Politiecont. 	-0,21 1— * -0,06 	-0,008 	-0,04 	-0,28—  -0,21*** 
180 	190 	99 	45 	49 	200 

Een hoge waarde op de index betekent een hoge mate van religiositeit; 
respondenten die niet godsdienstig zijn hebben de minimale score (1) 
gekregen. 
*p<0,10 
** p<0,05 

p<0,0 1  

groepen en hebben relatief vaak politiecontacten 
(respectievelijk 34% en 22%). Nederlanders en 
Hindoestanen hebben de laagste misdaadcijfers maar 
verschillen onderling in religiositeit. De Nederlanders 
zijn het minst godsdienstig, de Hindoestanen zijn wat 
godsdienstiger. De Creoolse jongens zijn even 
godsdienstig als de Hindoestanen maar komen bijna 
twee maal vaker met de politie in aanraking. De 
conclusie is daarom dat er geen systematische 
samenhang bestaat tussen godsdienst en delinquentie 
op groepsniveau. De groepen laten zich op deze wijze 
ook moeilijk vergelijken omdat ze immers op tal van 
andere punten sterk verschillen. Daarom is het 
interessanter om na te gaan hoe de delinquentie 
binnen de groepen samenhangt met religiositeit. 

Verschillen binnen de groepen 

In de tweede plaats zijn de correlaties berekend 
tussen de mate van religiositeit en delinquent gedrag 
op individueel niveau voor elke etnische groep 
(tabel 3). 

Over het geheel genomen blijkt dat naarmate 
jongens meer politiecontacten hebben hun gemiddeld 
niveau van religiositeit daalt. Religiositeit blijkt 
binnen de groepen dus wel wel gerelateerd te zijn aan 
delinquent gedrag in elke etnische groep, behalve 
onder Turken en Hindoestanen. Bij de andere 
etnische groepen is de relatie echter niet overal even 
sterk en duidelijk aanwezig. Onder Marokkaanse 
jongens is er wel een duidelijke relatie voor beide 
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Figuur 1: Gemiddelde religiositeit near aantal politiecontac-
ten 

0 

o Marokkanen 
• Turken 
x Creolen 

1,2 

Politiecontacten 

+ Nederlanders 
A Hindoestanen 
✓ Javanen e.a. 

3+ 

delinquentie-maten. Dit geldt eveneens voor de 
restgroep die voornamelijk uit Javanen bestaat. Onder 
Creoolse en Nederlandse jongens is er een 
samenhang voor een van de twee delinquentiematen. 
De resultaten voor de uitgebreide index zijn nagenoeg 
identiek. Figuur 1 illustreert de gegevens voor de 
relatie tussen religiositeit en het aantal officieel 
geregistreerde politiecontacten. 

Conclusie 

Het belang van de onderverdeling in morele versus 
seculiere gemeenschappen zoals die door Stark, Kent 
en Doyle (1982) naar voren is gebracht wordt door 
deze gegevens niet bevestigd. Volgens hen is de 
relatie godsdienst-delinquentie immers afhankelijk 
van het religieuze klimaat, ofwel de mate waarin 
godsdienst geIntegreerd is in een gemeenschap. In 
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morele gemeenschappen zal een relatie bestaan 
tussen religiositeit en delinquentie, in seculiere 
gemeenschappen zal er geen relatie zijn. 
Uit de hier beschreven resultaten komt naar voren dat 
de Marokkaanse gemeenschap en de Turkse gemeen-
schap beide zeer religieus zijn in vergelijking met de 
Surinaamse en de Nederlandse jongens. Toch wordt 
er een relatie tussen godsdienst en delinquentie 
gevonden onder de Marokkaanse respondenten en 
niet onder de Turkse respondenten." Bovendien is de 
relatie religiositeit-delinquentie ook gevonden onder 
de minder religieuze groep en - zelfs - onder de 
Nederlanders, die als een seculiere gemeenschap 
kunnen worden beschouwd. Het onderscheid tussen 
morele en seculiere gemeenschappen kan geen 
bijdrage leveren aan de verklaring van de resultaten 
van dit onderzoek. 

Betekenis van godsdienst 

Het is de vraag in hoeverre religiositeit samenhangt 
met andere indicatoren van de sociale controle. 
Gebruikelijke maten voor sociale controle zijn de 
gezinsintegratie en de waarden ten aanzien van delin-
quentie. Deze paragraaf gaat over het verband tussen 
religiositeit enerzijds en gezinsintegratie en conven-
tionele waarden anderzijds. De achterliggende vraag 
is hierbij of de invloed van godsdienst op delin-
quentie, voorzover die gevonden is, teruggevoerd kan 
worden op een sterkere sociale controle binnen 
godsdienstige gezinnen, of op bepaalde geInternali-
seerde waarden. Met andere woorden, kan de relatie 
tussen religiositeit en delinquentie verklaard worden 
doordat zij beide samenhangen met gezinsintegratie 
en/of waarden ten aanzien van delinquent gedrag. 

Gezinsintegratie is gemeten door de mate van super-
visie die de ouders uitoefenen; de mate waarin ruzies 
voorkomen in het gezin; de mate waarin geweld 
voorkomt in het gezin; de affectieve band met de 
ouders; het belang dat ouders aan scholing hechten; 
de waardering van de respondent met betrekking tot 
het gezinsleven." Er blijkt echter geen relatie te zijn. 
Religiositeit is niet gerelateerd aan de gezinsvaria-
belen. De multiple correlaties tussen deze zes gezins-
variabelen en religiositeit zijn statistisch niet 
significant (tabel 4). Religiositeit blijkt dus niet van 
invloed te zijn op de hechtheid van het gezin. 
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Tabel 4: (Multiple) correlaties van twee maten van sociale controle 
(gezinsintegratie en waarden t.a.v. criminaliteit) met religiositeit 

Gezins- 
integratie 	 0,18 	0,23 	0,18 	0,4-4 	0,34 	0,23 
(n) 	 (165) 	(186) 	(97) 	(43) 	(46) 	(180) 

Waarden 	 -0,12"" 	-0,06 	-0,16"" 	-0,22" 	-0,17 -0,30""" 
(n) 	 (180) 	(188) 	(99) 	(45) 	(49) 	(200) 

" p<0,10 
• p<0,05  

• 

p<0,01 

In de inleidende paragraaf is de verwachting uitge-
sproken dat gelovigen naar verhouding sterker 
gebonden zullen zijn aan de conventionele waarden in 
de samenleving (dat wit zeggen waarden die delin-
quentie verbieden), omdat elke godsdienst delin-
quentie veroordeelt. Om een indruk te krijgen van de 
waardering van delicten is aan de respondenten 
gevraagd hoe erg zij zeven misdrijven vonden.' 5  Er 
blijkt inderdaad een samenhang te zijn tussen 
waarden ten aanzien van delinquentie en religiositeit. 
Naarmate jongens zich meer gebonden voelen aan 
conventionele waarden (die delinquentie afwijzen) 
zijn zij wat religieuzer. Het verband is met name sterk 
voor de Nederlanders.' 6  

Samenvatting en discussie 

In dit artikel is de relatie besproken tussen religio-
siteit en delinquentie. Dit is gebeurd voor zes etnische 
groepen: Marokkanen, Turken, Nederlanders, en drie 
groepen afkomstig uit Suriname: de Hindoestanen, 
Creolen en een restgroep die voornamelijk uit 
Javanen bestaat. Hierbij is de sociale controle-theorie 
als theoretisch kader gebruikt. Godsdiensten kunnen 
beloningen verschaffen die men op het spel zet 
wanneer men delicten pleegt. Er zijn drie manieren 
waarop een godsdienst delinquentie kan beinvloeden. 
Elke godsdienst heeft waarden die delinquentie 
veroordelen. Geen enkel religieus systeem keurt het 
plegen van misdrijven goed. Kerken zorgen, als insti-
tuties, voor een netwerk van sociale interacties . Dit zal 
remmend werken op crimineel gedrag. Een beloning 
voor goed' gedrag in het hiernamaals wordt in het 
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vooruitzicht gesteld. Dit betekent dat gelovigen zich 
sterk gebonden zullen voelen aan de conventionele 
waarden in de samenleving (dat wil zeggen waarden 
die delinquentie verbieden). Binnen het raamwerk 
van de sociale controle-theorie kan de mate van reli-
giositeit als een vorm van binding met de samen-
leving worden beschouwd. Op grond hiervan is de 
verwachting uitgesproken dat de mate van religiositeit 
samenhangt met delinquent gedrag. 

In navolging van Stark, Kent en Doyle (1982) is 
onderscheid gemaakt tussen morele en seculiere 
gemeenschappen. In morele gemeenschappen maakt 
religiositeit een integraal deel uit van het gemeen-
schapsleven. In seculiere gemeenschappen behoort 
godsdienst tot ieders prive-leven, aldus Stark, Kent en 
Doyle (1982). 

Religiositeit hangt uitsluitend samen met delin-
quentie voor zover het een uiting is van de 'band met 
de samenleving'. In een morele gemeenschap 
(godsdienstige gemeenschap) zal men een relatie 
tussen godsdienst en delinquentie verwachten, in een 
seculiere gemeenschap zal er geen relatie zijn. Als 
meest extreme consequentie van deze typering zou 
men tevens kunnen beargumenteren dat de morele 
gemeenschappen lagere misdaadcijfers zullen hebben, 
aangezien zij religieuzer zijn. 

Op basis van de literatuur en de gevonden 
verschillen in de mate van religiositeit kan men 
stellen dat de Marokkaanse en Turkse jongens in 
morele gemeenschappen leven en de Nederlandse 
jongens in een seculiere gemeenschappen. Turkse en 
Marokkaanse jongens scoren veel hoger op 
godsdienst-indexen dan alle andere groepen. De 
Nederlandse jongens zijn duidelijk het minst 
godsdienstig van alle etnische groepen. Surinaamse 
jongens nemen een middenpositie in. Daarom is de 
verwachting dat bij Turkse en Marokkaanse jongens 
een relatie bestaat wordt tussen religiositeit en delin-
quentie terwij1 onder Nederlanders geen relatie zal 
voorkomen. 

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
Allereerst is vastgesteld dat, in overeenstemming met 
gegevens uit de literatuur, andere socio-demogra-
fische variabelen dan etnische groep (leeftijd, het 
volgen van een dagopleiding, werkloosheid, beroeps-
niveau van de vader, gezinsstructuur en lengte van 
het verblijf in Nederland) niet systematisch samen-
hangen met religiositeit. Het idee dat religiositeit 
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aantrekkelijker is voor bepaalde socio-economische 
groepen (godsdienst als 'opium voor het yolk') wordt 
hiermee niet ondersteund. 

De hypothese van Stark, Kent en Doyle (1982) dat 
morele gemeenschappen, omdat zij religieuzer zijn, 
lagere delinquentiecijfers hebben klopt niet. Op basis 
van onze gegevens kan men beslist niet concluderen 
dat de morele gemeenschappen leiden tot lagere 
misdaadcijfers. De Turkse en Marokkaanse jongens 
zijn de meest godsdienstige groepen en hebben 
relatief vaak politiecontacten (respectievelijk 34% en 
22%). Andere groepen verschillen in religiositeit en 
hebben dezelfde misdaadcijfers: Nederlanders en 
Hindoestanen hebben de laagste misdaadcijfers maar 
verschillen onderling in religiositeit. De Creoolse 
jongens zijn even godsdienstig als de Hindoestanen 
maar komen bijna twee maal vaker met de politie in 
aanraking. De conclusie luidt daarom dat er geen 
systematische samenhang is tussen godsdienst en 
delinquentie als men groepsgemiddelden vergelijkt. 

Dat het onderscheid tussen morele en seculiere 
gemeenschappen niet zinvol lijkt, blijkt eens te meer 
uit de analyse van de verschillen binnen de groepen. 
Voor bepaalde groepen wordt wel degelijke een 
relatie tussen de mate van religiositeit en delinquentie 
aangetoond. Deze groepen vallen echter niet samen 
met de door ons geconstateerde morele gemeen-
schappen (Marokkanen en Turken), zoals de 
hypothese van Stark c.s. veronderstelt. Onder Marok-
kaanse jongens en jongens van de Surinaamse 
restgroep (voornamelijk van Javaanse oorsprong) 
blijkt een relatie te bestaan tussen religiositeit en 
zowel zelf gerapporteerde criminaliteit als de door de 
politie geregistreerde criminaliteit. Onder Creoolse en 
Nederlandse jongens is er een relatie voor een van 
deze twee delinquentiematen. Onder Hindoestaanse 
en Turkse respondenten is echter weer geen relatie 
gevonden. 

Dit resultaat betekent dat het onderscheid in 
morele versus seculiere gemeenschappen niet zinvol 
lijkt om in Nederland de relatie religiositeit-delin-
quentie te verklaren. In beide typen gemeenschappen 
is deze samenhang aanwezig, terwijl deze juist niet 
bestaat in de relatief religieuze groep Turkse respon-
denten. Dit betekent echter dat de mate van religio-
siteit op individueel niveau wel degelijk relevant 
blijkt voor de geneigdheid tot delinquent gedrag. Dit 
geldt vooral voor Marokkanen, de Surinaamse 
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restgroep (voornamelijk Javanen) en, gezien de 
samenhang voor wat betreft de politiecontacten, 
waarschijnlijk ook voor Nederlandse jongens. Bij 
deze conclusie dient overigens te worden aange-
tekend dat het hier geformuleerde verband 
aanzienlijk minder eenduidig is dan andere 
verbanden met criminaliteit, die we elders (Junger en 
Polder, 1990) over dezelfde onderzoeksgroep hebben 
gerapporteerd, zoals het functioneren op school. 

De religiositeit van de jongens hangt niet samen 
met de mate van gezinsintegratie en slechts ten dele 
met de mate waarin de respondenten zich gebonden 
voelen aan de `conventionele' waarden van onze 
samenleving. Ms gevolg hiervan kunnen deze 
factoren de gevonden relatie religiositeit-delinquentie 
niet `weg-verklaren'. Daarom concluderen we dat de 
mate van religiositeit een matige maar wel een geheel 
eigen bijdrage kan leveren aan de verklaring van 
delinquentie onder de meeste etnische groepen. 
Waarom deze relatie niet onder Turken is gevonden 
blijft een open vraag. 

We willen eindigen met enkele opmerkingen over 
het begrip morel e gemeenschap. In tegenstelling tot 
wat men soms geneigd is af te leiden uit de literatuur, 
bestaat in elke etnische groep een duidelijke spreiding 
in de mate van religiositeit. Indien we de Neder-
landse gemeenschap als heterogeen beschouwen (er 
zijn relatief veel niet religieuze, maar ook een aantal 
zeer religieuze mensen) dan is het opmerkelijk dat in 
de Turkse en Marokkaanse gemeenschap evenveel 
variatie lijkt te bestaan. Het is de vraag of deze 
vaststelling gevolgen heeft voor het begrip 'morele 
gemeenschap'. In morele gemeenschappen, volgens 
Stark, Kent en Doyle (1982), behoort religiositeit een 
integraal deel uit te maken van het gemeenschaps-
leven. Verder zijn zij weinig specifiek over de 
kenmerken van deze gemeenschappen. Men zou 
kunnen beargumenteren dat, behalve verschillen in 
gemiddelden, een zekere homogeniteit van belang is 
binnen de morele gemeenschappen. 

Wil religiositeit een integraal deel uitmaken van een 
gemeenschap dan lijkt het voor de hand te liggen dat 
er eensgezindheid bestaat over religieuze aangelegen-
heden. Het probleem is of, naast het verschil in 
gemiddelde religiositeit, morele gemeenschappen zich 
tevens moeten kenmerken door een zekere homoge- 
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niteit, in vergelijking met de seculiere gemeen-
schappen. 
Stark, Kent en Doyle (1982) doen hierover geen 
uitspraken. Het komt ons echter voor dat deze 
gedachte wel aansluit bij de door hen (en door 
Groves, Newman en Corrado, 1987) geformuleerde 
hypothesen. Een ruime variatie in religieus opzicht 
staat op gespannen voet met het idee van integratie 
van de godsdienst in een gemeenschap. 

In nauwe samenhang hiermee kunnen we ons 
afvragen wat de verhouding is van de morele gemeen-
schap ten opzichte van de sociale structuur van een 
gemeenschap. Het begrip morele gemeenschap 
verwijst naar de morele en religieuze waarden van 
een samenleving. Zou een sterke sociale structuur niet 
een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het bestaan 
van een morele gemeenschap? Met sociale structuur 
wordt de wijze bedoeld waarop mensen er in slagen 
om hun gemeenschap vorm te geven op een zodanige 
wijze dat zij de waarden die zij delen inderdaad 
kunnen realiseren. Volgens sommige auteurs kan de 
(religieuze) cultuur van een groep inderdaad alleen 
maar bindend zijn voor zijn leden indien zij is 
ingebed in een goed functionerende sociale structuur. 
(Kornhauser, 1978) Het nastreven van een morele 
gemeenschap kan dus alleen gerealiseerd worden 
wanneer de sociale structuur van een gemeenschap 
evenzeer sterk is. 

Een morele gemeenschap veronderstelt volgens 
deze overwegingen dus homogeniteit en een sterke 
sociale structuur, dat wil zeggen hechte relaties tussen 
mensen om hun gemeenschappelijke doelen te 
bereiken. Recapitulerend lijken er twee problemen te 
zijn met het begrip morele gemeenschap. Ten eerste is 
het onduidelijk hoe homogeen een gemeenschap 
moet zijn om deze als morele gemeenschap te kunnen 
beschouwen. Ten tweede, indien het bij morele 
gemeenschappen in feite gaat om hechte gemeen-
schappen met een sterk sociaal netwerk, dan is begrip 
morele gemeenschap overbodig; men kan dan 
wellicht beter spreken van sterk gentegreerde 
gemeenschappen. 

Noten 

' Moral communities zijn 'social 
groups wherein a religious 
sanctioning system is the mode 

and is expressed in daily life, the 
propensity to deviate from the 
norms will be influenced substan-
tially by the degree of one's 
commitment to the religious 
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sanctioning system'. 
Over secular communities 

schrijven Stark e.a. (1982, p. 7): 
'However, where the religious 
sanctioning system is not 
pervasive, the effects of the 
individual's religious commitment 
will be muffled and curtailed. In 
such a setting, religion will not 
find everyday expression, but will 
tend to be a highly compartmenta-
lized part of the lives of its 
adherents.' 

Volgens van den Berg-Eldering 
(1978) zal dit aanleiding geven tot 
generatieconflicten. 
4  Voor een beknopte introductie 
zie Stfirig (1979). 

Wanneer in het vervolg over 
Nederlandse jongens gesproken 
wordt warden de autochtone 
Nederlandse jongens bedoeld. 
6  Het gaat om 182 Marokkaanse, 
196 Turkse, 206 Surinaamse en 
204 Nederlandse jongens. In 
totaal zijn iets meer interviews 
afgenomen; 23 interviews zijn niet 
gebruikt omdat de respondenten 
minder dan 2 jaar in Nederland 
verblijven (zie Junger en Zeilstra, 

1989). 
De zelf gerapporteerde delicten 

zijn: zwart rijden; diefstal van 
minder dan f 10,=, van f 10,= 
tot f 100,=, van f I00,= of meer; 
diefstal op school; diefstal uit 
auto; joy-riding; heling; diefstal 
thuis: bedreiging met wapen; 
diefstal fiets/brommer; verkoop 
drugs: iemand zelf geslagen; 
wapen dragen; aanranding; 
vernieling. 

In beide indexen werd gevraagd: 
Hoe vaak bidden je ouders 
(vader/moeder)? Hoe vaak gaan 
je ouders (vader/moeder) naar 
een (moskee/kerk/synagoge)? 
Hoe vaak ga je zelf naar de 
(moskee/kerk/synagoge)? In de 
uitgebreide index werd tevens 
gevraagd: Eten of drinken jullie 
bepaalde dingen niet? Drinker) 
jullie alcohol? Eten jullie varkens- 

vlees? Volgen je ouders de 
voorschriften van de ramadan op? 
Zo ja, hoeveel tijd houden ze zich 
er meestal aan? 
9  Bij analyse binnen groepen 
veronderstelt men dat er geen 
systematische verschillen zijn in 
de tendens tot sociaal wenselijk 
antwoorden. 
" Deze beschrijving is gebaseerd 
op de Scheffe toetsen waar per 
paar wordt getoetst of de 
verschillen significant zijn. 
" Volgens de Scheffe toets 
verschillen alle groepen van elkaar 
behalve de Javanen en de 
Creolen. 
12  De CBS gegevens zijn afkomstig 
van twee representatieve steek-
proeven van 1348 Marokkanen en 
1098 Turken (gezinshoofden) van 
18 jaar en ouder. 

Ook al zijn de verschillen tussen 
de Turken en de Marokkanen 
statistisch significant, op basis van 
de hoge gemiddelden menen we 
dat beide gemeenschappen 
waarschijnlijk wel als een moral 
community kunnen worden 
beschouwd ten opzichte van de 
secular community waarin de 
Nederlandse jongens leven. 
" Meer informatie over de wijze 
waarop de indexen zijn samenge-
steld is te vinden in Junger en 
Polder (1990). 
45  De waardering van misdrijven is 
gemeten aan de hand van de 
volgende vragen: hoe erg vind je 
... het stelen van iets kleins 
(bijvoorbeeld pen of schrift); het 
stelen van iets duurders (bijvoor-
beeld een trui); het vechten met 
een ander (zonder wapens en 
messen); met een mes aanvallen 
van een persoon; inbreken/stelen 
van dingen uit een huis, het slaan 
van een broertje/zusje; het slaan 
van je vrouw/echtgenote (zo hard 
dat ze misschien wel naar het 
ziekenhuis moet)? 
' 6  Voor de lavanen is de correlatie 
statistisch niet significant. Dit ligt 
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vermoedelijk aan het feit dat het 
aantal waarop zij is gebaseerd 
relatief klein is. Aangezien de 
correlatie ongeveer even hoog als 
die van de andere etnische 
groepen lijkt het waarschijnlijk dat 
er een matige relatie bestaat. 
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Het islamitisch strafrecht 

dr. mr . R. Peters* 

Er zijn maar weinig mensen in het Westen die geen 
kant en klaar oordeel over het strafrecht van de islam 
hebben: bloederig, wreed, intolerant, willekeurig, zijn 
veel gebruikte kwalificaties in dit verband. Daarbij 
vraagt men zich dikwijls af of het islamitische straf-
recht nog wel als recht beschouwd kan worden. In dit 
artikel wil ik dergelijke oordelen enigszins nuanceren 
door een overzicht te geven van het islamitische straf-
recht en tevens laten zien dat dit heden ten dage in 
het overgrote deel van de islamitische wereld slechts 
theorie is zonder enig praktisch belang. 

Mijn betoog zal er in het kort op neer komen dat 
de islamitische strafrecht in de tijd dat het vastgelegd 
werd (7e — 10e eeuw n. Chr.) alszationeel en juridisch 
ontwikkeld systeem een duidelijke vooruitgang 
vormde ten opzichte van de bestaande situatie, maar 
dat het nu op vele punten niet meer in overeen-
stemming is met algemeen aanvaarde normen op dit 
gebied. Daarom wordt dit strafrecht in de islamitische 
wereld, die zich uitstrekt van Indonesie tot Marokko 
en van Centraal-Azie tot de Soedan, vrijwel nergens 
meer toegepast en is het vervangen door moderne 
wetboeken van strafrecht. In de weinige landen waar 
het islamitische strafrecht wel geldt, is deze 
toepassing doorgaans een recent verschijnsel met een 
politiek karakter. De regimes die het islamitisch straf-
recht invoeren doen dit om zich des te nadrukkelijker 
als islamitische regimes te afficheren. Daarbij speelt 
vaak ook een rol dat deze regimes ervan overtuigd 
zijn dat ze door strengere straffen beter de staatsvei-
ligheid en de openbare orde kunnen handhaven. 

* De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan 
de vakgroep Arabische en islamitische Studien van de 
Universiteit van Amsterdam. Van 1982 tot 1987 was hij 
directeur van het Nederlands Instituut voor Archeologie en 
Arabische Studien te Ka:fro. 
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Omdat we te maken hebben met een totaal ander 
rechtsstelsel, zal ik eerst een korte karakterisering van 
het islamitische recht geven alvorens in te gaan op 
het islamitische strafrecht zelf. 

Het islamitische recht 

Wat is islamitisch recht? De beste manier om hier 
een antwoord op te geven is om een aantal 
belangrijke punten van verschil tussen het islami-
tische en ons rechtsstelsel te behandelen. Het meest 
in het oog springende onderscheid is natuurlijk het 
feit dat het islamitische recht een godsdienstig recht 
is. Voor moslims geldt islamitisch recht omdat het de 
wil van God is en niet omdat het rechtvaardig of 
doelmatig is of omdat het tot stand is gekomen via 
een speciale formele procedure. Dit godsdienstige 
aspect komt tot lifting in de ideeen over de oorsprong 
van het recht, de methode en de onderwerpen die 
geregeld worden. 

Be oorsprong van het recht 

Moslims definieren het islamitische recht (sjariea) 
als 'het geheel van Gods geboden met betrekking tot 
de gedragingen van de mensen'. Daarmee wordt al 
een belangrijk verschil met de westerse opvatting over 
recht duidelijk: de oorsprong van de gelding van het 
recht is God en niet de mens. God heeft zijn geboden 
kenbaar gemaakt door ze te openbaren aan Zijn 
profeten. Mohammed (gestorven 632 na Chr.), de 
profeet van de islam, was de laatste van deze 
profeten. Hij heeft de definitieve openbaring 
ontvangen en deze is neergelegd in de koran. Dit is 
dan ook de eerste en belangrijkste kenbron van het 
islamitische recht. 

De tweede bron bestaat uit de uitspraken en hande-
lingen van de profeet die de gelovigen als voorbeeld 
dienen. Dit 'model-gedrag' (soenna), waarvan men 
aanneemt dat het goddelijk gethspireerd is, is door 
latere generaties verzameld en opgetekend in een 
aantal gezaghebbende compendia. Dit zijn de belang-
rijkste bronnen van het islamitische recht. Maar dit 
materiaal was niet direct gebruiksklaar. Daarvoor 
bestonden er teveel onduidelijkheden, tegenstrijdig-
heden en leemtes. Het was de taak van de islami-
tische rechtsgeleerdheid (fikh)om bier systeem in aan 
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te brengen en de voorschriften preciezer te formuleren. 
Daarbij werden nog twee andere bronnen gebruikt: 

de consensus van alle gelovigen (of van de geleerden, 
als vertegenwoordigers van de gelovigen) en de 
redenering bij analogie. Zo werd op basis van de 
goddelijke openbaring (koran en soenna) door de 
geleerden een rechtssysteem ontwikkeld dat in 
handboeken werd vastgelegd. Daarbij ontstonden 
verschillende interpretatierichtingen, die echter alle 
als even orthodox werden beschouwd. Dat komt 
omdat de door de rechtsgeleerden (foekaha) geformu-
leerde normen slechts als benaderingen van de 
sjarie`a beschouwd worden en niet als de sjarie`a zelf. 

De methode 

Als godsdienstig recht heeft de sjarie`a twee 
dimensies: een juridische, gericht op het leven op 
aarde, en een religieuze, gericht op het hiernamaals. 
Als rechtsstelsel in onze zin biedt het een beslissings-
model om conflicten te beslechten. Daarbij gaat het 
dan om de rechten en plichten die mensen ten 
opzichte van elkaar of van de gemeenschap hebben. 
De sjarie`a bevat regels die rechtsgevolgen 
toeschrijven aan gebeurtenissen en handelingen. 
Maar daarnaast geeft de sjarie`a ook concrete 
gedragsvoorschriften met het oog op het effect in het 
hiernamaals. 

Het menselijk handelen wordt daarvoor ingedeeld 
in de categorieen verplicht, aanbevelenswaardig, 
indifferent, afkeurenswaardig en verboden. Het 
uitvoeren van verplichte handelingen levert een 
beloning in het hiernamaals op, het nalaten ervan een 
straf. Het omgekeerde geldt voor verboden hande-
lingen. Het verrichten van een aanbevelenswaardige 
handeling wordt beloond, het nalaten levert echter 
geen bestraffing op. En bij afkeurenswaardige hande-
lingen is het weer andersom. Op deze wijze biedt de 
sjarie`a een richtsnoer voor het dagelijks leven van de 
moslim. 

De onderwerpen 

De sjarie`a behandelt niet alleen de plichten van de 
mensen onderling, maar ook de plichten van de mens 
ten opzichte van zijn Schepper. Het gaat hier in eerste 
instantie om de rituele plichten: het gebed met 
daaraan gekoppeld de rituele reinheid, het vasten, de 

Islamitisch strafrecht 	 69 



pelgrimstocht en de religieuze belasting. Daarnaast 
worden er ook voorschriften gegeven over, onder 
meer, geoorloofde spijzen en dranken, kleding en 
sieraden. 

De toepassing 

Het islamitische recht is een geleerdenrecht dat 
grotendeels buiten de sfeer van de staat ontwikkeld 
is. Het ging de geleerden vaak meer om de zuiverheid 
of de systematiek van een redenering dan om haar 
praktische toepasbaarheid. Desondanks werd de 
sjarie`a toegepast door de rechters (kadi), die door de 
overheid benoemd werden. Maar dezelfde overheid 
zorgde er ook voor dat er andere rechtsprekende en 
rechtshandhavende instanties waren die zich vrijer 
konden opstellen ten opzichte van de sjarie`a, zodat 
grote delen van het strafrecht en het bestuursrecht 
onttrokken waren aan de jurisdictie van de kadi en 
niet onderworpen waren aan de sjarie`a. Bovendien 
had de overheid op grond van de sjarie'a de 
bevoegdheid regels te stellen voor onderwerpen die 
niet door de sjarie`a geregeld waren. De sjarie`a bleef 
echter altijd het commune recht. 

Dit veranderde echter in de loop van de 19e eeuw 
als gevolg van de westerse expansie. Sommige delen 
van de islamitische wereld (Algerije, Indonesie, India, 
Centraal Azle) werden onder koloniaal bestuur 
gebracht. De koloniserende mogendheden voerden 
daarbij op vele terreinen bun eigen recht in, waardoor 
het islamitische recht in een uitzonderingspositie 
geplaatst werd en, voor zover het nog gold, van 
karakter veranderde omdat het toegepast werd door 
westerse of westers opgeleide juristen. Elders (het 
Ottomaanse Rijk, Egypte, Noord-Afrika) kregen 
westerse mogendheden meer greep op de politiek en 
de economie, zonder dat er nog sprake was van 
verlies van politieke soevereiniteit. In deze landen 
ontstond een door het westen aangemoedigd streven 
naar modernisering. 

Op juridische gebied leidde dit ertoe dat talrijke 
westerse wetten ingevoerd werden. Formeel bleef de 
sjarie`a wel het commune recht, maar vanaf het eind 
van de vorige eeuw werd het nog slechts toegepast op 
het gebied van het familie- en erfrecht. Op het terrein 
van het strafrecht golden vrijwel overal westerse 
wetboeken en niet het islamitische recht. In deze 
situatie is echter sinds de jaren zeventig enige veran- 
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dering gekomen door de opkomst van fundamentalis
tische stromingen, wier voornaamste programmapunt
de afschaffing van westers recht en de invoering van
de sjarie’a is. Daardoor zijn in een paar landen waar
moslimse fundamentalisten aan de macht zijn
gekomen wetten aangenomen die de sjarie’a weer op
bepaalde terreinen — vooral strafrecht — invoeren. Het
gaat hier om Libië, Pakistan, Iran, Mauretanië en de
Soedan. Al wat langer was sharie’a van toepassing in
Saoedi-Arabië en Noord-Jemen.

Het materiële islamitische strafrecht

Inleiding

De term islamitisch strafrecht is niet erg precies.
Het gaat om die onderdelen van de sjarie’a die wij als
strafrecht beschouwen en die het opzettelijk
toevoegen van leed betreffen als vergelding voor het
begaan van bepaalde handelingen. De benaming
suggereert echter een eenheid in de materie die niet
bestaat. Bovendien is de scheidslijn tussen bepaalde
onderdelen van het strafrecht en het privaatrecht zeer
vloeiend. Het islamitische recht kent geen algemene
strafrechtelijke theorie of algemene strafrechtelijke
leerstukken. De zeer weinige algemene regels zoals de
afwezigheid van aansprakelijkheid van minderjarigen
en krankzinnigen en van hen die onder fysieke dwang
gehandeld hebben gelden eigenlijk voor alle rechtsge
bieden. Alleen de bewijsregels die strenger zijn dan
voor andere delen van het recht kunnen mogelijk als
onderscheidend kenmerk gelden, maar ook dit geldt
niet absoluut.

De drie onderdelen van het islamitische strafrecht
gaan terug op verschillende materiële bronnen. Het
meest bekende onderdeel, dat van de koranische
delicten (hoedoed) berust direct op de koran. De
regels met betrekking tot de bescherming van het
leven en de integriteit van het lichaam vinden hun
oorsprong in het pre-islamitische tribale gewoonte-
recht van het Arabisch Schiereiland, zoals gewijzigd
en aangepast door de koran. Tenslotte is er een
onderdeel dat berust op de algemene bevoegdheid
om zondige of laakbare handelingen te bestraffen die
inherent is aan wettelijk gezag zoals dat van de ouder,
van de eigenaar van een slaaf en van de overheid
vertegenwoordigd door de kadi of het staatshoofd.
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Het koranische strafrecht 

Er zijn een aantal rechtsgoederen die zo centraal 
staan in de Islam dat de bescherming ervan in de 
koran is vastgelegd. Overtreding van deze waarden of 
belangen wordt beschouwd als een vergrijp tegen 
God, ook al worden daarbij ook menselijke prive-
belangen geschonden. De op te leggen straffen 
(vrijwel uitsluitend de doodstraf en lijfstraffen) zijn in 
de koran of de soenna vastgelegd en als het strafbare 
felt bewezen is, moet de rechter deze straffen 
opleggen. 

Bij deze categorie van straffen gelden zwaardere 
bewijsregels, waar we elders nader op zullen ingaan. 
Strafbaarheid vervalt wanneer de dader redenen had 
om aan te nemen dat hij niet onrechtmatig handelde. 
Wanneer bijvoorbeeld iemand het bed heeft gedeeld 
met een slavin van zijn zoon, in de mening verkerend 
dat hij ook kon beschikken over het vermogen van 
zijn zoon, dan kan hij niet wegens ontucht bestraft 
worden. In het algemeen geldt dat de rechtsgeleerden 
de strafbaarheid voor koranische delicten zo veel 
mogelijk trachten te beperken. Dit betekent overigens 
niet dat verdachten dan vrijuit gingen. Zoals we nog 
zullen zien, konden zij altijd nog gestraft worden op 
grond van de algemene strafbevoegdheid van de 
overheid. 

De volgende delicten worden in de koran genoemd: 
— Ontucht 
Een van de sociale hervormingen die Mohammed 

ingevoerd heeft is een strikte regeling van seksuele 
betrekkingen. In het pre-islamitische Arable bestond 
er een wijd spectrum van geoorloofde seksuele 
relaties. Deze varieerden van vormen waarbij een 
vrouw betrekkingen met meerdere mannen onder-
hield, tot vormen waarbij een man tegelijk gehuwd 
was met meerdere vrouwen. Mohammed heeft dit 
geftniformeerd en als norm het huwelijk ingevoerd 
waarbij een man met ten hoogste vier vrouwen 
gehuwd mag zijn, terwijI vrouwen slechts met een 
man getrouwd kunnen zijn. Daarnaast zijn seksuele 
relaties tussen de eigenaar en zijn slavin toegelaten. 

Overtreding van deze regels wordt in de koran 
strafbaar gesteld: `De overspelige vrouw en de 
overspelige man, geselt elk van hen beiden met 
honderd geselslagen(...) Bij hun bestraffing moet een 
groep gelovigen aanwezig zijn.' (Koran 24:2, vert. F. 
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Leemhuis, Houten 1989) Op basis van de soenna is 
dat later uitgewerkt en is de straf verzwaard: 
steniging voor hen die reeds eerder op islamitische 
wijze gehuwd waren (en zich daardoor geconfor-
meerd hadden aan het nieuwe islamitische huwelijks-
stelsel), en geseling voor alle andere vormen van 
ongeoorloofd geslachtsverkeer. In afwijking van de 
gebruikelijke bewijsvoorschriften zijn, indien de 
verdachte niet bekent, voor het bewijs van dit delict 
de verklaringen van vier mannelijke ooggetuigen 
vereist. 

- Ongegronde beschuldiging van ontucht 
Als complement van de bepalingen over ontucht is 

in de koran ook de ongegronde beschuldiging van 
ontucht strafbaar gesteld en wel met tachtig gesel-
slagen: 'En zij die eerbare vrouwen betichten en 
daarna niet vier getuigen bijeenbrengen, geselt hen 
met tachtig geselslagen en neem nimmer meer enige 
getuigenis van hun aan. En diegenen dat zijn de 
kwaadbedrijvers.' (Koran 24:4) 

- Struikroverij 
Dit delict is oorspronkelijk verbonden met de 

bescherming van het openbaar gezag en de openbare 
orde en veiligheid. De koran zegt hierover: `Doch de 
vergelding van hen die God en Zijn boodschapper 
bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het 
land is dat zij ter dood gebracht worden of 
gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden 
afgekapt van weerszijden, of dat zij uit het land 
verbannen worden. Dat is voor hen een vernedering 
in het nabije leven en voor hen is in het latere leven 
een ontzaglijke bestraffing. Tenzij degenen die tot 
inkeer komen, voordat gijlieden macht over hen 
krijgt. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is.' 
(Koran 5:33-4) 

Door de latere rechtsgeleerden is deze tekst nader 
uitgewerkt. Kern van het delict is het gewapen-
derhand tegenhouden van reizigers op de openbare 
weg (hold-up). Indien dat alleen het geval is, dient de 
dader verbannen of gevangen gezet te worden. De 
bestraffing wordt echter zwaarder wanneer daarbij 
ook eigendom geroofd wordt of iemand gedood 
wordt of beide. In het eerste geval wordt de dader 
bestraft met de amputatie van zijn rechterhand en 
linkervoet. Voorwaarde daarvoor is wel dat het goed 
een minimumwaarde heeft en de dader er geen enkel 
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recht op kon doen gelden. Bij doodslag wordt de 
dader met de dood gestraft. Indien er sprake is van 
zowel roof als doodslag wordt de dader ter dood 
gebracht en wordt zijn stoffelijk overschot ter 
afschrikking tentoongesteld (volgens een andere 
opvatting wordt hij in dit geval door kruisiging ter 
dood gebracht). Deze straffen vervallen echter als de 
dader voordat hij gearresteerd wordt berouw toont. 
Zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid voor eventueel 
daarbij gepleegde diefstal of doodslag blijft echter 
wel bestaan. 

— Diefstal 
Ook de private eigendom behoorde tot de religieus 

beschermde rechtsgoederen. De koran bepaalt 
hierover: 'En de dief en dievegge, houwt hun handen 
af tot vergelding van wat zij verdiend hebben, als een 
voorbeeld van kastijding van God.' (Koran 5:38). De 
rechtsgeleerden hebben dit later nader gepreciseerd 
en het delict diefstal omschreven als het heimelijk 
wegnemen (met de bedoeling om het zich toe te 
eigenen) van een roerend goed met een bepaalde 
minimum-waarde, dat geheel aan een andere toebe-
hoort vanuit een goedbewaarde plaats (dat wil zeggen 
een plek waar een dergelijk goed volgens het gebruik 
bewaard wordt, of een plek die bewaakt is). Pas als 
aan al deze voorwaarden voldaan is wordt de 
koranische straf, amputatie van de rechterhand (bij 
recidive de linkervoet) uitgevoerd. Bovendien moet 
de dief het gestolen goed teruggeven of de waarde 
vergoeden. 

Uit deze uitgebreide delictsomschrijving blijkt 
duidelijk de tendens tot restrictieve interpretatie van 
deze koranische delicten. Alleen zeer specifieke 
vormen van diefstal vallen onder deze omschrijving. 
Zakkenrollerij, winkeldiefstal, diefstal van zaken van 
geringe waarde en verduistering vallen erbuiten. 
Bovendien bestaan er geen bepalingen voor mededa-
derschap: de strafbare daad moet in zijn geheel door 
een persoon begaan zijn. Als een persoon een sieraad 
in een huis wegneemt en het door het venster naar 
een ander gooit die ermee op de loop gaat kan geen 
van beiden met amputatie bestraft worden. 
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- Het gebruik van alcoholische dranken 
In de koran wordt het drinken van wijn verboden 

verklaard. De aanleiding hiervoor zou een incident 
geweest zijn waarbij een van de gezellen van de 
profeet dronken in het gebed voorging en de rituele • 
formules verhaspelde. Een strafbepaling bevat de 
koran niet. Op grond van de praktijk van de 
opvolgers van Mohammed, de kaliefen, wordt het 
delict met veertig of tachtig geselslagen bestraft. De 
vraag deed zich natuurlijk al snel voor of het gebruik 
van andere alcoholische dranken ook op deze wijze 
bestraft zou moeten worden. Volgens sommige 
geleerden was dit inderdaad het geval op grond van 
een uitspraak van Mohammad dat alles wat dronken 
maakt verboden is. Er waren echter ook geleerden die 
de mening verkondigden dat bij het gebruik van 
andere dranken dan wijn alleen feitelijke dronken-
schap strafbaar is. 

- Geloofsafval 
Loyaliteit aan de gemeenschap van de gelovigen 

was ook een rechtsgoed dat wettelijk beschermd werd 
in de zin dat overtreding daarvan met de dood 
gestraft kan worden. Net  zoals bij het gebruik van 
alcoholische dranken wordt dit in de koran alien 
verboden verklaard, terwijl de bestraffing op de 
soenna berust. De profeet zou gezegd hebben: 
die van zijn geloof afvalt, moet gedood worden.' 
Afvallig wordt men doordat men een centrale 
geloofswaarheid van de islam loochent. Indien dit 
bewezen wordt, krijgt de afvallige een zekere termijn 
om berouw te tonen en tot der islam terug te keren. 
Indien hij echter volhardt in zijn geloofsafval, wordt 
hij ter dood gebracht. 

Misdrijven tegen het leven en de lichamelijke 
integriteit 

Bij deze groep delicten gaat het om doding en 
verwonding in verschillende gradaties van opzet. In 
het pre-islamitische Arabia dat geen staatsgezag 
kende, zorgde de praktijk van bloedwraak voor een 
zekere bescherming: wanneer men iemand van een 
andere stam of clan vermoordde, wist men dat men 
bloot stond aan bloedige repercussies die ook andere 
leden van de stam konden treffen. Moord en 
doodslag mondden vaak uit in vetes die generaties 
konden duren. Er bestond de mogelijkheid voor de 
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nabestaanden of het slachtoffer om bloedgeld, dat 
door de hele stam of clan van de dader opgebracht 
moest worden, te accepteren als vergoeding voor de 
daad. Dit werd echter als minder eervol beschouwd. 
De Islam heeft deze regeling beperkt, zonder de 
essentie ervan aan te tasten. Het accepteren van 
bloedgeld werd aanbevolen en zelfs verplicht gesteld 
in gevallen van niet opzettelijke dood of verwonding 
en voortzetting van bloedwraak werd uitdrukkelijk 
verboden. De bloedwraak kon voortaan alleen 
krachtens een rechterlijk vonnis uitgeoefend worden, 
terwijI het bloedgeld verschuldigd was hetzij op 
grond van een vonnis hetzij krachtens een overeen-
komst tussen partijen. 

Uitgangspunt bij de delicten van doding en 
verwonding is dat vervolging en bestraffing geheel 
afhankelijk is van de erfgenamen respectievelijk het 
slachtoffer zelf. Dit onderdeel van het islamitische 
strafrecht heeft dus duidelijke privaatrechtelijke 
aspecten. Zonder hun vordering vindt er geen proces 
plaats. Tijdens de loop van het proces en zelfs na de 
uitspraak kunnen zij de procedure beeindigen door 
de gedaagde pardon te schenken al dan niet tegen 
betaling van een tussen partijen overeengekomen 
bedrag. Indien een doodvonnis uitgesproken wordt 
hebben de erfgenamen het recht iemand uit hun 
midden aan te wijzen om het vonnis te voltrekken. In 
ieder geval moeten zij bij de terechtstelling aanwezig 
zijn, zodat het zeker is dat ze de dader niet alsnog 
vergeving geschonken hebben. Wanneer er minder-
jarige erfgenamen zijn, moet gewacht worden totdat 
zij de meerderjarigheid bereikt hebben. 

Bij het bepalen van de straf staan de begrippen 
opzet en wederrechtelijkheid centraal. Indien de 
doding of verwonding opzettelijk is geschied, wordt 
vergelding toegepast en kan de dader ter dood 
veroordeeld worden respectievelijk tot het ondergaan 
van dezelfde verwonding als die hij het slachtoffer 
heeft toegebracht (indien dit laatste zonder levens-
gevaar uitgevoerd kan worden). Voorwaarde voor het 
aannemen van opzet bij doodslag is het gebruik van 
een wapen of voorwerp dat als regel dodelijk is. De 
wederrechtelijkheid moet in het proces door de eiser 
wel gesteld worden, maar hoeft niet bewezen te 
worden. De gedaagde mag tegenbewijs leveren 
bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij handelde uit 
zelfverdediging. Voor het toepassen van vergelding is 
volgens de meeste interpretatierichtingen tevens 
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vereist dat het slachtoffer geen lagere juridische status 
heeft dan de dader: een vrije moslimse man kan 
derhalve niet terechtgesteld worden voor doodslag 
van een moslimse slaaf of vrouw of van een 
niet-moslim. 

Verschillende regels die hierbij van toepassing zijn 
herinneren nog aan de tijd dat vaders een vrijwel 
onbeperkte macht over hun kinderen hadden evenals 
eigenaren over hun slaven. Iemand die zijn zoon of 
zijn slaaf doodt kan hiervoor niet met de dood 
gestraft worden. Op grond van het respect dat men 
zijn ouders en grootouders verschuldigd is, mag de 
doodstraf evenmin geeist worden wanneer zich onder 
de erfgenamen afstammelingen van de dader 
bevinden. In deze gevallen is de dader wel aanspra-
kelijk voor het bloedgeld van het slachtoffer. De 
hoogte van het bloedgeld is niet gering. Voor het 
leven van een vrije moslimse man bedroeg het 
oorspronkelijk honderd kamelen .  of ruim vier 
kilogram goud of ongeveer veertig kilogram zilver. 
Het bloedgeld voor een vrouw bedroeg de helft 
hiervan, dat voor een slaaf was even hoog als zijn 
marktwaarde. Voor verwondingen geven de juridische 
handboeken uitgebreide tarieflijsten. 

Wanneer er geen sprake is van opzet kunnen de 
erfgenamen respectievelijk het slachtoffer alleen 
bloedgeld eisen. Schuld is niet noodzakelijk: het gaat 
erom dat de dader de dood of de verwonding veroor-
zaakt heeft, niet of hem dat te verwijten was. Een 
moeder die in haar slaap op haar baby gaat liggen ten 
gevolge waarvan deze overlijdt of een jager die denkt 
een wolf te schieten, maar een mens raakt, roepen 
daardoor een vordering van de erfgenamen voor het 
bloedgeld in het leven. 

Deze laatste zin is wat omstandig geformuleerd. De 
reden daarvoor is dat het bloedgeld in eerste instantie 
niet verschuldigd is door de dader, maar door zijn 
`solidariteitsgroep'. Het islamitische recht hecht 
groter belang daaraan dat de erfgenamen of het 
slachtoffer een genoegdoening krijgen dan dat de 
dader op enige wijze gestraft wordt. De aansprake-
lijkheid van de solidariteitsgroep vervalt echter 
wanneer de aanspraak op bloedgeld berust op een 
bekentenis van de dader of op een schikking tussen 
eiser(s) en gedaagde. Deze solidariteitsgroep is een 
overblijfsel uit het tribale verleden en bestaat uit de 
mannelijke verwanten in de mannelijke lijn (agnaten). 
Een interpretatierichting heeft het begrip echter uitge- 
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breid en beschouwt alle groepen waarvan de leden 
elkaar in tegenslagen bijstaan (bijvoorbeeld de 
soldaten van een regiment, de handelaren van een 
markt) als solidariteitsgroepen. 

Fen andere wat archaisch aandoende instelling is 
de eedprocedure (kasiama)waarvan, afbankelijk van 
de interpretatierichting, twee varianten bestaan. In 
beide varianten gaat het om het geval dat ergens een 
lijk wordt gevonden met sporen van geweldpleging. 
Volgens sommige interpretatierichtingen kunnen dan, 
wanneer er een begin van bewijs is (bijvoorbeeld een 
verklaring van een enkele getuige of van het slacht-
offer zelf voor zijn overlijden), twee of meer van de 
mannelijke verwanten van het slachtoffer vijftig eden 
zweren om het onvolledige bewijs aan te vullen. 
Daarmee wordt dan de aanklacht tegen de verdachte 
als bewezen beschouwd. 

Volgens een andere interpretatierichting kan deze 
procedure slechts gebruikt worden wanneer er geen 
bewijs is tegen een bepaalde dader. De erfgenamen 
kunnen in dat geval een of meer personen 
dagvaarden die een band hebben met de plaats waar 
het lijk gevonden is, bijvoorbeeld de eigenaar van de 
grond of het huis waar het aangetroffen is of de 
bewoners van een dorpje in de omgeving waarvan het 
slachtoffer gevonden is. Wanneer deze personen 
ontkennen, kunnen de erfgenamen eisen dat de 
betreffende personen vijftig eden afleggen dat zij niets 
weten van de moord. Daardoor wordt een mogelijke 
vergelding afgeweerd maar ontstaat tegelijkertijd een 
aansprakelijkheid voor het bloedgeld van het slacht-
offer. De ratio voor deze variant van de eedprocedure 
is dat degenen die een zekere verantwoordelijkheid 
voor een stuk grond hebben, ook voor de veiligheid 
moeten zorgen. 

De algemene strajbevoegdheid van de overheid 

De voorschriften omtrent de koranische delicten en 
die betreffende doding en verwonding mogen niet 
gelezen worden als een soort modern wetboek van 
strafrecht gebaseerd op het nu/la poena sine lege 
beginsel. Ook als een daad niet strafbaar is onder de 
bepalingen van deze categorieen kan de kadi of door 
het staatshoofd aan te wijzen andere functionarissen 
of instanties de dader bestraffen als zij van oordeel 
zijn dat dat noodzakelijk is. Het moet overigens wel 
om daden gaan die volgens de sjarie`a als verboden 
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of afkeurenswaardig geklassificeerd worden. Daarbij 
kunnen drie situaties onderscheiden worden. Het kan 
gaan om handelingen die geen enkele band hebben 
met de delicten uit de bovengenoemde categorieen. 
Op deze wijze kan bijvoorbeeld het openbaar breken 
van de vasten tijdens Ramadan bestraft worden (een 
delict, overigens, dat in sommige islamitische landen 
nu in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen 
omdat men het beschouwt als een inbreuk op de 
openbare orde) of gokken of valsheid in geschrifte. 

Daarnaast kunnen ook daden bestraft worden die 
lij ken op de koranische delicten of op doding en 
verwonding, maar waaraan een of meer elementen 
ontbreken voor strafbaarheid volgens deze 
bepalingen. Op deze wijze kan toch iemand bestraft 
worden die een winkeldiefstal heeft gepleegd en het 
goed dus niet heimelijk uit een goedbewaarde plaats 
heeft ontvreemd of iemand die zijn zoon heeft 
vermoord of wie de erfgenamen van het slachtoffer 
vergiffenis hebben geschonken en daarom niet ter 
dood veroordeeld kan worden. Tenslotte kan deze 
algemene strafbevoegdheid ook worden uitgeoefend 
wanneer niet voldaan kan worden aan de strikte 
bewijsvoorschriften voor de koranische delicten en 
vergelding bij doodslag en opzettelijke verwonding 
maar de rechter op grond van andere aanwijzingen 
overtuigd was van de schuld van de verdachte. 

Door het bestaan van deze algemene strafbe-
voegdheid was het niet nodig om algemene regels 
voor bijvoorbeeld poging of mededaderschap te 
ontwikkelen. Poging tot moord of diefstal valt niet 
onder de eerste twee categorieen, maar kan als 
laakbare handeling altijd op grond van deze 
algemene bevoegdheid bestraft worden. Hetzelfde 
geldt bij mededaderschap. 

Wat betreft de op te leggen straffen waren er 
nauwelijks beperkingen. Deze konden varieren van de 
doodstraf tot gevangenschap (meestal `totdat de 
dader berouw toont'), van geseling tot berisping, van 
verbanning tot confiscatie van vermogen. Volgens de 
strikte theorie moesten de op te leggen straffen wel 
lager zijn dan vergelijkbare koranische straffen. Dit 
betekende dat de doodstraf niet door steniging mocht 
worden uitgevoerd, dat amputatiestraffen niet konden 
worden opgelegd en dat het aantal geselslagen niet 
hoger dan 49 (volgens anderen 79) mocht zijn. Bij 
gebrek aan controlerende instanties werd hiermee in 
de praktijk wel de hand mee gelicht. Bovendien 
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waren andere verminkende straffen, zoals bijvoor-
beeld castratie voor zedendelicten, wel gebruikelijk. 
Voor de uitvoering van de doodstraf was als regel de 
goedkeuring van het staatshoofd nodig. 

strafproces 

Het islamitische strafproces wordt gevoerd voor een 
alleensprekende rechter, de kadi. Aileen procedures 
krachtens de algemene strafbevoegdheid van de 
overheid konden ook voor andere instanties (politic, 
marktinspectie) plaats vinden. Daarbij ging het dan 
vaak om een summiere onmiddellijke bestraffing. Om 
er zeker van te zijn dat de wet correct toegepast werd 
raadpleegde de kadi dikwijls rechtsgeleerde specia-
listen die een adviserende functie hadden (moefii). 

Er bestond geen instantie die uitsluitend belast was 
met de vervolging. Volgens de theorie kon de kadi dit 
zelf doen, terwijI het bij delicten tegen lijf en leven de 
taak was van de erfgenamen van het slachtoffer of het 
slachtoffer zelf. In de praktijk was er echter een 
politiemacht of een afdeling van het leger die belast 
was met opsporing en voorbereiding van het proces. 
Hoewel volgens het islamitische recht bekentenissen 
onder dwang afgelegd niet geldig zijn, is het nit 
verschillende bronnen duidelijk dat in de praktijk 
verdachten geslagen of anderzins gepijnigd werden 
om een bekentenis af te dwingen. Indien de verdachte 
dan tijdens de zitting zijn verklaring herriep, werd 
zijn schuld bewezen geacht wanneer twee getuigen 
verklaarden dat zij hem hadden horen bekennen. 

De islamitische bewijsregels zijn zeer formeel. De 
eis of vordering tegen een verdachte moet bewezen 
worden door zijn bekentenis, door getuigenverkla-
ringen of eigen wetenschap van de rechter. Voor 
getuigenbewijs is de verklaring van minimaal twee 
moslimse mannen van goede reputatie of een 
moslimse man en twee vrouwen vereist. Bij 
koranische delicten en vergelding zijn de regels 
strenger. De getuigen moeten ooggetuigen zijn en de 
verklaringen van vrouwen worden niet toegelaten. 
Ook eigen wetenschap van de kadi geldt bier niet als 
bewijs. 

Voor het bewijs van ontucht zijn de voorwaarden 
nog zwaarder: hiervoor zijn de verklaringen van vier 
mannelijke getuigen noodzakelijk. De rechter heeft 
geen ruimte om de innerlijke waarde van de verkla-
ringen te beoordelen. Indien het gaat om twee 
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overeenstemmende verklaringen en verder vaststaat 
dat het om getuigen van goede reputatie gaat (om dit 
vast te stellen bestaat een speciale procedure), moet 
hij het getuigenbewijs aanvaarden en dienovereen-
komstig vonnis wijzen. 

Om misbruik te voorkomen bestaan er talrijke 
regels op grond waarvan getuigen gewraakt kunnen 
worden. Zo kunnen getuigenverklaringen ten behoeve 
van een familielid of tegen een notoire vijand aange-
vochten worden, evenals verklaringen ten behoeve 
van personen die gezag kunnen uitoefenen over de 
getuige, zoals de werkgever of de landheer. Wanneer 
de eiser zijn vordering niet kan bewijzen kan hij de 
gedaagde een eed laten zweren dat hij onschuldig is 
aan het hem ten laste gelegde. Indien hij weigert deze 
eed af te leggen, wordt de vordering alsnog toege-
wezen. 

Wanneer men de theorie van het islamitische straf-
recht overziet kan men niet anders dan concluderen 
dat het, ondanks het religieuze karakter, om een 
rationeel rechtsstelsel gaat, waarbij het bovenna-
tuurlijke en magie nauwelijks een rol spelen. Wel is 
plaats ingeruimd voor morele waarden. De intellec-
tuele inspanning van de islamitische rechtsgeleerden 
die gedurende de eerste eeuwen van de islam dit 
systeem ontwikkeld hebben was enorm en heeft zijn 
neerslag gevonden in een zeer uitgebreide juridische 
literatuur. Deze heeft een sterk theoretisch karakter. 
Het ging de geleerden, die altijd een zekere distantie 
trachtten te bewaren van de staatsmacht, niet zozeer 
om praktische oplossingen, maar om voorschriften 
die het best in overeenstemming waren met de 
bronnen en de systematiek. 

Een aardig voorbeeld van hun houding is de regel 
dat met betrekking tot dorpshoofden, belasting-
gaarders en veldwachters het vermoeden bestaat dat 
zij, omdat ze dienaren zijn van een staat die zich 
regelmatig schuldig maakt aan onwettige praktijken, 
niet van goede reputatie zijn en dus niet als getuige 
gehoord kunnen worden. Dit is een opvatting die 
theoretisch zuiver is, maar een vlotte afwikkeling van 
een strafproces niet bevordert. Deze regel werd nog 
in de negentiende eeuw in Egypte bij processen voor 
de kadi toegepast. 
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De praktijk 

Het zal duidelijk zijn dat gezien de strikte 
voorwaarden en de zware bewijsvoorschriften het 
koranische strafrecht in de praktijk nooit een grote 
rol heeft gespeeld. Daarvoor was het te lastig en 
gecompliceerd. De strafrechtspleging berustte als 
regel op de algemene strafbevoegdheid van de 
overheid en was meestal onttrokken aan de kadi en 
opgedragen aan andere, meestal uitvoerende, organen 
die als voornaamste taak de handhaving van 
openbare orde en veiligheid hadden. Daardoor had 
de praktijk van het strafrecht vrij weinig te maken 
met de theorie van het islamitische strafrecht. De 
toegepaste procedure en straffen waren afhankelijk 
van wat in een bepaalde tijd en streek gebruikelijk 
was. In latere perioden, zoals in het Ottomaanse Rijk, 
werd deze praktijk ook gecodificeerd. Dergelijke 
codificaties waren overigens niet bedoeld om de 
rechten van verdachten te garanderen, maar moeten 
eerder gezien worden als instructies voor de instanties 
belast met de strafrechtspleging. Aangezien de bron 
van dergelijke codificaties de wil van de sultan was, 
kon deze zelf altijd van de geschreven bepalingen 
afwijken. 

Aileen de procedures in zaken van doodslag en 
verwonding werden altijd voor de kadi gevoerd 
volgens de regels van het islamitische strafrecht. Dat 
had waarschijnlijk te maken met het privaatrechtelijke 
aspect van deze procedures. Het belang van deze 
processen was daarin gelegen dat de nabestaanden 
centraal stonden en de gelegenheid hadden genoeg-
doening te verkrijgen, was het niet in de vorm van 
vergelding, dan toch als financiele schadevergoeding. 
Uit archiefonderzoek over de toepassing van het 
islamitische strafrecht in het negentiende-eeuwse 
Egypte is mij gebleken dat door de zware bewijsregels 
slechts in een kleine minderheid van processen in 
zaken van moord en doodslag een doodvonnis kon 
worden uitgesproken. Daarom bestond naast deze 
procedure voor de kadi, waarin de private belangen 
geldend gemaakt konden worden, een andere 
rechtsgang door middel waarvan de overheid ervoor 
zorgde dat het algemene belang - handhaving van de 
openbare orde en veiligheid - recht gedaan werd. 

Wanneer een moordenaar voor de kadi vanwege 
materiele of formele regels van de sjarie`a niet ter 
dood veroordeeld kon worden maar alleen tot 
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betaling van bloedgeld, greep de overheid in en liet 
de gedaagde opnieuw terecht staan, maar nu voor een 
ander forum dat niet gebonden was aan de stricte 
regels van het islamitische recht. Dit systeem van 
dubbele berechting heeft in het Ottomaanse Rijk en 
in Egypte tot het eind van de 19e eeuw bestaan. 

Het islamitisch strafrecht nu 

In de loop van de negentiende en gedurende het 
begin van de twintigste eeuw kwam bijna de gehele 
islamitische wereld onder westers koloniaal bestuur. 
Gedurende dezelfde periode werd vrijwel overal 
westerse wetboeken van strafrecht ingevoerd en werd 
de sjarie`a niet meer toegepast in strafzaken. Dit was 
lang niet altijd een direct gevolg van de kolonisatie. 
In een aantal landen ging de overname van westers 
recht aan de koloniale bezetting vooraf. In die 
gevallen was er wel al sprake van een sterke westerse 
economische en politieke invloed. Alleen in enkele 
gdsoleerde staten met een sterk religieus karakter 
zoals Saoedi-Arabie en Jemen vond er geen receptie 
van westers recht plaats en bleef de sjarie`a ook in 
strafzaken geldig. 

De invoering van westers recht was vrijwel overal 
geruisloos verlopen en er was nauwelijks sprake 
geweest van enige oppositie. Dit veranderde echter in 
de jaren dertig en veertig door de opkomst van 
fundamentalistische islamitische groeperingen. 
Evenals de nationalistische bewegingen verzetten zij 
zich tegen de koloniale overheersing van het westen. 
Maar waar de nationalisten de van het westen overge-
nomen begrippen natie en zelfbeschikkingsrecht 
centraal stelden en voorstanders waren van een 
scheiding tussen religie en politiek, richtten de funda-
mentalisten zich op het stichten van een onafhan-
kelijke islamitische staat. Als het wezenskenmerk van 
de islamitische staat beschouwden zij de toepassing 
van de sjarie`a. 

Hoewel deze fundamentalistische bewegingen in 
een aantal islamitische landen een belangrijke rol 
speelden tijdens de strijd tegen het kolonialisme, 
kwam na het verkrijgen van de onafhankelijkheid de 
macht in handen van de nationalisten. De fundamen-
talisten bleven in de oppositie. Zij streefden nog 
steeds naar een islamitische staat als uitdrukking van 
de eigen identiteit en als verzet tegen de economische 
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en culturele overheersing van het westen, waaraan 
met de dekolonisatie geen einde was gekomen. In de 
jaren zeventig en tachtig kregen de fundamentalisten 
de wind in de zeilen en slaagden erin om in enkele 
landen de macht te grijpen. De fundamentalistische 
bewegingen bezaten echter geen duidelijke blauw-
drukken voor een islamitische politick. In wezen 
hadden zij maar een oplossing voor alle problernen 
waar hun maatschappijen mee kampten: invoering 
van de sjarie`a. Maar ze hadden zich nauwelijks 
gerealiseerd dat het vervangen van het gehele 
bestaande rechtsstelsel een proces zou zijn dat veel 
studie en tijd zou vergen. 

Vandaar dat gegrepen werd naar een onderdeel met 
een sterke symboolwaarde: het islamitische strafrecht. 
Hoewel er ook onder de fundamentalisten verzet 
bestond tegen onmiddellijke invoering, met het 
argument dat de zware koranische straffen pas 
toegepast zouden mogen worden als er een islami-
tische staat is die sociale rechtvaardigheid garandeert, 
kregen toch meestal de hard-liners de overhand. Het 
lijkt misschien paradoxaal, maar hun positie werd 
versterkt door de reacties van afschuw die in de 
westerse wereld te horen waren. Fundamentalistische 
regimes stelden dat zij niets te maken hadden met 
internationale normen en rechtsprincipes omdat deze 
door het westen aan hun waren opgelegd. Nu werd 
het eens tijd om de normen van de islam (zoals 
begrepen door de fundamentalisten) te laten 
zegevieren. 

De toepassing van het islamitische strafrecht moet 
echter wat omvang betreft niet overschat worden. 
Wetten die de koranische straffen en soms ook de 
islamitische bepalingen ten aanzien van doding en 
verwonding invoeren zijn aangenomen in Libie 
(tussen 1972 en 1974), Pakistan (1979), Mauretanie 
(1980), Iran (1982) en Sudan (1983). In Saoedi-Arabie 
en Noord-Jemen was het islamitische strafrecht al 
veel langer van toepassing als resultaat van de betrek-
kelijk late komst van westerse invloed en, wat Saoedi-
Arabie betreft, van de religieuze legitimatie van de 
staat, die zijn bestaansrecht ontleent aan het in de 
achttiende eeuw gesloten verbond tussen een religieus 
hervormer en een woestijnvorst. Informatie over de 
feitelijke toepassing van deze wetten kunnen we 
vinden in de Jaarboeken van Amnesty International. 
De berichtgeving van deze organisatie kan in deze 
materie als des te betrouwbaarder beschouwd 
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worden, daar de toepassing van de lijfstraffen en 
executies doorgaans in het openbaar plaatsvinden. 
De hier nu volgende gegevens zijn ontleend aan de 
jaargangen 1979-1989. 

Opvallend is dat uit Libie, een land waarover 
verder talrijke schendingen van mensenrechten gerap-
porteerd worden, geen berichten zijn gekomen over 
toepassing van de koranische straffen, ondanks het 
bestaan van wetten die deze mogelijk maakten. Men 
moet aannemen dat de invoering van deze wetten 
slechts een symbolisch karakter had. 

De toepassing van het islamitisch strafrecht is in 
Mauretanie en de Soedan slechts van korte duur 
geweest. In Mauretanie zijn in juli 1980 islamitische 
rechtbanken ingesteld die het islamitisch strafrecht 
moesten toepassen `om de toenmende misdaad te 
bestrijden'. Zij zijn in ieder geval actief geweest tot 
1983. In 1980 en 1981 is vier keer uitvoering van de 
amputatiestraf voor diefstal gerapporteerd. Voorts 
werd de geselstraf toegepast en zijn er doodvonnissen 
voltrokken gewezen krachtens de islamitische 
bepalingen omtrent vergelding. Na 1983 zijn 
dergelijke berichten niet meer te vinden in de 
Jaarboeken en men kan aannemen dat de islamitische 
rechtbanken hun activiteiten gestaakt hebben. 

In de Soedan is islamitisch strafrecht sinds 1983 
van kracht. Bij de codificatie van dit recht is men 
nogal vrij omgesprongen met de klassieke leer. De 
delictsomschrijving voor diefstal is zo ruim gemaakt 
dat er allerlei vormen van ontvreemding en verduis-
tering van eigendom onder vallen die niet strafbaar 
zijn volgens de klassieke opvattingen. Bovendien 
werd in de praktijk van de rechtspraak vaak de hand 
gelicht met de stricte bewijsvoorschriften. Het 
resultaat was dat in de eerste jaren van toepassing de 
amputatiestraf zo'n 120 keer is toegepast. Ook zijn er 
personen ter dood veroordeeld voor doodslag 
krachtens de islamitische voorschriften omtrent 
vergelding. In 1985 iemand ter dood veroordeeld 
wegens geloofsafval. Na de staatsgreep van 1986 heeft 
het nieuwe regime een eind gemaakt aan de 
toepassing van de amputatiestraf, hoewel er nog 
steeds rechtbanken zijn die verdachten hiertoe veroor-
delen. Deze vonnisen worden echter niet uitgevoerd. 
Alleen de geselstraf wordt nog toegepast voor het 
drinken van alcohol en seksuele vergrijpen. 

Een vergelijkbare situatie bestaat in Pakistan, waar 
in 1979 de koranische strafwetgeving werd ingevoerd. 
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Islam en criminaliteit 

Een gesprek met imam Hamza Zeid 

drs. J.C.J. Boutellier* 

De drie woorden `criminaliteit onder buitenlanders' 
staan aan de borreltafel, onder wetenschappers en 
beleidsmakers garant voor een hoop commotie en 
pittige discussies. Het vormt een beladen onderwerp 
en dat zal zo blijven, zolang het uitgangspunt dat 
Nederland een multi-culturele samenleving is 
geworden nog niet door iedereen gedeeld wordt. Het 
is opmerkelijk dat in dit debat over het algemeen zo 
weinig gehoord wordt van vertegenwoordigers van 
allochtone groepen zelf. Het ligt immers voor de 
hand dat vanuit de allochtone belevingswereld andere 
inzichten bestaan op deze relatie dan die door 
`witneuzen' naar voren worden gebracht. 

Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor wat 
betreft de rol van de godsdienst. Bekend is dat onder 
allochtonen die uit islamitische landen afkomstig zijn, 
godsdienst (nog steeds) een belangrijke rol speelt. In 
de islamitische landen heeft het seculariseringsproces 
lang niet zulke grote sprongen gemaakt als in de 
westerse samenleving. In dit verband spreken we met 
imam Hamza Zeid, een van de weinige Nederlands 
sprekende religieuze leiders van de islamitische 
gemeenschap in Nederland. Welke rol speelt de Islam 
in Nederland op het vlak van normhandhaving? 

Hamza Zeid, Palestijn met een Jordanees paspoort, 
vestigde zich na de zesdaagse oorlog, 23 jaar geleden, 
in Nederland. Hij heeft zich de laatste jaren in toene-
mende mate ingezet voor islamitische gedetineerden 
in Nederland. Een keer per maand leidt hij gebeds-
diensten in gevangenissen, en hij houdt wekelijks 
spreekuur in de Bijlmerbajes, Nieuwersluis en het 
huis van bewaring Wolvenplein te Utrecht. Wij 
ontmoeten elkaar in het kantoor van de stichting 
Kerk en Buitenlanders te Utrecht, een mede door 

* De auteur is als hoordredacteur van Justitiele Verken-
ningen verbonden aan het WODC. 
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hem opgerichte instelling die tot doel heeft de relaties 
tussen christenen en moslims te verbeteren. 

De imam 

Wat is eigenlijk de functie van een imam? 
'Een imam is een voorganger, maar hij is niet verge-

lijkbaar met een dominee of pastor. De structuur van 
de islamitische moskee is namelijk anders dan die van 
christelijke kerk. In islamitische landen (behalve 
Turkije) is de islam een verplicht vak op school vanaf 
de eerste klas. Als iemand het gymnasium heeft 
doorlopen, en dus al die jaren onderricht heeft gehad 
in de islam, mag hij als imam functioneren. De imam 
leidt de gebedsdienst en preekt, maar is niet aan een 
bepaalde moskee verbonden. Er zijn dus heel veel 
imams; ze lijken eigenlijk meer op de leken in de 
christelijke kerk. 

Er is dus geen vergelijkbare hierarchie in de islam; 
imam is het hoogste leiderschap in de islam. Wil je 
iets anders dan kun je theologie studeren of rechter 
of advocaat worden. De meeste imams zijn leraar op 
school, omdat zij de islam dan ook in de lessen 
kunnen uitdragen. Ikzelf ben eigenlijk tolk; ik ben via 
Unilever naar Nederland gekomen en kon niet meer 
terug naar de Westbank na de Zesdaagse Oorlog.' 

U hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan een 
hogere instantie in de kerk. Het gaat er dan alleen om 
of u wordt geaccepteerd door de gelovigen. 

'Gezagsverhoudingen zoals bijvoorbeeld in de 
katholieke kerk kennen wij niet. We zijn ook niet 
verbonden aan een vaste moskee. Dat heeft het 
voordeel dat het minder verplichtend is, je bent 
onafhankelijker. Het voordeel is dat wij kunnen 
zeggen wat we willen, maar daar staat tegenover dat 
niemand hoeft te luisteren. Dat is aan de ene kant 
misschien jammer, maar aan de andere kant is het 
maar gelukkig. Anders hadden we misschien, net als 
in het westen de kerk ook massaal de rug toegekeerd 
vanwege de gedragingen van sommige hooggeplaatste 
moslims. We hebben alleen verantwoording af te 
leggen aan God.' 

Maar sommige imams zullen toch minder goed in 
staat zijn gelovigen aan zich te binden dan anderen? 

'Dat geldt inderdaad voor de meesten. Vroeger 
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waren de imams zeer geliefd, omdat zij altijd aan de 
kant van de arme mensen stonden en nooit aan de 
kant van de regering. Dat is pas sinds een jaar of 
twintig veranderd. De meeste islamitische landen 
hebben dictatoriale regimes. Deze gebruiken het 
geloof om de mensen onder de duim te houden. 
Vandaar dat de gewone mensen scheef aankijken 
tegen veel van de huidige imams, die vaak voor de 
regeringen werken.' 

Is dat in alle islamistische landen zo? 
'Aileen in Turkije niet, omdat daar geprobeerd is de 

scheiding tussen kerk en staat door te voeren. Theore-
tisch zijn ze daarin geslaagd, maar in de praktijk zijn 
ze fanatieker dan de rest van de moslims. Als je 
bijvoorbeeld het gedrag van de Marokkanen en de 
Turken bekijkt dan zie je dat de Marokkanen veel 
vrijer staan ten opzichte van het geloof. Er is naar 
mijn mening een gevaarlijke ontwikkeling gaande. 
Want je ziet dat als reactie anderen fanatieker gaan 
worden, en dat is nooit positief. In veel islamitische 
landen is bijna een burgeroorlog aan de gang tussen 
fanatieke fundamentalisten en meer gematigden.' 

Het fundamentalisme bepaalt voor een belangrijk deel 
het beeld dat in het westen van de is/am bestaat. De 
Rushdie-affaire lijkt toch te wijzen op een sterke funda-
mentalistische hierarchie. 

'Jazeker. Wat ik vertelde geldt voor de Sonnieten. 
De Sji'ieten kennen wel een soort hierarchic. Boven 
de imams staan dan bijvoorbeeld de Mullahs. 
Khomeiny heeft als hun hoogste leider een latwa' 
uitgevaardigd. Volgens de Sji'itische structuur heeft 
hij daar ook het recht toe. De Sonnieten hebben die 
fatwa afgewezen. Wij waren ook woedend over het 
bock, we vinden het een akelig bock, maar het recht 
om iemand vogelvrij te verklaren heeft niemand. 
Khomeiny mocht dit niet doen. De oproep om 
Rushdie te doden heeft in Nederland geen grote rol 
gespeeld, hoewel het bock op zichzelf veel heeft 
losgemaakt. De Sji'ieten maken slechts acht procent 
uit van de totale islamitische populatie. In Nederland 
gnat het om enkele tientallen.' 
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Moslims in Nederland 

Wil dat zeggen dat het fundamentalisme afwezig is in 
Nederland of is er in de Nederlandse moslim-gemeen-
schap ook sprake van een tegenstelling tussen de 
Moslims? 

'Ja, die is er in Nederland ook. Maar ik moet er 
eerst op wijzen dat er in Nederland - helaas - geen 
sprake is van een echte vertegenwoordiging van de 
islam. De Turken en Marokkanen kwamen hier onder 
een zware economische druk. Die mensen zijn echt 
niet stom, het zijn intelligente volken; het feit dat je 
een vreemde taal kunt leren spreken zonder dat je je 
eigen taal kunt lezen en schrijven zegt wel wat. Maar 
ze hebben nooit de kans gehad om te leren. Dan is 
alles wat je weet van de islam dat je moslim bent, dat 
God hemel en aarde heeft geschapen en dat de 
profeet zijn boodschapper is. In die zin is er geen 
echte vertegenwoordiging van de islam. Men weet 
weinig van de filosofie en de ideologie van de islam. 

Er is inderdaad een tegenstelling tussen fundamen-
talisten en gematigden. De gematigden vinden dat 
God ons geschapen heeft als gemeenschap in het 
midden, zodat je naar links en naar rechts kunt 
kijken. Maar een minderheid, zo'n 20 tot 25 procent 
is echt aan de rechtse zijde; en dat is geen kleine 
minderheid omdat ze hecht georganiseerd zijn. Zij 
baseren zich ook op de Koran, maar zeggen dat het 
geloof in gevaar is in de westerse samenleving - en 
op bepaalde punten hebben ze daar gelijk in - en dat 
ze dus alles moeten doen om het te redden. Uit angst 
om alles te verliezen worden ze zo fanatiek dat ze 
haast aan de islam voorbij gaan. Fundamentalisme is 
naar mijn mening overigens nog iets anders dan 
fanatisme. Fundamentalisme heeft ook iets moois, 
terug naar het fundament. Maar er zijn inderdaad 
ook in Nederland keiharde fundamentalisten. Er 
bestaat voor hen niets anders dan de islam. Ze zijn 
zelfs tegen hun eigen regeringen, wat overigens het 
enige positieve element is.' 

Lopen die stromingen door alle nationaliteiten heen? 
'Jawel, maar er is nog een ander punt dat hier 

genoemd moet worden. Dat is het nationalisme onder 
deze groeperingen. Dat speelt zowel bij de Turken als 
de Marokkanen. Het ergste is dat ze zo nationalis-
tisch zijn dat ze willen blijven leven als in Turkije of 
Marokko. Dat is een van de redenen dat velen na 
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vijftien, twintig jaar nog steeds geen Nederlands 
spreken en in een zelfgekozen getto bij elkaar wonen. 
En dat vind ik een zeer slechte zaak. Dat is niet goed, 
dat is niet goed.' 

Een zelfgekozen isolement? Over het algemeen hoor je 
meer het verwijt dat de Nederlandse samenleving niet 
open genoeg steal Urn tot integratie te komen. 

'Er is sprake van een min of meer zelf gekozen 
isolement, maar ook de overheden zijn verantwoor-
delijk, bijvoorbeeld bij het toewijzen van woningen. 
De Kanaalstaat bier in Utrecht op zaterdag of woens-
dagmiddag, dat is een afschuwelijk gezicht. Ik kan me 
voorstellen dat sommige mensen daar kwaad over 
worden. Maar de gemeente zegt, het is een arme 
volkswijk, laat ze daar maar naar toe gaan. Het 
resultaat is dat dat in die wijk 45% buitenlanders 
wonen. Dat is niet eerlijk en niet goed. Maar het is 
ook wel weer begrijpelijk dat buitenlanders, als zij 
zelf een huis kunnen kopen liever een goedkoop huis 
hebben dan een huis in een dure buurt. Wij hebben 
niet zoveel geld als de Nederlanders, we kunnen niet 
zoveel verdienen.' 

De eigen identiteit 

Hoe kijkt u dan aan tegen de toekomstmogelijkheden 
van de islamitische gemeenschap in Nederland? 

'Er zijn 400.000 moslims in Nederland. De meeste 
moslims die bier kwamen waren de armsten van 
armen. Zij kwamen hier voor een bepaalde tijd. Door 
de jaren heen ontdekten ze dat ze hier niet hadden 
moeten komen. Je blijft hoe dan ook een tweede-
rangsburger, al doe je je best, al zijn de mensen goed 
voor je, al bedoelen ze het anders. De omstandig-
heden zijn anders, je krijgt niet dezelfde kansen. 
Maar na een jaar of tien heb ik gezien dat we nooit 
meer terug kunnen gaan. Wij blijven dromen 
natuurlijk, en dat is ook gezond. Maar je moet weten 
dat het een droom is en geen realiteit. De realtiteit is 
dat in ieder geval de kinderen bier zullen blijven. Ik 
kan nog teruggaan maar er is niets dat mijn kinderen 
bindt aan hun moederland. Hier hebben ze in ieder 
geval nog een kans, daar is dat uitgesloten. Daarom is 
het het beste om te streven naar integratie, maar met 
behoud van de eigen identiteit.' 
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En wat is die identiteit dan? 
'Dat is de godsdienstige identiteit.' 

Maar in hoeverre is het mogelijk om die te behouden? 
Hoe kijkt u als moslim aan tegen de westerse pluralis-
tische samenleving met haar sterk consumptieve inslag? 

'De westerse maatschappij verschilt in een ding 
sterk van de oosterse samenlevingen en dat is dat ze 
zich ontzettend gauw aanpast en ontwikkelt. Wij 
houden heel lang vast aan onze tradities, onze eigen 
manier van leven. Wij hebben zoveel meegemaakt, 
natuurrampen, oorlogen. De Tweede Wereldoorlog, 
die in Nederland alles heeft omgedraaid is daarbij 
vergeleken gewoon een lachtertje 

??? 
'Het gaat me erom om aan te geven dat de verande-

ringen hier te snel gaan. Tien jaar na de oorlog was 
Duitsland bijvoorbeeld weer lid van de E.E.G. Wat ik 
als oosterling verkeerd vind, hoeft voor een westerling 
natuurlijk niet zo te zijn, maar ik denk dat na de 
Tweede Wereldoorlog de problemen teveel aan de 
kerk zijn toegeschreven. Alles is geseculariseerd, dat 
heeft een enorme voorsprong opgeleverd, maar het is 
volgens ons teveel geweest voor de geest van de 
mens.' 

In welke zin dan? 
'1k doel op twee punten. Het eerste is dat de 

zedelijke gewoonten zijn verdwenen. Men hoeft niet 
te trouwen, men gaat samenwonen. Maar het 
huwelijk is een contract en schept verplichtingen. 
Voor ons is het gezin de hoeksteen van de samen-
leving. Op seksueel gebied is men zo ver gegaan, dat 
kan niet goed zijn. Het tweede punt is de omgang met 
de omgeving, het milieu. Door het westerse materia-
lisme wordt de materiele kant van de schepping 
vernietigd. Ik wil een voorbeeld geven. 

Wij worden heftig bekritiseerd in verband met het 
rituele slachten. De dieren worden door een messteek 
in de hals geslacht; het dier voelt voor minder dan 
een halve minuut pijn. In het begin dacht ik, het is 
goed dat ze zo naar de dieren kijken. Maar als je dan 
denkt aan de legbatterijen, waar kippen met 
neonlicht, zo fel als de zon, 24 uur per dag worden 
wakkergehouden om een tweede ei te leggen. De 
kalveren mogen in de bio-industrie niet lopen om het 
vlees wit te houden. Dan denk ik, die mensen 
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mishandelen de dieren op een afschuwelijke manier, 
jaren lang. Maar wij krijgen op onze kop vanwege 
een minuut slachten.' 

Een deel van de dingen die u noemt heefi te maken 
met het pluralisme in onze samenleving. Of iemand 
ongehuwd wil gaan samenwonen, daar bemoeit men 
zich niet mee. En zo bestaat er ook ruimte voor iedere 
denkbare godsdienstige beleving. Maar het pluralisme 
kan ook ontwikkelingen met zich mee brengen die 
gericht zijn tegen de godsdienst. 1k wil dan web nog 
even op de Rushdie-affaire wijzen. Vindt u dat plura-
lisme nu een goede zaak of zegt u, 'zo is het nu 
eenmaal, daar heb ik maar mee te leven'? 

'1k kies voor het laatste, zo is het, daar hebben we 
mee moeten leren leven, want we hebben onze beden-
kingen en bezwaren. Nederland is het dichtstbevolkte 
land: 412 mensen per vierkante kilometer. Dan kun je 
niet leven vanuit een houding, het interesseert me 
niet. We moeten aan elkaar denken. De kerk heeft 
natuurlijk afschuwelijke fouten gemaakt, maar die 
zijn te corrigeren. Het waren geen fouten van het 
geloof, maar van de !eiders van het geloof. Nu dat 
weggevallen is zorgt iedereen alleen nog maar voor 
zichzelf. 

Wanneer Rushdie een boek had geschreven waarin 
hij de !eiders van die landen had aangepakt, dan had 
hij 99% van de Moslims achter zich gehad. Maar hij 
vernietigt de islam zelf, hij maakt het geloof 
belachelijk. lk ben een voorstander van vrijheid van 
meningsuiting, maar er zijn grenzen.' 

Be vraag is dan natuurlijk waar je die trekt. Hij wade 
klaarbliikelyk dit bock schrfjven en niet een bock waar 
alle moslims achter konden staan. 

'Er is in Pakistan een film gemaakt over de 
Rushdie-affaire, die in Groot Brittannie niet gedraaid 
mag worden. Dat klopt dan ook niet. Ze gebruiken de 
smoes dat die film de gemoederen kan doen oplaaien, 
maar dan hadden ze het boek ook moeten verbieden, 
want dat heeft ook de gemoederen verhit.' 
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Islam en criminaliteit 

Het lijkt me zinvol om naar een ander onderwerp over 
te gaan: godsdienst en criminaliteit. Hoe wordt er 
vanuit de is/am over criminaliteit gedacht? 

'De islam is meer dan een godsdienst, het is ook 
een stijl van leven, een levensbeschouwing. Het 
element van beloning en straf zit sterk in de Koran. 
De tien geboden zijn hetzelfde als in het christendom, 
maar ze zijn een beetje harder en scherper geformu-
leerd. In het christendom is het een soort wens: 'GU 
zult niet ...'; een gebod, dat overigens een opdracht is 
hoor, omdat het van God komt. Waarschijnlijk heeft 
de Lieve Heer gezien dat het zo niet werkte bij de 
christenen en pakte hij de moslims daarom op een 
andere manier aan. Hij heeft gezegd: `Gij mag niet 
stelen, en wanneer gij steelt dan wordt de hand 
afgehakt'. Natuurlijk zijn daar eisen aan gesteld, het 
is in feite onuitvoerbaar omdat er vier getuigen 
moeten zijn.' 

Vier mannelijke getuigen? 
'Of acht vrouwelijke getuigen, omdat de vrouw een 

zachtmoedig hart heeft. Als ze weet dat die man 
tachtig zweepslagen krijgt dan doet ze het niet. De 
vrouw heeft meer liefde dan de man in zich. Maar 
deze strenge straffen gaan er vooral om om te laten 
zien hoe erg het is, het is niet vrijblijvend. Hoe je 
bijvoorbeeld met je kinderen om moet gaan, dat is 
een serieuze zaak. Het zijn natuurlijk jouw kinderen, 
maar je bent een soort voogd-ouder, want het zijn 
Gods kinderen en God heeft ze aan jou toevertrouwd. 
En omgekeerd moeten kinderen hun ouders dankbaar 
zijn, je mag zelfs geen klagende toon tegen ze 
gebruiken. Het verschijnsel bejaardentehuis is in 
islamitische landen ondenkbaar; het is voor ons een 
schande. 

De profeet heeft vaak gezegd, wanneer men zich 
houdt aan de Koran, krijgt de criminaliteit geen kans, 
dan raak je nooit verdwaald. Onze aanwezigheid op 
aarde heeft tot doel een soort spirituele discipline te 
creeren. Je kunt fouten maken, maar je bent verplicht 
ze te corrigeren en berouw te tonen. Maar crimina-
liteit komt natuurlijk ook bij ons voor.' 

Komt dat sterk repressieve strafrecht nog veel voor in 
islamitische landen? In Iran misschien? 

'Alleen in Saoedi-Arabie gebeurt dat nog van tijd 
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tot tijd. Iran is een heel extreem geval en hopelijk 
maar tijdelijk. Wat daar gebeurt heeft niets meer met 
de islam te maken. Ze zijn nu tien jaar aan de macht 
en hebben 72.000 executies uitgevoerd. Hun gedrag 
druist regelrecht tegen de islam in.' 

Wanneer we naar Nederland kijken, lijken veel 
jongeren met een islamitische achtergrond zich schuldig 
le maken aan sommige vormen van criminaliteit. Walls 
uw verklaring daarvoor? 

'Dat heeft te maken met de overgang van ene naar 
de andere cultuur. We kwamen bier om te werken, we 
hadden het idee dat het westen ontzettend rijk is. Dat 
is ook zo, maar niet iedereen is rijk, de rijkdom zit bij 
bepaalde groepen. Het idee was dat als je vijf jaar 
hard werkt, dat je dan rijk genoeg bent om terug te 
gaan en een eigen zaak te beginnen. Eenmaal bier 
gekomen ontdekten we dat dat een fabel is. Je kunt 
goed verdienen om te eten, te kleden, zelfs wat geld 
naar je ouders te sturen, maar rijk worden is 
onmogelijk. Maar ja, de verleiding in Nederland is 
ontzettend groot. lk heb veel gedetineerden 
gesproken die dat zeiden. De meesten van hen zitten 
in de gevangenis voor het smokkelen van drugs. 
Daarmee dachten ze in een keer rijk te kunnen 
worden, het oorspronkelijke ideaal te verwezenlijken. 
Dat wat betreft de oudere generatie.' 

De kloof 

'En dan de jeugd die bier is opgegroeid, die ziet dat 
het bier anders is. Als je bij de mensen thuis komt 
dan kom je in islamitische huizen. Aan de muur 
hangen geen schilderijen, maar teksten uit de Koran, 
heel mooi gecalligrafeerd, daar kun je van genieten. 
Op de radio hoor je de Koran. Films moeten 
fatsoenlijk zijn. Ikzelf ga bijvoorbeeld de kabel 
opzeggen en wil alleen nog de Nederlandse zenders 
hebben. De reclame rond het journaal zet ik niet aan. 
Net  is niet goed dat in een reclame voor een stukje 
zeep een vrouw van twintig spiernaakt haar lichaam 
toont. Zo is de houding thuis, maar vijf minuten later 
lopen de kinderen op straat en zijn ze in een heel 
andere wereld. Daardoor raken ze geestelijk in 
verwarring, niet allemaal, maar zeker de helft van 
hen.' 
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U creeert zelf dus ook die kloof voor uw eigen 
kinderen. Is het niet onrealistisch om kinderen zo op te 
voeden? 

'Ja, dat beken ik, dat is zo, maar ik heb geen keuze. 
Het alternatief is nog erger. Ik weet dat het niet goed 
is, maar een vader probeert zijn kinderen te 
beschermen.' 

In een onlangs uitgezonden documentaire (Impact, 
Vara) over dit probleem zeiden enige Marokkaanse 
vaders dat zj zich in feite niet verantwoordelijk voelen 
voor het gedrag van hun kinderen buitenshuis. 

'Dat zeggen ze omdat ze geen greep meer hebben 
op hun kinderen buiten de deur. De kinderen kunnen 
weglopen, naar hulpverleningsinstanties gaan; ze 
hebben geen recht meer op hun kinderen.' 

Zou de houding van deze vaders ook niet voort 
kunnen komen uit hun culturele achtergrond. Als je 
ouder-voogd bent, zoals u zegt, dan ga je er wellicht 
vanuit dat ook anderen verantwoordelijk zijn voor de 
opvoeding van de kinderen. 

'Ja, dat zou inderdaad wel kunnen kloppen. Ik wil 
een voorbeeld geven. Mijn vader was vroeger 
politie-inspecteur. Ik kreeg een keer op school een 
paar klappen van mijn leraar omdat ik een opmerking 
had gemaakt over een stukje van onze geschiedenis. 
Ik was woedend en ging naar mijn vader en klaagde 
dat toen kreeg ik ook nog een paar klappen van 
mijn vader. Zijn redenering was, als de leraar dat 
heeft gedaan, dan zal dat wel kloppen ook. De leraar 
wordt vertrouwd, de school wordt vertrouwd, de 
kinderen staan op voor de leraar als die binnenkomt. 
Hier zeggen ze Jan en Piet tegen de leraren.' 

Het onderwijs dat u schetst is in het westen natuurlijk 
niet onbekend. Het type cultuur dat u voorstaat is in 
feite het Nederland van vijfentwintig jaar geleden. 

Toen ik hier in 1965 kwam was hier inderdaad nog 
een totaal andere samenleving. Maar een oosterling 
houdt meer vast aan zijn tradities. 

Of hebben we het over een onvermijdelijke ontwik-
keling als gevolg van de modernisering? Zijn dergelijke 
ontwikkelingen ook niet zichtbaar in de islamitische 
landen? 

'Ik hoop het niet, ik hoop het niet. Als alle mooie 
elementen van onze traditie worden prijsgegeven, dan 
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wakker je alleen maar het fundamentalisme aan. En 
dat zie je inderdaad wel gebeuren. lk was twee jaar 
geleden in Jordanie en zag dat er 's ochtends aerobics 
werd uitgezonden op de televisie. lk was zeer 
verbaasd en zei tegen mijn vrienden, `ze zijn hier 
verder dan in Nederland'. Maar een maand later was 
het afgelopen door een demonstratie van meer dan 
100.000 traditionele moslims.' 

Maar als die kloof tussen is/am en de westerse 
cultuur zo groot is dan lijkt het erop alsof het islami- 
tische geloof flier in staat is am kinderen op le voeden in 
een westerse samenleving? 

'Daar lijkt het op, maar het is niet zo dat het geloof 
daar niet toe in staat zou zijn. Het krijgt gewoon geen 
kans om zich te ontwikkelen. Geloof moet worden 
overgedragen, op school als verplicht vak. Maar hier 
op school horen ze niets over godsdienst.' 

Maar zou het geloof zich oak niet meer aan moeten 
passen om geloofwaardig te zijn voor in her westen 
opgroeiende jongeren? 

'Dat is zo, en die kans bestaat, maar de bestaande 
islamitische organisaties en de welzijnsstichtingen 
voor buitenlanders zijn blind, die willen dat niet zien. 
Deze stichtingen werden in het begin opgericht door, 
toen nog, CRM, met de bedoeling dat ze vijf jaar 
zouden bestaan voor een overgangsperiode. Maar ze 
zijn daarna nooit meer opgeheven. Negen van de tien 
van de stichtingen werken uiterst negatief, ze doen 
dat met opzet en houden ons aan het lijntje. Zij zijn 
de brave jongens die opkomen voor onze rechten. 
Maar dat is niet waar, ze komen op voor zichzelf, ze 
hebben bijgedragen aan de isolatie. Zij concentreren 
zich op wat zij sociaal en maatschappelijk vinden. 
Maar bij ons is alles godsdienstig. Ze geven bijvoor-
beeld nooit het advies om Nederlands te leren, ze 
organiseren nooit cursussen Nederlands, ze moedigen 
mensen niet aan. Ze hebben zich ontwikkeld tot een 
soort lobby die grenst aan de mafia.' 

De subsidies 

Dat is een nogal krasse uitspraak. U vindt klaarblij-
kelijk dat het geld voor het allochtonenbeleid verkeerd 
word: gebruikt. 

'Nederland is een seculier land - hoewel ik dat wel 
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eens betwijfel als ik bedenk dat in de acht regeringen 
die ik heb meegemaakt altijd de christen-democraten 
zaten. Maar dat argument wordt gebruikt om alles 
wat met de islam heeft te maken niet te hoeven 
steunen. Het grote probleem is dat de kinderen 
worden verscheurd: thuis zijn ze moslim, op straat 
zijn ze het niet. Wij zijn nieuwkomers en hebben de 
kans niet gehad om ons als gelovigen te vestigen. We 
hebben noch de know-how, noch het kader. Wanneer 
de overheid ons tien jaar de kans geeft, dan heb je 
een andere generatie, mensen die onderwijs hebben 
gehad. Er is dan bijvoorbeeld genoeg kader om 
islamitische scholen op te richten.' 

Veel subsidies gaan naar werk- en scholingsprojecten. 
Is dat niet een betere manier om integratie te bevor-
deren? 

'Dat soort projecten is gedoemd te mislukken. Als 
het om de jeugd gaat heb je altijd de medewerking 
van de ouders nodig, anders lukt het niet. Dan bereik 
je misschien tien procent. Maar ook de projecten 
voor volwassenen, als zij merken dat het niets met het 
geloof heeft te maken ... het geloof is zo diepge-
worteld bij ons. Er is geen leerkracht in Nederland 
die jets van de islam weet. In het.kader van het vak 
`geestelijke stromingen' hebben we subsidie aange-
vraagd om een spoedcursus voor leraren te organi-
seren, maar die aanvraag is afgewezen. Het geloof 
moet meer betrokken worden in dat soort projecten, 
dat is de enige manier om integratie te bereiken. Het 
ergste is dat die subsidie wel wordt gegeven aan die 
extreem rechtse organisaties en de welzijnsstich-
tingen. Maar de overgrote meerderheid van de alloch-
tonen merkt daar niets van. Hun activiteiten zijn 
beperkt tot tien procent rechts en tien procent links 
van de allochtonen.' 

Moslims en justitie 

Wat is het doel van uw bezoek aan gedetineerden in 
de gevangenis? 

'Ik bezoek de gevangenissen, omdat ik merk dat er 
een enorme behoefte aan is. De gedetineerden hebben 
zelf om een imam gevraagd aan de dominee of 
pastor. Mijn wekelijkse spreekuren zijn altijd vol, 
maar ik sta vaak machteloos, als ik iets voor ze wil 
bereiken. Er werd mu j eens gezegd door een 
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bewaarder, toen ik hem lets vroeg, Ineneer, dat is 
werk voor de reclassering'. Toen heb ik gezegd: `Zij 
zijn moslim, voor hen bestaat zoiets niet. Als de imam 
komt, dan is die verantwoordelijk voor alles.' Maar 
het ontbreekt ml] aan de middelen. Je moet mensen 
kunnen begeleiden, je moet kunnen bemiddelen voor 
een baantje of een huis. 

Mijn doel is het sentiment van het geloof te 
gebruiken em ze berouw te laten tonen en te laten 
zien dat het echt fout was wat ze deden, maar dat dat 
niet het einde betekent want er is gezegd door de 
profeet, een fout is niet het einde maar kan een weg 
tot edelheid openen. Dat probeer ik hen duidelijk te 
maken. Maar er is ook een behoorlijk groot deel dat 
vastzit omdat ze illegaal zijn. Het werken met hen is 
voor mij soms spiritueel vernietigend, soms kan ik 
huilen, want je ontdekt dat het vaak goede mensen 
zijn. Onder invloed van anderen hebben ze soms hun 
identiteitspapieren vernietigd. Dan zou ik juridische 
hulp willen kunnen bieden, maar dat mag absoluut 
niet. Sommige gevangenen zijn geestelijk ziek en 
worden dan na drie maanden weer vrijgelaten. Maar 
ik kan niets doen. 

lk wil nog lets zeggen over een soort fabel die 
heerst onder Nederlandse rechters, en ik hoop dat u 
me de kans geeft dat te zeggen. lk wilde het eerst niet 
geloven, maar na vele ervaringen ben ik er toch van 
overtuigd geraakt dat het zo is. De Nederlandse 
rechters denken dat moslims hen niet de waarheid 
vertellen omdat ze geen moslim zijn. Natuurlijk 
proberen verdachten vaak te ontkennen, maar 
iedereen krijgt de kans om zijn eigen verhaal te 
vertellen. Ms het om een moslim gaat is de rechter er 
echter van tevoren al van overtuigd dat de verdachte 
het gedaan heeft; zijn verhaal wordt bij voorbaat at 
niet geloofd. Er zijn gevallen bekend, waarvan later 
bleek dat de verdachte onschuldig was. 

En ook de tolken zijn verschrikkelijk. Er zijn 
bepaalde mensen die als tolk mogen werken. lk ken 
er een stuk of tien - het zijn buitenlanders - en ik 
weet zeker dat ze niet capabel zijn. Ze spreken de taal 
niet goed, willen de zaak snel afhandelen. Er zou een 
speciale cursus moeten komen voor tolken en een 
soort klachtrecht als een verdachte denkt dat er niet 
goed vertaald is.' 

Rio 	Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 6, 1990 



Er wordt wel eens gezegd dat het Nederlandse straf-
recht te mild is voor allochtone jongeren. En een Neder-
landse kinderrechter heefi onlangs gezegd dat alterna-
tieve straffen weinig aanslaan bij allochtone jongeren. Is 
naar uw ervaring het Nederlandse strafrecht geloof-
waardig voor mensen met een islamitische achtergrond? 

'Het kan best zo zijn dat ze in het begin denken dat 
ze er makkelijk vanaf komen, maar na een paar keer 
weten ze wel beter. Ik heb zelf vroeger ook wel 
gedacht dat criminaliteit hard moet worden 
aangepakt. Maar mijn bezoeken aan gedetineerden 
leren mij dat dat verkeerd is. Hard straffen helpt niet, 
ook niet bij allochtone jongeren. Ik ben voor alterna-
tieve straffen, op voorwaarde dat goed gecontroleerd 
wordt of ze worden uitgevoerd. Nederland heeft naar 
mijn idee in feite een voorbeeldig strafrecht.' 

Probeert u ook nog anderen te betrekken by uw 
gevangenisbezoek? 

`Ja, het is me gelukt met een Marokkaanse 
theoloog. Maar verder is het moeilijk in verband met 
de eis - en ik moet zeggen een terechte eis - dat men 
Nederlands spreekt. Maar helaas, dat is een slechte 
zaak bij ons. Ik richt mijn hoop op de jeugd die wel 
de taal spreekt.' 

Maar daarvan zijn er weer weinig die een opleiding 
tot imam hebben gehad. Is de islam in Nederland niet 
gedoemd te verdwijnen? 

'Als het zo blijft is dat inderdaad zo. De islam is in 
een gevaarlijk stadium geraakt. Als steeds 50% van de 
kinderen afhaakt, dan 

gaat het dezelfde kant op als met het christelijk 
geloof? 

'Ja, maar dat is dan niet eerlijk, want de islam heeft 
nog geen kans gehad. Mijn beroep op justitie zou 
zijn: Schuw het geloof niet. Zorg voor begeleiding 
van deze jongeren door een capabel persoon, die 
initiatieven kan nemen vanuit hun eigen achtergond 
en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kan opzetten. 
Anders worden de problemen alleen nog maar 
groter.' 
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Geestelijke verzorging in 

penitentiaire inrichtingen 

Een orientatie op een karakteristiek werkveld 

drs. J.F. Abma, E.J.M. Blom, G. Loman, 
drs. A.J. Dautzenberg, dr. M.B. Blom* 

Historische ontwikkeling 

Zolang er mensen gevangen gehouden werden, 
waren er anderen die zich om hen bekommerden en 
hen opzochten. Christenen hebben dit opzoeken van 
gevangenen als een bijbelse opdracht gezien. Toen 
yang de zeventiende eeuw de lijfstraffen steeds meer 
vervangen werden door de vrijheidsstraf, begonnen 
ambtsdragers van de kerken zich intensiever met 
gevangenen bezig te houden. Katholieken in het 
Zuiden en protestanten in de Republiek. Beiden 
hadden in hun gebied het alleenrecht op zielzorg in 
openbare instellingen. Centraal stond telkens het 
godsdienstonderricht. Kennelijk hoopte men de 
gevangenen zedelijk te kunnen verbeteren door 
middel van de morele vorming. De godsdienstleraren 
of catechesatiemeesters werden aanvankelijk aange-
wezen door hun eigen kerkgenootschappen, maar 
vanaf 1824 benoemd door de Koning, c.q. het depar-
tement en ontvingen zij een vergoeding. Ze werden in 
de inrichtingen geduld terwille van hun functie. In 
1826 werd een instructie van kracht waarin de 
geestelijke verzorging geregeld werd. 

Gevangen waren verplicht om godsdienstoefe-
ningen bij te wonen. De nadruk ligt tot in de 
twintigste eeuw op de verkondiging van het evangelie 

* De auteurs zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de 
tussen haakjes vermelde paragrafen: drs. J.F. Abma is predi-
kant in de gevangenis 'Westerlinge' te Heerhugowaard (His- 
torische ontwikkeling), ELM. Blom is humanistisch raads-
vrouw in het huis van bewaring te Grave (Het specifieke 
karakter van de geestelijke verzorging), G. Loman is pastor in 
de jeugdinrichting "t Nieuwe Lloyd' te Amsterdam (De 
praktijk: wat doen geestelijk verzorgers), drs. A.J. Dautzenberg 
is beleidsmedewerker bureau Centraal Geestelijke Raadsvrouw 
(De inzet van vrijwilligers) en dr. M.B. Blom is Hoofdpre-
dikant bij justitie (Ontwikkelingen binnen het werkveld). 
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en bekering. Het blijft nog lange tijd een zaak van 
particulier initiatief, ongeorganiseerd en ongecoordi-
neerd. In 1886 trad het nieuwe Wetboek van Straf-
recht in werking. Daarnaast komen nieuwe opvat-
tingen over de manier waarop straffen ten uitvoer 
moeten worden gelegd. Het cellulair stelsel is nu het 
uitgangspunt: gedetineerden ieder op hun eigen cel. 
Een curieus gevolg is dat de gedetineerden ook 
tijdens de kerkdiensten strikt van elkaar gescheiden 
worden gehouden doordat ieder in een eigen hokje 
wordt opgesloten dat maar een opening heeft. En dat 
is gericht op de voorganger. De Gevangenismaatregel 
van 1932 maakte van de protestantse en joodse 
geestelijk verzorgers ambtenaren benoemd door de 
Minister in overleg met de kerken. De aalmoezeniers 
werden echter benoemd door hun bisdom, zij het dat 
ze wel door de staat bezoldigd werden. 

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor grote veran-
deringen. Vele personen die na de oorlog verantwoor-
delijkheid droegen in regering, parlement en andere 
beleidsvormende organisaties werden tijdens de 
oorlog korte of langere tijd door de bezettende macht 
gevangen gezet. Hun ervaringen werden na de . 
bevrijding een krachtige impuls tot de verdere 
humanisering van het gevangenissysteem. Daarbij 
behoorde ook de uitbreiding en centralisering van de 
geestelijke verzorging. Centralisering was dringend 
nodig. Tienduizenden Nederlanders waren in (vaak 
provisorische) interneringskampen gedetineerd omdat 
zij gecollaboreerd zouden hebben met de Duitse 
bezettingsmacht. De behandeling die ze kregen en de 
omstandigheden in de kampen waren vaak belabberd. 
Honderden plaatselijke pastores hadden op eigen 
gelegenheid het initiatief genomen tot geestelijke 
verzorging in deze kampen. De protestantse kerken 
besloten tot overleg om het werk te ordenen en 
kwamen tot de oprichtingen van wat later de Inter-
kerkelijke Commissie voor de Geestelijke Verzorging 
in de Inrichtingen van Justitie (I.C.J.) zou gaan heten. 
Het Ministerie van Justitie was al tot de conclusie 
gekomen dat geestelijke verzorging niet langer 
beperkt kon blijven tot godsdienstoefeningen en 
catechese en had instructies uitgevaardigd die de 
geestelijk verzorgers ruimere bevoegdheden gaven. 
Het wilde bovendien meer greep krijgen op de 
geestelijke verzorging in de vorm van contactfiguren 
tussen overheid en kerken. De kerken stemden 
hiermee in. 
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In 1949 werden een Hoofdpredikant, ds. drs. J.W. 
van der Linden, en een Hoofdaalmoezenier, rector 
C.A.M. Kroon, benoemd die voortaan de I.C.J. en het 
episcopaat moesten vertegenwoordigen bij het depar-
tement en anderzijds het werk van de geestelijk 
verzorgers in de inrichtingen moesten coordineren en 
begeleiden. Vanaf dat moment is de geestelijke 
verzorging een vast onderdeel van het penitentiaire 
beleid, hetgeen werd vastgelegd in de Beginselenwet 
Gevangeniswezen 1951 en de Gevangenismaatregel 
van 1953. In de veertig jaar die volgden zijn pastores 
zich steeds minder gaan gedragen als priesters en 
dominees van buiten, vreemde eenden in de bijt die 
alleen maar langskomen voor de gedetineerden. 
Steeds meer is hun werk geintegreerd in dat van de 
inrichting en steeds vaker is er sprake van een specia-
lisme. 

De komst van humanistisch raadslieden is niet 
zonder horten of stoten verlopen. Het Humanistisch 
Verbond werd weliswaar in 1946 opgericht, maar het 
honoreren van de aanvraag eigen geestelijk verzorgers 
ter benoeming te mogen voordragen liet op zich 
wachten. In 1954 werd de heer P. Pots aangesteld als 
contactambtenaar voor de humanistische geestelijke 
verzorging in de inrichtingen. Een jaar later konden 
25 vrijwilligers als humanistische raadslieden gedeti-
neerden bezoeken die uitdrukkelijk vroegen om deze 
vorm van geestelijke verzorging. De vrijwilligers 
werden zo goed mogelijk geschoold en begeleid. In 
1967 kregen zij rechtstreeks toegang tot gedetineerden 
en werd de contactambtenaar tot Centraal Geestelijk 
Raadsman benoemd.Vanaf 1968 kwamen zij in dienst 
van het Ministerie van Justitie en kregen zij de 
daarbij behorende betaling. Aanvankelijk was er 
sprake van concurrentie tussen de confessionele en 
humanistische geestelijk verzorgers. Tegenwoordig is 
het geen uitzondering meet dat de geestelijk 
verzorgers van de drie verschillende richtingen met 
elkaar overleggen en in teamverband samenwerken. 
Inmiddels is ook het Humanistisch Opleidingsin-
stituut, waar de raadslieden geschoold werden, een 
Humanistische Universiteit geworden. De studieduur 
is verlengd. Aan confessionele kant werd van de 
pastores al langer geeist dat zij universitair opgeleid 
zijn. 

Het aantal formatieplaatsen (exclusief tbs-inrich-
tingen) voor raadslieden steeg van tien in 1968 tot 
negentien in 1988. Ter vergelijking: de katholieken 
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hadden in 1988 28,4 en de protestanten 24,6 formatie-
plaatsen. Het werkelijk aantal geestelijk verzorgers 
ligt hoger aangezien vrijwel iedereen in deeltijd werkt. 
De laatste tien jaar deden veel vrouwen hun intrede 
in de geledingen van geestelijke verzorging. De 
percentages per denominatie zijn thans: rooms-
katholiek 17%, protestant 20% en humanistisch 55%. 
Aparte vermelding verdient het feit dat er drie 
half-time formatie plaatsen gereserveerd zijn voor 
Nederlandse gedetineerden die in het buitenland hun 
straf uitzitten, Joodse en Molukse gedetineerden die 
verspreid over de verschillende inrichtingen alhier 
verblijven. 

Tot het begin van de jaren tachtig is er sprake 
geweest van een zekere toename van het aantal 
geestelijk verzorgers. Aan deze ontwikkeling kwam 
een eind toen een ambtelijke werkgroep meende dat 
slechts weinig gedetineerden behoefte aan geestelijke 
verzorging hadden en de formatieplaatsen met meer 
dan de helft verminderd zouden kunnen worden. 
Uiteindelijk werd van 1984 tot 1986 een bezuiniging 
van in totaal 20% doorgevoerd. Een en ander 
betekende voor de geestelijke verzorging een 
verzwaring van het werk. 

In 1986 werd van regeringswege ingesteld 'De 
commissie van advies inzake de criteria voor steun-
verlening aan kerkgenootschappen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag'. Twee jaar later 
kon de voorzitter van de commissie, prof. dr. E.M.H. 
Hirsch Ballin, een gedegen eindrapport `Overheid, 
godsdienst en levensovertuiging' aanbieden. Het 
advies geeft wegen aan waarlangs `een oplossing 
gevonden kan worden voor problemen in de 
afbakening van verantwoordelijkheden tussen de 
Staat en de godsdienstige en levensbeschouwelijke 
gemeenschappen in ons land'. 

Ten aanzien van de geestelijke verzorging in de 
inrichtingen van Justitie adviseerde de commissie 
geen veranderingen aan te brengen in de opzet, 
verdeling per denominatie en betaling. Wel zouden er 
twee formatieplaatsen voor moslim- en twee voor 
hindoe-geestelijken toegevoegd moeten worden. Op 
dit moment zijn de onderhandelingen tussen het 
Kabinet en de zendende instanties nagenoeg afgerond 
en zal binnenkort het regeringsstandpunt ten aanzien 
van het eindrapport aan het parlement voorgelegd 
worden. Zonder op de afloop van het Kamerdebat te 
willen vooruitlopen, ziet het er naar uit dat er geen 
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grote veranderingen zullen komen. In de praktijk 
heeft de formule, waarbij geestelijk verzorgers door 
de zendende instanties voorgedragen en door de 
overheid benoemd worden, haar nut bewezen. 

Het specifieke karakter van de geestelijke verzorging 

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is 
gewaarborgd in internationale verdragen en in artikel 
6, lid I van de Grondwet. Zij bepalen dat ieder het 
recht heeft zijn levensovertuiging, individueel of in 
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Het is in 
de geest van de verdragen en de Grondwet dat 
geestelijk verzorgers in justitiele instellingen 
werkzaam zijn. De overheid heeft een zorgplicht ten 
aanzien van gedetineerden en dient naast de licha-
melijke en psychische dimensies ook zorg te dragen 
voor de geestelijke dimensie van het bestaan. 

De geestelijk verzorgers worden op voordracht van 
de zendende instanties (kerken en Humanistisch 
Verbond) door de minister van Justitie benoemd. 
Geestelijk verzorgers zijn ambtenaren met een aparte 
positie omdat zij wat betreft de inhoud van hun werk 
verantwoording verschuldigd zijn aan de zendende 
instanties. Geestelijke verzorging wordt omschreven 
als: 'de ambtshalve en professionele hulpverlening 
aan mensen vanuit en op basis van geloofs- en 
levensovertuiging'. 

Onder `ambtshalve' wordt verstaan het functioneren 
in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een 
levensbeschouwelijk of religieus genootschap. Dit 
`ambtshalve' omvat meer dan de eigen persoon- en 
tijdgebonden opvatting: de geestelijk verzorgers 
maken deel uit van een traditie van denken en 
beleven en behoren bij een gemeenschap. De profes-
sionele inbreng berust op opleiding in, kennis van en 
ervaring met existentiele/religieuze en levensbeschou-
welijke zaken en vraagstukken en het hanteren 
daarvan. 

Het vertegenwoordiger zijn van een levensbeschou-
welijk of religieus genootschap is belangrijk voor het 
tot stand komen van contacten tussen de geestelijk 
verzorger en de gedetineerde. De gedetineerde 
verwacht van de geestelijk verzorger dat hij begrijpt 
en aanvoelt wat geloof of levensbeschouwing kan 
betekenen; hij heeft kennis van en ervaring met 
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uiteenlopende bestaans- en levensvragen. Door de 
herkenbaarheid van de geestelijk verzorger met 
betrekking tot die vragen kan de gedetineerde zijn 
keuze maken. 

Vaak spelen gedeelde ervaringen, vragen of 
antwoorden een grote rol in het contact en is weder-
zijdse herkenning een basis voor steun en begeleiding, 
of om te komen tot een verdere verdieping. Geestelijk 
verzorgers zijn door hun levensbeschouwelijke 
herkenbaarheid (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
RIAGG of de reclassering) niet algemeen of anoniem 
voor gedetineerden. Zij vertegenwoordigen vaak iets 
vertrouwds wat hoort bij de eigen leefwereld en bij de 
(verloren) privacy. 

Het werkterrein van de geestelijke verzorging 

Het werkterrein van de geestelijke verzorging is het 
terrein dat haar vanouds toebehoorde, namelijk het 
gebied van: zingeving, religie, levensbeschouwing, 
waarden en normen, moraliteit en gewetenszaken, 
kortom de existentiele, bij mensen behorende vragen 
en het zoeken naar mogelijke antwoorden daarop. 

De basis voor contact tussen gedetineerde en 
geestelijk verzorger is de behoefte van de gedeti-
neerde zelf. Het contact tussen beide staat centraal, 
niet de hulpvraag, de diagnose of de behandelings-
noodzaak die veelal andere hulpverlenings-contacten 
kenmerkt. Geestelijke verzorgers behoren dan ook op 
de eerste plaats bij de categorie van zorg en 
begeleiding, daarnaast wordt indien nodig hulp 
verleend. Uiteraard kampen gedetineerden vaak met 
specifieke moeilijkheden en verkeren zij in een 
specifieke situatie, maar bovenal zijn zij medemensen 
die kunnen worstelen met dezelfde vragen als wij 
alien. Dat laatste is de invalshoek voor de geestelijk 
verzorgers, wat betekent: niet de `gedetineerde als 
gedetineerde' benaderen, maar de mens die gedeti-
neerd is en hem benaderen en aanspreken op grond 
van medemenselijkheid, menselijke 
(gelijk)waardigheid en verbondenheid. 

Het primaire referentiekader van de geestelijk 
verzorger is zijn levensvisie/geloof. Vanuit dat inter-
pretatiekader worden levensvragen en problemen 
benaderd evenals het menselijk handelen. Levensbe-
schouwing/geloof laat zich niet beperken tot een 
aparte sector van iemands leven, maar is terug te 
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vinden in alle aspecten van het leven. Voor het 
functioneren van mensen kan geloof/levensbe-
schouwing een houvast zijn, wanneer men het kan 
hanteren als zingevingskader. leder geloof en iedere 
levensbeschouwing heeft of probeert antwoorden te 
vinden op existentiele vragen en probeert het !even en 
de dood te plaatsen in een verband van zin, 
perspectief en betekenis. 

In onze maatschappij heeft het denken in psycho-
sociale termen over mensen en misdaad de overhand 
gekregen, waarvan we uiteraard de weerslag ook bij 
het gevangeniswezen vinden. Existentiele vragen, 
behorend bij alle mensen van alle tijden worden vaak 
niet meet als zodanig herkend. Dit geldt zowel voor 
de inrichting (de psycho-sociale bril), als voor de 
gedetineerden die veel vragen en problemen materieel 
vertalen. Zonder beide zienswijzen te kort te doen zal 
er [evens hernieuwde aandacht moeten komen voor 
existentiele religieuze en levensbeschouwelijke zaken. 

leder mens wil graag zijn leven als zinvol ervaren, 
heeft perspectief nodig en heeft behoefte aan beteke-
nisvolle relaties. Veel gedetineerden ervaren hun 
bestaan in detentie als nutteloss en zinloos. Doel, zin 
en betekenis vervagen en men raakt existentieel 
gezien in een vacuum, vervreemdt van zichzelf. Dat is 
niet vreemd, omdat de gedetineerde verkeert in de 
tegennatuurlijke situatie van opgesloten zijn, afhanke-
lijkheid en beroofd is van persoonlijke vrijheid en 
tijd. Bovendien wordt hij voortdurend geobserveerd, 
geregistreerd en beoordeeld in een strakke discipline 
van het justitiele systeem. 

Het is de taak van de geestelijk verzorgers blijvend 
op te komen voor de erkenning dat niet alle 
menselijke problematiek psychisch of materieel te 
verklaren valt en dat niet alles te verhelpen, te behan-
delen of te veranderen is. Tijdens de detentie is het 
belangrijk dat mensen aangesproken worden op hun 
verantwoordelijkheid, solidariteit en gemeenschaps-
gevoel. Elet weinige dat over is aan privacy en ruimte 
voor zelfstandig handelen dient gerespecteerd en 
gestimuleerd te worden. 

De vrijplaatsfunctie 

De gevangenisstraf is de straf bij uitstek in een 
samenleving waarin vrijheid als groot goed geldt. 
Vrijheidsontneming is helaas echter niet alleen 
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beperkt tot een kwestie van tijd (lengte van deten-
tietijd, tijdsindeling van de dag), maar het tast ook de 
persoonlijke vrijheid in verregaande mate aan 
(waarden en normen, privacy, taalgebruik, vrijheid 
van contact). Daarnaast wordt de vrijheidsontneming 
nog verder ingekleurd door het systeem dat voort-
durend bezig is met kennis vergaren over de gedeti-
neerde, om de strafrechtelijke maatregel om te zetten 
in een penitentiaire operatie. Te denken valt onder 
meer aan: gedrags-rapportages voor selecties naar 
gedifferentieerde afdelingen en inrichtingen, het al of 
niet toestaan van verlof. Binnen dit kader ontmoet 
ook de geestelijk verzorger de gedetineerde. 

De geestelijke verzorging heeft ook een vrijplaats-
functie. Dat houdt in dat de geestelijk verzorger een 
plaats biedt aan de gedetineerde waar hij zijn verhaal 
kwijt kan, zijn geheimen kan prijsgeven, zonder dat 
deze vertrouwelijkheid gevolgen hoeft te hebben voor 
de wijze waarop men in de inrichting met hem 
omgaat. De vrijplaats is een wezenlijk onderdeel van 
het levensbeschouwelijk of godsdienstig instituut en 
kent een lange traditie. In een instelling die 
kenmerken vertoont van wat Goffman' betitelt als een 
`totale institutie' is zo'n vrijplaats een groot goed voor 
gedetineerden dat hen, ook wettelijk gezien, niet 
ontnomen mag worden. Ook de inrichting heeft 
belang bij deze vrijplaatsfunctie. Immers als mensen 
geen ontsnappingsmogelijkheden hebben (uit het 
gebouw of het systeem), zal dat negatieve gevolgen 
hebben voor de sfeer en veiligheid in de inrichting en 
voor de draagkracht van gedetineerden en personeel. 

Verrassend is het telkens weer te constateren dat 
gedetineerden over het algemeen haarfijn weten 
waarmee zij bij de geestelijk verzorgers terecht 
kunnen en dat men weet dat de positie van de 
geestelijk verzorgers verschilt met die van de andere 
stafmedewerkers. Het ambtsgeheim van de geestelijk 
verzorgers wordt door de gedetineerden als groot 
goed beschouwd. Het ambtsgeheim en de vrijplaats-
funktie staan met regelmaat onder spanning binnen 
het justitieapparaat, omdat de druk om steeds verder 
te integreren in multi-disciplinaire teams erg groot is. 
De vrijplaatsfunktie en het ambtsgeheim lijken hier 
soms haaks op te staan en zorgen voor een voort-
durend dilemma voor de geestelijke verzorging. 
Verregaande integratie zou immers kunnen betekenen 
dat dit wezenlijke onderdeel van de geestelijke 
verzorging in de verdrukking komt. 

Geestelijke verzorging penitentiaire inrichtingen 109 



Het instandhouden van de vrijplaatsfunktie 
betekent echter dat de geestelijk verzorgers kwetsbaar 
zijn in de inrichting en vaak in de marge hun werk 
doen. Een werkbare positie innemen is voor de 
geestelijk verzorgers blijvend een moeilijke taak. Dit 
wordt verzwaard wanneer personeelsleden, met name 
stafmedewerkers, moeite hebben met de acceptatie 
van de geestelijke verzorging als eigen discipline en 
professie. Acceptatie vereist van de instelling ruimte 
voor een visie op de betekenis van geloof en levens-
beschouwing voor de individuele gedetineerde en de 
gedetineerden als groep. Tevens vereist het van de 
instelling het onderkennen van de menselijke existen-
tiele problematiek en de daaraan gekoppelde vragen. 
Deze erkenning en acceptatie is niet alleen inhou-
delijk van belang maar hoort ook door te klinken in 
het aanbod van faciliteiten voor de geestelijke 
verzorging. 

De praktijk: wat doen geestelijk verzorgers 

In de taakomschrijving van geestelijk verzorgers 
staat binnen de zorg voor gedetineerden het contact 
met hen op de eerste plaats. Daarnaast zijn er veel 
gesprekken met andere werkenden binnen de 
inrichting en met individuen of groeperingen buiten 
de inrichtingen, vaak in verband met de gedeti-
neerden als groep of als individu. Gesprekken met 
gedetineerden vinden veelal plaats in de beslotenheid 
van de werkkamer of de eel, de echo van gespreks-
groepen en andere bijeenkomsten klinkt soms wel 
door in de inrichting. In het volgende zal de nadruk 
op het contact met gedetineerden liggen. In de meeste 
inrichtingen treft met drie - veelal part-time - 
geestelijk verzorgers aan. In de jeugdinrichtingen is 
een geestelijk verzorger aanwezig, die de geestelijke 
belangen van alle jongeren behartigt en tegelijk inter-
mediair is voor andere geestelijk verzorgers op wie de 
jongeren een beroep willen doen. 

lndividuele gesprekken 

Het leeuwendeel van de tijd van geestelijk 
verzorgers wordt besteed aan contacten met gedeti-
neerden en de voorbereiding daarvan. Deze contacten 
zijn verschillend van aard en doelstelling. In de eerste 
plaats richt de aandacht zich veelal op individuele 
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gesprekken. Al naar gelang de aard van de 
gesprekken en eventueel de ernst van de problematiek 
zullen dit kortdurende of juist langerdurende 
contacten zijn. Waarover gaan deze gesprekken? In 
het jaarverslag van de hoofdpredikant over 1988 deelt 
M.B. Blom de thema's als volgt in': vragen in relatie 
tot God, geloof en kerk, vragen in relatie tot de 
anderen en vragen in relatie tot de eigen persoon. 
Opvallend vaak komen volgens deze rubricering 
vragen naar voren rond het bestaan van God, de God 
die het kwaad toelaat, het gebed, schuld, zonde en 
vergeving, relatieproblemen, verwerking van 
overlijden van ouders, eigen identiteit, angst voor de 
toekomst. 

Een katholiek pastor formuleert dit als volgt 2 : 'Het 
zijn meestal open gesprekken. De gedetineerde voelt 
zich betrekkelijk veilig en durft over velerlei zaken 
met een geestelijk verzorger te spreken. Aan de orde 
komen onder andere de beleving van het gedetineerd 
zijn, de angsten en de agressies daarbij, hoe zij de 
detentie zo goed mogelijk proberen door te komen, 
de thuissituatie of de hulp die ze van de achterban 
ondervinden. Hoe men in het leven staat en wat men 
ervan verwacht, wat men van het leven wit maken. De 
betekenis van God en godsdienst in hun leven, 
twijfels en bemoediging hierbij. Ook het delict en de 
schuldgevoelens die ze daarbij wel of niet hebben. 
Sporadisch wordt om directe hulp of bemiddeling 
gevraagd. Wat mij opvalt is dat deze persoonlijke 
gesprekken dikwijls resulteren in een stuk rust bij 
gedetineerden, wat ook soms woordelijk zo gezegd 
wordt'. 

In de uitgave over het humanistisch geestelijk 
raadswerk uit 1988 lezen we over de individuele 
gesprekken 3 : 'De gedetineerde heeft vaak het gevoel 
een speelbal te zijn van omstandigheden, slachtoffer 
van slechte jeugdervaringen. Hij voelt zich vaak 
onmachtig om verandering in zijn leven aan te 
brengen. De geestelijk verzorger gaat op dit soort 
gevoelens in en laat de gedetineerde vertellen waarom 
hij zichzelf slachtoffer en speelbal voelt. Op deze 
manier moet hij zich verantwoorden voor wat hij zegt 
en na gaan denken of deze uitingen wet kloppen met 
de werkelijkheid. De gesprekken zijn ook gericht op 
het herkennen en leren hanteren van eigen aandeel in 
gebeurtenissen die in het leven van de gedetineerde 
hebben plaatsgevonden. Op deze wijze kan er een 
geestelijk proces op gang komen van bezinning, 
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herorientatie en zelfaanvaarding'. 
In jeugdinrichtingen worden de gesprekken meestal 

niet zozeer gekenmerkt door de detentiesituatie als 
wel door de problematiek van het jongere-zijn. Van 
de geestelijk verzorger wordt dan ook veel invoelings-
vermogen gevraagd om juist met deze jonge mensen 
om te gaan, nu ze `voor galg en rad' dreigen door te 
groeien. 4  

Er worden veel individuele gesprekken gevoerd, al 
verschilt het sterk per inrichting. In een huis van 
bewaring zal het accent eerder liggen op crisisinter-
ventie, terwijI in gevangenissen en tbs-instellingen 
vaak uitgebreider en fundamenteler met de gedeti-
neerde ingegaan kan worden op zijn grond van 
bestaan, zijn hoop en wanhoop, zijn waarde voor 
zichzelf en anderen. Inrichtingen met een zeer strak 
en stevig ingevuld dagprogramma laten nauwelijks 
ruimte voor individuele contacten, tenzij die van 
tevoren al helemaal gepland zijn. Daardoor wordt het 
ook voor de geestelijk verzorger ingewikkeld en 
moeilijk de juiste aandacht en zorg aan mensen te 
geven. 

Gespreksgroepen 

Naast persoonlijke gesprekken worden er veel 
gespreksgroepen gehouden.s Gespreksgroepen vinden 
niet altijd gescheiden naar denominatie plaats, dat wil 
zeggen onder leiding van een geestelijk verzorger. In 
verschillende inrichtingen is het de gewoonte dat een 
gespreksgroep geleid wordt door twee geestelijk 
verzorgers. In de tbs-klinieken is dat zelfs rege1. 6  

Bij veel gespreksgroepen zijn buitenstaanders 
aanwezig 7 , die in sommige gevallen regelmatig deel 
blijven nemen aan de gespreksgroep. Gespreks-
groepen met buitenstaanders worden door velen als 
een verrijking ervaren. Zo zegt een deelnemer: 
mensen van buiten erbij dat houdt je een beetje fris. 
Mensen van binnen zie je iedere dag weer. Je raakt 
op elkaar uitgekeken en op het laatst heb je elkaar 
niets meer te zeggen. Voor mensen van buiten wit je 
ook geen rotfiguur slaan, dus doe je extra je best om 
iets goeds te zeggen. 8  In een gespreksgroep, waaraan 
mensen deelnemen, die at lange jaren zitten, dit 
laatste meestal belangrijker dan voor mensen die in 
preventieve hechtenis zitten. Vaak zijn mensen in een 
huis van bewaring zo vol van alles wat er met hen 
gebeurt of nog te gebeuren staat, dat alleen dat al 
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volop gespreksstof oplevert. Maar ook voor hen kan 
een contact met enkele mensen 'van buiten' van erg 
veel belang zijn. 

Daarnaast vervult een gespreksgroep ook een 
belangrijke rol in het (leren) luisteren naar elkaar, 
onder leiding van een ander, die aandacht voor jou 
heeft en je kent of kan leren kennen. In een gesprek 
met anderen praten over je eigen situatie, je eigen 
vragen en twijfels, over zaken, die te maken hebben 
de zin van je leven, vragen, die je altijd al had willen 
stellen... Een nauwgezet verslag van een dergelijk 
gesprek is te vinden bij Dobbelaer. (Dobbelaer, 1985) 

Met name in enige jeugdinrichtingen zijn de 
gespreksgroepen (gedeeltelijk) vervangen door 
meditatiegroepen. Jongeren krijgen de gelegenheid te 
oefenen om te komen tot een meer `ontvangende 
houding' in tegenstelling tot de `grijpgrage houding' 
die velen in het dagelijks leven hebben. (Gerritsma, 
1987) 

Kerkdiensten 

In vrijwel alle inrichtingen worden elke week 
kerkdiensten gehouden. Tot voor kort vonden deze 
vieringen altijd in het weekend plaats, sinds de bezui-
nigingen die enige jaren geleden plaatsvonden en 
waardoor met name de personeelssterkte in de 
weekenden getroffen werd, is het soms onmogelijk 
geworden een viering in het week-end te doen plaats-
vinden. Ook was het vanzelfsprekend dat er afzon-
derlijke protestantse en katholieke kerkdiensten 
waren. Op het ogenblik lijkt het aantal gezamenlijke 
vieringen enigszins toe te nemen. Gemiddeld 2000 
gedetineerden bezoeken wekelijks de kerkdiensten. 
Daarnaast zijn er bij veel diensten bezoekers van 
buiten en koren, die graag aan de diensten hun hoog 
op prijs gestelde medewerking verlenen. 9  

De kerkdienst wordt steeds meer een viering van 
deze groep mensen in plaats van een viering volgens 
een vanuit de kerken voorgegeven stramien. M.J. 
Janssen beschrijft dit als volgt: `Mensen komen bij 
elkaar in een ruimte, die uitnodigt tot inkeer en 
gebed. Ze zoeken stilte, rust, acceptatie door de 
gemeenschap, een van de gemeenschap willen zijn, ze 
willen zich overgeven aan het ritueel van het luisteren 
naar bijbelse verhalen, ze willen proberen aan de 
hand van wat de voorganger zegt over deze teksten, 
naar hun eigen leven te kijken. 
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De symbolen en riten, die gebruikt worden, zijn 
mensen die bij justitie verblijven, soms bekend uit 
hun opvoeding, uit deelname vroeger aan kerk-
diensten. Soms ook is het allemaal nieuw voor hen en 
komen ze uit nieuwsgierigheid en behoefte aan eens 
iets anders dan de dagelijkse sleur van een inrichting. 
Maar hoe dan ook, ze verwachten dat hen lets aange-
reikt wordt van zingeving voor hun eigen leven. Een 
breder kader, waarin ook hun eigen leven zich 
afspeelt - een kader dat verband houdt met God en 
gel oof. 

Meestal is in zo'n viering een bijbellezing het 
uitgangspunt voor een overdenking. Het verhaal dat 
gelezen is wordt door de voorganger naar vermogen 
en gericht op deze gelovigen uitgelegd en geplaatst in 
het leven van nu. Liefst in het leven van deze mensen, 
die bier zijn. (...) In een kerkdienst gaat het er steeds 
om zingeving met elkaar te vinden voor je leven nu 
en hier, in het kader van een eeuwenlange gelovige en 
menselijke traditie. De geestelijk verzorger treedt 
daarin op als bemiddelaar en begeleidee." Van tijd 
tot tijd worden ook bezinningsdagen georganiseerd, 
soms door de geestelijk verzorgers gezamenlijk. De 
geestelijk verzorger organiseert een bezinningsdag 
voor de gedetineerden waarmee hij contact heeft. 
Samen met de gespreksgroep wordt het thema 
gekozen en wordt de dag verder voorbereid. Zo 
worden er afspraken gemaakt met betrekking tot een 
aantal praktische zaken: wie zorgt dat de koffie wordt 
gezet, wie zet welke spullen klaar enzovoort. Bij het 
thema wordt vaak een passende film gezocht of een 
inleider en worden er mensen van buiten de 
inrichting uitgenodigd om het gesprek in kleine 
groepjes te leiden. De dag wordt altijd afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. 

De bedoeling van zoin bezinningsdag is, naast het 
zich verdiepen in een bepaald thema, vooral ook het 
doorbreken van de beperkte `bajes-horizon'. Tijdens 
een bezinningsdag kunnen gedetineerden samen lets 
delen, waar ze zelf de verantwoordelijkheid voor 
dragen en waar mensen van buiten de inrichting bij 
aanwezig zijn. Op deze wijze wordt de stress en de 
sleur van alledag door.broken en kan men eens langer 
stilstaan bij een onderwerp dat in de belangstelling 
staat. Gedurende zo'n dag gaan mensen zich wat 
vertrouwder voelen, groeit er een sfeer van saamho-
righeid en gaat men zich vrijer voelen om een eigen 
mening te geven over een bepaald onderwerp. Het 
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resultaat van zo'n bezinningsdag is vaak merkbaar in 
de gespreksgroepen die daarna worden georgani-
seerd, waar vrijer en ook serieuzer over de aange-
dragen onderwerpen wordt gepraat. 

Contacten met anderen binnen de inrichting 

Contacten met andere werkers binnen de inrichting 
vinden plaats binnen een totale zorg voor en 
bejegening van gedetineerden. Dit betekent dat de 
plaats van de geestelijk verzorger in de organisatie-
structuur functioneel en efficient dient te zijn, zowel 
waar het gaat om overlegvormen met het executief 
personeel, vertegenwoordigers van andere hulpverle-
nende disciplines als de directie." Geestelijk 
verzorgers zijn deelnemer in een aantal overleg-
vormen. In de afgelopen jaren is het overleg tussen 
de geestelijk verzorgers zelf belangrijker geworden. 
Binnen de geestelijke verzorging is steeds vaker 
sprake van teamvorming. Werken in onderlinge 
samenhang is van meer belang geworden dan het 
solistisch opereren. 

In grootschalige inrichtingen zullen geestelijk 
verzorgers onderling bekijken of de aanwezigheid van 
alien bij overlegvormen noodzakelijk is en of niet 
volstaan kan worden met een goede vertegenwoor-
diging. Ook vervullen geestelijk verzorgers nogal eens 
een rol bij opvang van incidenten en calamiteiten in 
de inrichting, zowel naar personeelsleden als naar 
gedetineerden toe. Met name bij suIcide(pogingen) is 
dit het geval.' 2  Daarnaast fungeren geestelijk 
verzorgers ook voor andere medewerkers soms als 
raadsvrouw of -man, iemand die aandacht heeft voor 
hun persoonlijk welbevinden in dit zware werk. 

Contacten buiten de inrichting 

Geestelijk verzorgers zijn van oudsher functiona-
rissen, die met een been in de inrichting staan en met 
het andere been erbuiten. In bepaalde situaties zijn 
contacten gewenst met familie of vrienden van gedeti-
neerden. Met name als het om existentiele vragen 
gaat en men buiten de inrichting geen gehoor kan 
vinden, omdat er niemand is of men zich schaamt, 
kunnen gesprekken van erg veel belang zijn. Veel 
gedetineerden maken zich zorgen over hun thuissi-
tuatie. Gerichte aandacht daarvoor kan ervoor zorgen 
dat hun detentie niet nodeloos zwaar wordt. 
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Vele geestelijk verzorgers hebben een part-time 
functie in de inrichting en zijn daarnaast ook gedeel-
telijk elders werkzaam." Er zijn veel contacten met 
plaatselijke gemeenschappen. Spreekbeurten over de 
gevangenis en het gevangenispastoraat worden door 
hen gehouden. Daarbij valt met name te denken aan 
veel bijeenkomsten in kleinere groepen." De 
afgelopen jaren zijn er ook enkele uitgebreide 
cursussen of leerhuizen geweest, waarin de plaat-
selijke gemeente/parochie en de geestelijk verzorgers 
van de inrichting ter plekke gedeeltelijk een brug 
tussen binnen en buiten konden slaanis 

De rot van geestelijk verzorgers naar hun achterban 
moet niet overschat, maar ook niet onderschat 
worden. Levensbeschouwelijke groeperingen 
vervullen nog steeds een belangrijke rot in het denken 
van onze samenleving en haar burgers. Het recht-
streekse contact tussen (vertegenwoordigers van) deze 
groeperingen en de gedetineerden kan dit denken 
alleen maar bevorderen. 

De inzet van vrijwilligers 

Gedetineerden zoeken vaak contact met de 
geestelijk verzorger vanwege de directe situatie 
waarin zij zich bevinden. Door de opsluiting in een 
penitentiaire inrichting raken veel mensen uit hun 
persoonlijk evenwicht. Vaak ontstaan er bij gedeti-
neerden tijdens de detentie gevoelens van machte-
loosheid, eenzaamheid en twijfel aan de zin van het 
bestaan. De problematiek van de gedetineerde is dan 
ook vaak zeer intens en zwaar, en vereist in die 
gevallen van de geestelijk verzorger methodische, 
analytische en relationele vaardigheden om de gedeti-
neerde te begeleiden. 

Toch is het zeker niet zo dat alle contacten met 
gedetineerden een deskundige benadering vereisen. 
Uit ervaring is gebleken dat veel gedetineerden bij 
geestelijk verzorgers algemene menselijke kwaliteiten 
als warmte, erkenning, luisterbereidheid en geduld 
zoeken. Kwaliteiten waarvoor geen specifieke deskun-
digheid vereist is, maar het open kunnen staan voor 
een relatievorm waarin herkenning, gelijkwaar-
digheid, betrokkenheid, aandacht en gevoelens van 
verbondenheid centraal staan. Geestelijk verzorgers 
erkennen het belang van het aangaan van die 
menselijke contacten en spelen daarop onder andere 
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in door vrijwilligers bij hun werk te betrekken. 
De inzet van vrijwilligers, zowel binnen als buiten 

de penitentiaire inrichting, door.de  geestelijke 
verzorging is dan ook een veel voorkomend 
verschijnsel. Met name de katholieke en protestantse 
denominaties maken op grote schaal gebruik van 
vrijwilligers, afkomstig uit de eigen geloofsgemeen-
schap.' 6  De humanistische raadslieden betrekken ook 
regelmatig vrijwilligers bij hun werk, zij het in 
bescheidener omvang." De manier waarop geestelijk 
verzorgers gebruik maken van vrijwilligers verschilt 
per denominatie en per geestelijk verzorger. Vaak 
nemen de vrijwilligers binnen de penitentiaire 
inrichting deel aan kerkdiensten, bezinningsdagen, 
groepsgesprekken of worden ze ingeschakeld bij 
diverse activiteiten die door geestelijk verzorgers 
worden georganiseerd. Veelal vervullen zij ondersteu-
nende taken, of worden zij uitgenodigd omdat zij iets 
bijzonders hebben meegemaakt of gedaan waarover 
men, vaak tijdens groepsgesprekken, iets vertelt. In 
sommige inrichtingen is de inzet van vrijwilligers tot 
een geInstitutionaliseerd onderdeel van de geestelijke 
verzorging gaan behoren. 

Een goed voorbeeld van een geslaagde inzet van 
vrijwilligers binnen een penitentiaire inrichting is het 
'huiskamerprojece in het HvB de Havenstraat te 
Amsterdam. Een groep buurtbewoners heeft hier het 
initiatief genomen tot het regelmatig bezoeken van 
gedetineerden in die inrichting. Dit project heeft de 
humanistisch geestelijk raadsvrouw aldaar, in samen-
werking met sociaal-cultureel werk uiteindelijk 
overgenomen en wordt door hen gezamenlijk gecoOr-
dineerd. Momenteel nemen ongeveer veertig vrijwil-
ligers hieraan deel. Doel van dit initiatief is om de 
gedetineerden in contact te laten komen met mensen 
van buiten de inrichting, die geen enkele functionele 
binding hebben met justitie of die betreffende 
inrichting. Het aangaan van contacten met mensen 
van buiten de inrichting staat hier feitelijk centraal, 
zonder dat die contacten een hulpverlenend of 
begeleidend karakter hebben. 

Buiten de penitentiaire inrichtingen ondersteunt de 
geestelijke verzorging initiatieven gericht op het 
welzijn van ex-gedetineerden. In diverse steden in 
Nederland (onder andere Den Haag, Haarlem, 
Rotterdam, Maastricht) zijn projecten opgezet ter 
begeleiding en ondersteuning van ex-gedetineerden 
die uit de penitentiaire inrichting zijn ontslagen. Die 
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nazorg-projecten bestaan zowel uit aanloophuizen 
waar ex-gedetineerden terecht kunnen wanneer zij 
behoefte hebben aan een gesprekspartner, als uit 
begeleid-wonen-projecten waar ex-gedetineerden na 
hun detentie onder begeleiding proberen een nieuw 
leven op te bouwen (onder andere de stichting 
Exodus in Den Haag, ondergebracht bij de Haagse 
Raad van Kerken). Deze nazorgprojecten zijn alien 
opgezet door of in samenwerking met protestantse 
en/of katholieke geestelijk verzorgers. Humanistische 
raadslieden zijn momenteel ook bezig om in de 
toekomst op een dergelijke projectmatige manier 
nazorg te verlenen aan ex-gedetineerden. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij dergelijke 
projecten. Zeker bij de protestantse en katholieke 
denominaties is de inzet van vrijwilligers uit de plaat-
selijke kerkelijke gemeenschap sterk traditioneel 
verankerd. Hulpverlening en begeleiding staan in 
deze visie niet op zichzelf, maar horen deel uit te 
maken van een gemeenschap van mensen waarin het 
dagelijks leven zich afspeelt. Zo ligt aan de stichting 
Exodus de gedachte ten grondslag dat gevangenis-
pastoraat en nazorgpastoraat met elkaar verbonden 
moeten zijn en dat beide gedragen moeten worden 
door de kerkelijke gemeenschap ter plaatse. Dat 
betekent in het geval van Exodus dat aan het gehele 
project zeven beroepskrachten en 150 vrijwilligers zijn 
verbonden." De vrijwilligers vervullen in dit project 
ondersteunende en aanvullende taken, terwijI de 
verwerking van hulpvragen in principe alleen aan de 
beroepskrachten is voorbehouden." 

De inzet van vrijwilligers kan de geestelijke 
verzorging als onderdeel van de totale zorg voor 
gedetineerden een belangrijke meerwaarde geven, 
zowel binnen als buiten de penitentiaire inrichting. 
Tijdens de detentie biedt de vrijwilliger voor gedeti-
neerden vaak een van de weinige mogelijkheden, 
buiten de familie en andere relaties, om in contact te 
komen met mensen van buiten de inrichting zonder 
dat die beroepsmatig jets met justitie te maken 
hebben. De communicatie met mensen van 'buiten', 
de uitwisseling van ervaringen, ideeen en gedachten 
tussen gedetineerden en burgers staat tijdens dit 
contact in feite centraal. De vrijwilliger kan voor 
gedetineerden een brug-functie vervullen: door het 
contact met de vrijwilliger blijft er voor de gedeti-
neerden een wisselwerking bestaan tussen de tuiten-
wereld' en de wereld binnen de inrichting. Voor de 
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nazorgprojecten blijkt de steun van vrijwilligers 
onontbeerlijk. Zonder de hulp van mensen uit de 
plaatselijke kerkelijke gemeenschappen zouden de 
huidige katholieke en protestantse nazorgprojecten 
niet mogelijk zijn geweest. 

Het beroep op vrijwilligers door de geestelijke 
verzorging laat ook zien dat in de contacten met 
gedetineerden niet altijd professionaliteit en deskun-
digheid vereist is. Zeker, voor de verwerking van 
problemen die betrekking hebben op diepliggende 
existentiele aspecten is deskundigheid en kennis 
vereist. Geestelijke verzorging dient dan ook alleen 
door professionele geestelijk verzorgers te gebeuren. 
In de aanvullende en ondersteunende sfeer is deskun-
digheid en theoretische kennis echter minder 
belangrijk en is bijvoorbeeld levenservaring een 
belangrijk criterium in de communicatie met gedeti-
neerden. Op basis van die `ervaringskennis' kunnen 
vrijwilligers een grote bijdrage aan de geestelijke 
verzorging binnen de penitentiaire inrichting leveren. 

Ontwikkelingen 

Ter afsluiting van dit artikel willen wij een aantal 
ontwikkelingen noemen die thans gaande zijn en/of 
in de komende tijd een rol zullen spelen. 

Veranderingen in het veld 

In het verleden was het takenpakket van de 
geestelijk verzorger te veelomvattend. Door de 
afwezigheid van andere functionarissen in de inrich-
tingen, zoals psychologen en maatschappelijk 
werkers, werd veelvuldig een oneigenlijk beroep op 
de geestelijke verzorging gedaan. De geestelijk 
verzorgers zijn zich in toenemende mate op hun taak 
gaan bezinnen en hebben, zodra de mogelijkheid zich 
voordeed, het eigen terrein duidelijk afgebakend. 

Een andere ontwikkeling is de toename van de 
problematiek waarmee alien die in de inrichtingen 
werken te maken hebben gekregen. Ten gevolge van 
deze ontwikkelingen ontstond voor de geestelijk 
verzorgers de noodzaak zich bij te scholen in onder 
meer de volgende onderwerpen: 
- drugsverslaving; 
- het omgaan met mensen die lijden onder ernstige 
psychiatrische problemen, inclusief de toegenomen 
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suicideproblematieken 20, en 
— de benadering van mensen die een andere 
religieuze en culturele achtergrond hebben. 

Met het oog op de vele buitenlandse gedetineerden 
zijn geestelijk verzorgers een cursus Frans, Spaans of 
Turks gaan volgen. Door toename van hen die met 
zowel expliciet als latent aanwezige existentiele 
vragen en problemen worstelen verandert het beroep 
op de geestelijk verzorgers. Het zorgvuldig met deze 
vragen omgaan vergt extra aandacht en scholing. 

Aparte vermelding verdienen de veranderingen die 
zich in de inrichtingen, ten gevolge van de deconcen-
tratie en de opzet van steeds meer separate secties 
voorgedaan hebben. Deze twee veranderingen 
hadden onder meer tot gevolg dat zowel de directies 
als gedetineerden moeilijker bereikbaar werden. 2 ' 
Temidden van een veld dat zozeer in beweging is, is 
bij vele geestelijk verzorgers de wens gaan leven om 
tot nauwere samen werkingsvormen te komen. 
Inmiddels zijn in een groot aantal inrichtingen teams 
gevormd, waarin het werk gecoordineerd en 
afgestemd wordt. 

Resumerend kunnen wij stellen dat geestelijk 
verzorgers zich binnen het Gevangeniswezen 
duidelijk zullen profileren als degenen die qua ambt 
en opleiding de aangewezen gesprekspartners zijn 
waar het gaat om de geestelijke dimensie van het 
bestaan, het terrein van existentiele vragen en 
problemen. 22  In de toekomst zal de nadruk blijven 
liggen op de eigen en onvervangbare inbreng van de 
geestelijke verzorging. Professionalisering en 
teamvorming zullen alle aandacht krijgen. 

Extra inspanningen 

Op twee manieren hebben de geestelijk verzorgers 
zich de afgelopen tijd extra ingezet: het mobiliseren 
van de eigen achterban en de zorg voor hindoe- en 
moslim-gedetineerden. 

Geestelijk verzorgers werken in de inrichtingen 
maar hebben tevens een band met de kerk of het 
genootschap dat hen uitzendt. Ten gevolge van deze 
binding met een zendende instantie zijn een aantal 
ontwikkelingen op gang gekomen die voor de toe-
komst van belang kunnen zijn. In de afgelopen jaren 
is duidelijk geworden dat de inspanning, die 
geestelijk verzorgers zich getroost hebben de eigen 
achterban te mobiliseren, vruchten begint af te 
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werpen. Met name denken wij hierbij aan de vele 
vrijwilligers die bij de geestelijke verzorging 
betrokken zijn. Hun aantal blijkt gelijke tred te 
houden met de capaciteitsuitbreiding van het Gevan-
geniswezen. Nauw verweven hiermee is een reeks 
initiatieven op het terrein van de nazorg voor 
ex-gedetineerden. 

Een groeiend aantal moslims en hindoes bevolkt de 
inrichtingen. Ook zij doen een beroep op de 
aanwezige geestelijk verzorgers, die naar vermogen 
tijd en aandacht geven. Het ziet er echter naar uit dat 
binnen niet al te lange tijd in totaal 152 uur (vier 
formatieplaatsen) voor hindoe- en moslim-geeste-
lijken vrijgemaakt zullen worden. Het lijkt aanne-
melijk dat bij de huidige opzet aangesloten zal 
worden en de beschikbare formatie-uren landelijk 
verdeeld worden zodat een zo groot mogelijk aantal 
gedetineerden een beroep op geestelijke verzorging 
van de eigen signatuur kan doen. Bij de organisatie 
zullen, zo is de verwachting, predikanten, aalmoeze-
niers en humanistische raadslieden voorlopig nog wel 
hand- en spandiensten moeten blijven verlenen. . 

Ontwikkelingen als uitdagingen 

In de samenleving deed zich de afgelopen jaren een 
aantal ontwikkelingen voor, die door de geestelijk 
verzorgers als evenzovele uitdagingen opgevat 
kunnen worden. Wij noemen de afname van de 
aandacht voor normen en waarden, de toename van 
individualisme en egoIsme en de opkomst van het 
'no-nonsense' denken. Vaclav Havel heeft tijdens zijn 
gevangenschap een rake typering van de moderne 
mens gegeven: 'De tragedie van de moderne mens 
bestaat niet zozeer in het feit dat hij eigenlijk steeds 
minder weet over de zin van zijn eigen leven, maar 
dat hem dit steeds minder kan schelen.' (Havel, p. 
163) Het is de ervaring van aalmoezeniers, predi-
kanten en humanistische raadslieden dat zij in hun 
werk te maken krijgen met mensen die door de 
detentie in een crisis terechtkomen en vaak voor het 
eerst van hun leven de vraag stellen: `Wat is de zin 
van mijn leven?' 

Ook in de komende tijd zullen de geestelijk 
verzorgers op een integere manier over normen en 
waarden trachten te spreken, naar alternatieven voor 
individualisme en egoIsme zoeken en, vanuit de eigen 
traditie, mensen blijven aanspreken op hun menszijn. 

Geestelijke verzorging penitentiaire inrichtingen 121 



Nolen 

Met gedetineerden zullen zij zoeken naar een nieuwe 
levensorientatie die, zij het met vallen en opstaan, 
perspectief biedt. De visie van waaruit zij werken is 
gericht op een horizon waartoe onder meer behoort 
dat niet het delict maar de mens centraal staat. 

Naast de zorg voor en dienstverlening aan gedeti-
neerden leveren zij eveneens een bijdrage aan de 
totale zorgverlening in de inrichtingen. Het gaat 
daarbij om het samen met anderen bevorderen van 
een zo humaan mogelijk leefklimaat en het 
meedenken over ethische vragen. In toenemende 
mate zullen zij daarbij ook meezoeken naar alterna-
tieven voor de straf. Zoals zij binnen het Gevangenis-
wezen onder meer de gemeenschap buiten represen-
teren, zo vertegenwoordigen zij buiten de muren de 
gedetineerden en zullen zij blijven benadrukken dat 
er tussen mensen binnen en buiten de muren geen 
fundamenteel verschil bestaat. 

M.B. Blom, Jaarverslag 1988 van 
de Hoofdpredikant bij de inrich-
tingen van justitie, pp. 6-8. 

Contactblad van de aalmoeze-
niers bij de inrichtingen van 
justitie, 40e jrg.„ nr. 3, pp. 37-38. 

Humanistisch geestelijk 
raadswerk in de inrichtingen van 
justitie, uitgave van het bureau 
centraal geestelijk raadsvrouw, 
p. 4. Helaas is Cr, behalve deze 
uitgave, weinig over de humanis-
tisch geestelijke verzorging in de 
inrichtingen van justitie gepubli-
ceerd, zodat in het door Loman 
geschreven deel van dit artikel de 
meeste verwijzingen plaatsvinden 
naar publikaties van protestantse 
en katholieke zijde. 

Zie hiervoor onder andere de 
taakomschrijving geestelijk 
verzorgers in jeugdinrichtingen, 
Bureaus Hoofdaalmoezenier en 
Hoofdpredikant, Den Haag 1990 
en M. Boeschoten, De jeugdpro-
blematiek, in: J. Spoor (red.), De 
kerk in de gevangenis, pp. 
111-126, Kampen, 1983. 

5  Zie hiervoor o.a. Contactblad, 
39e jrg., nr. 3. Deze special over 

de gespreksgroep geeft behalve 
uitgebreide informatie over de 
opzet en inhoud van gespreks-
groepen ook de cijfers over de 
gemiddeld 90 gespreksgroepen per 
week geleid door katholieke 
pastores. In het jaarverslag van de 
Hoofdpredikant over 1988 staat 
op p. II dat de predikanten 
wekelijks 180 groepen hadden, 
waaraan 729 gedetineerden 
deelnemen. Van de gespreks-
groepen die werden geleid door 
humanistisch raadslieden waren 
geen cijfers beschikbaar. 
6  Zie hiervoor onder andere de 
special over geestelijke veaorging 
in de tbs (Contactblad, 37e jrg.) en 
de verschillende verslagen, die 
hieromtrent verschenen zijn. Met 
name de (vaak gezamenlijke) 
jaarversPagen van de geestelijk 
verzorgers gedurende de laatste 
jaren. 

Zie hiervoor de nota over 
vrijwilligers in het 
justitie-apparaat. 

Contactblad, special over de 
gespreksgroep, p.51. 
9  Zie hiervoor onder andere 
jaarverslag Hoofdpredikant 1988, 
pp. 13 e.v. 
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10 Aldus M.J. Jansen in een 
lezing, gehouden voor nieuwe 
functionarissen bij inrichtingen 
van justitie op 4 april 1990 te 
Utrecht. 
" Zie: nota Geestelijke verzorging 
in de inrichtingen van justitie, 
1988, p. 10. Dit loopt echter niet 
altijd soepel van beide kanten, 
aldus pp. 14-15 van deze nota. 
12  Zie hiervoor onder andere de 
enquete over de bemoeienis van 
geestelijk verzorgers bij suicidepo-
gingen en suicides, Den Haag 
1989 en Contactblad, 36e jrg., nr. 
3, Dood en wanhoop in de gevan-
genis. 
13  Van de in totaal 145 geestelijk 
verzorgers zijn er slechts 16 
full-timers. Sommigen zijn 
werkzaam in meerdere inrich-
tingen, anderen vervullen tevens 
een andere functie in de 
maatschappij of werken enkel 
part-time. 
' 4  In de jaarverslagen staan nogal 
wat bijeenkomsten vermeld van 
vrouwengildes, buurtverenigingen, 
scholen en dergelijke. Ook als 
verzoeken daartoe de inrichtingen 
bereiken, zijn de geestelijk 
verzorgers vaak degenen die 
hiervoor gevraagd worden. 
' 5  Te denken valt aan projecten 
rond de `Havenstraae en 
"t Nieuwe Lloyd' in Amsterdam, 
het `Exodusprojece in Den Haag, 
werkgroepen `Kerk en Gevan-
genis' in verschillende plaatsen. 
16  Uit een enquete die de Hoofd-
aalmoezenier en de Hoofdpre-
dikant eind 1988 hebben 
gehouden, blijkt dat op dat 
moment 919 vrijwilligers bij de 
protestantse en rooms-katholieke 
geestelijke verzorging in justitiele 
inrichtingen betrokken waren. Van 
deze 919 vrijwilligers behoren er 
418 tot de rooms-katholieke kerk 
en 501 tot de protestantse kerken. 
" Over het aantal vrijwilligers dat 
bij de humanistisch geestelijke 
verzorging in penitentiaire inrich- 
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Strafrecht en 

geloofsovertuiging 

Een visie op reclassering 

mr. H.J.R. Fijn * 

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de 
wijze waarop in de periode 1980-1990 door het Leger 
des Heils getracht is een aan de geloofsovertuiging 
ontleende visie in relatie te brengen tot de alledaagse 
strafrechts- en reclasseringspraktijk, en welke 
betekenis die beleidsvisie kreeg in de praktijk zelf 
respectievelijk in de reorganisatie van het reclasse-
ringsbestel. Het artikel is als volgt ingedeeld. Eerst 
wordt de geschiedenis van de Leger des Heils reclas-
sering in grote lijnen geschetst, daarna wordt aange-
geven waarom er in de jaren zeventig, tachtig een 
beleidsplan moest komen, vervolgens wordt het 
ontwerp voor een plan van directie en staf getypeerd, 
dat door een plan van de hele instelling gevolgd werd; 
na een korte weergave van feitelijke realisering wordt 
geschetst op welke wijze dit plan een rot speelde in de 
reorganisatie van het reclasseringsbestel (1983-1986) en 
tenslotte wordt de stand van zaken anno 1990 
getypeerd. 

Korte geschiedenis 

De geschiedenis van het Leger des Heils begint in 
1865 als William Booth, een methodistenpredikant in 
Engeland, zijn stadszending opricht en al binnen 
enkele jaren daarmee een eigen missie, nee zelfs een 
eigen kerk, gesticht blijkt te hebben. Militair van 
opzet ('aanvallend christendom'), pietistisch van 
geloofsinhoud, en al snel sterk gericht op leniging 
van praktische nood, groeit het Leger in dertig jaar 
uit tot de wereldwijde organisatie die het nu nog is. 

* De auteur was van 1973-1988 directeur van het Leger des 
Heils, afdeling Reclassering, en is thans werkzaam als 
sectormanager Instellingen voor (Gezins-)voogdij bij het 
Ministerie van Justitie. 
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Ook Nederland wordt `veroverd': in 1887 wordt de 
eerste samenkomst in Amsterdam gehouden en in 
1890, in de strenge winter van dat jaar, blijkt de 
gerichtheid van het Leger op de nood van de 
medemens: het huisvest honderden daklozen en 
zwervers in een pand aan het Rapenburg, het begin 
van zijn imaatschappelijk werk'. 

De grondslag van het Leger des Hells, waar het 
gaat om die leniging van nood, is te vinden in 
kernachtige, profetische uitspraken van de stichter: 
Ten lege maag heeft geen oren' (niet ongelijk later 
Maslow!), `Als het karakter van de mens de oorzaak 
van zijn ellende is, moet dat veranderen, maar als het 
de omstandigheden zijn, dan moet daaraan jets 
gedaan worden!' Doordenkend op die grondslag, kan 
de vraag gesteld worden of de hulpverlening bij het 
Leger `ingebouwd' is, dat wil zeggen ondergeschikt 
aan de evangelisatiedoelstelling? Dat is al heel lang 
een discussie. Officieel is dat niet het geval: in 1912, 
kort voor zijn dood, gaf de Stichter in historische 
woorden aan dat bekering van de ziel en redding van 
het lichaam twee zijden van dezelfde medaille zijn, 
maar in de na-oorlogse geschiedenis van het Leger, 
zeker in Nederland, vinden we tal van !eiders die 
steeds aangegeven hebben, dat die ziel toch wel 
belangrijker is dan dat sterfelijke lichaam. 

Terug naar de geschiedenis. Ongeveer in dezelfde 
tijd als het Leger des Hells in Nederland zijn werk 
startte, kreeg de reclasseringsarbeid nieuwe impulsen. 
Dit werk was bier te lande in 1823 begonnen door het 
Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering 
van Gevangenen, later Nederlands Genootschap tot 
Reclassering. Oprichters waren de gegoede zaken-
lieden Suringar, Nierstrasz en Warnsinck, die voort-
bouwden op de ideeen van John Howard. 

Het lag eigenlijk wel voor de hand dat het Leger 
des Hens in dat werk betrokken zou raken: de arbeid 
onder alcoholisten, zwervers, daklozen en andere 
leden van de lagere sociale klasse voerde de heils-
soldaat en -officier menigmaal de gevangenis in. 
Vanuit dat contact was steun na ontslag uit die 
inrichting een vanzelfsprekende zaak. Om een kader 
voor dit werk te hebben, sloten vele officieren en 
soldaten zich aan bij het Nederlands Genootschap 
(voor het eerst, zo kon worden nagegaan, in 1890). 

Dat ging zo tot aan het begin van deze eeuw - de 
eerste reclasseringsregeling, die van 1910, was in 
voorbereiding - toen de overheid aan het Leger des 
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Heils vroeg of het een eigen erkenning als reclasse-
ringsinstelling zou willen aanvaarden. Aan de zijde 
van het Leger was grote aarzeling om hieraan gevolg 
te geven. Immers: subsidie betekende binding aan 
overheidsvoorschriften, en het Leger wilde vrij zijn 
van dergelijke regulerende invloed. Anderzijds, 
pragmatisch als het is, werd het aangetrokken door 
de mogelijkheid met meer geld en een groter bereik, 
zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Na 
indringend overleg met het Internationaal Hoofd-
kwartier te Londen werd de invitatie van het Minis-
terie van Justitie aanvaard. In 1912 legde het Leger 
een bereidverklaring af en was het officieel de tweede 
reclasseringsinstelling van dit land. 

Er volgden jaren van opbouw: heilsofficieren waren 
het kader en organiseerden brigades van vrijwilligers 
die `celbezoek en patronaat' als taak hadden. In 
jaarverslagen uit de jaren twintig en dertig wordt 
duidelijk hoevele duizenden door het Leger in dit tijd 
bereikt werden, via de instrumenten van voorlich-
tingsrapportage, voorwaardelijke veroordeling en 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw 

Die periode van op- en uitbouw werd ruw onder-
broken door de Tweede Wereldoorlog. Het Leger 
werd door de Duitse bezetter gezien als een 'Britsche 
mantelorganisatie' en feitelijk geliquideerd. In 1941 
vonden de reclasseringswerkers van het Leger voor de 
rest van de bezettingstijd een gastvrij onderdak bij het 
Nederlands Genootschap. (Het voelde zich hier 
kennelijk meer thuis dan bij de in de jaren twintig 
ontstane protestants-christelijke reclassering: altijd 
was betoogd dat het Leger net als het Genootschap 
`algemeen' was, want: niet gericht op een eigen groep, 
zoals de zuilen, maar openstaand voor iedereen!) 

Na 1945 hervatte het heropgerichte Leger des Heils 
zijn reclasseringsactiviteit. Het was de periode van 
wederopbouw die in de reclasseringsgeschiedenis 
uniek genoemd mag worden: een ontwikkeling, 
krachtig bevorderd vanuit het Ministerie van Justitie 
(in de personen van Tjaden en Goedemans), in nauw 
samenspel met de Utrechtse school in het strafrecht 
(Kempe, Baan, Pompe), gericht op vergroting van 
deskundigheid (de cursussen van het Nationaal 
Bureau voor Reclassering, later gevolgd door de eis 
van opleiding aan de sociale academie), gepaard 
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gaande met een exponentiele groei van het aantal 
werkers en van het subsidie-percentage. 

De voor een deel beoogde gevolgen voor de reclas-
seringsinstellingen waren: professionalisering van het 
uitvoerend werk en vervolgens ook van de leiding, 
een door besturen en buitenstaanders betreurde 
uittocht van de vrijwilligers, en in levensbeschou-
welijke zin ontzuiling. Het maatschappelijk werk als 
beroep leek sterker te binden dan een gedeelde 
geloofsovertuiging. Voor de vier reclasseringsinstel-
lingen die er inmiddels naast het Leger waren was dit 
aanleiding tot hun fusie in 1973. 

Eigen identiteit 

Voor het Leger was een zoeken begonnen naar 
wat ons werk onderscheidt'. In de jaren zestig en 
zeventig werd dit verwoord in de `operationele 
doelstelling', een stuk dat beoogde de Leger des Heils 
uitgangspunten te vertalen naar het reclasseringswerk. 
Temeer omdat het geen echte doelstellingen maar 
meer vertrekpunten waren, bleek dit stuk uiteindelijk 
toch onvoldoende als beleidskader. Voor degene bij 
wie deze laatste term verbazing oproept in een 
zendingsbeweging als het Leger des Heils: sinds 1963 
waren niet alleen uitvoering en middenkader maar 
ook de hoogste dagelijkse leiding van de Leger-reclas-
sering in handen van een professional. Rechtstreekse 
dwang vanuit Justitie had de Legerleiding tot het 
krasse besluit gevoerd, een jurist, niet officier van het 
Leger zijnde, als landelijk directeur aan te stellen. En 
aangezien managers werken vanuit een beleidsoptiek, 
meer dan alleen vanuit missionaire gedrevenheid, 
groeide steeds meer de behoefte aan zo'n kader. 

Het ging er bij het `beleidsplan' - deze term werd 
gebruikt vanaf 1980 - om, enerzijds een samen-
hangend geheel van basisfilosofie en doelstellingen te 
hebben, en anderzijds daarop ook naar buiten toe 
aanspreekbaar te zijn ('visitekaartje'). Beleid, zo was 
de gedachte, moest niet per onderwerp, ad hoc 
(incrementeel) gemaakt worden maar meer funda-
menteel. Een totaalvisie moest het werk richting 
geven en globale doelen formuleren voor een periode 
van twee tot vier jaar. Hier kan zeker samenhang 
onderkend worden met het geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving, zoals in de jaren 
zeventig hier te lande alom heerste. 
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De eerste poging 

In 1979/1980 ontwikkelde de landelijke directie en 
staf (een groep van zes mensen met overwegend een 
academische achtergrond) een eerste beleidsplan. Dat 
korte geschrift werd in zijn benadering van het reclas-
seringswerk gekenmerkt door met name drie 
invloeden. Allereerst was een factor de maatschappij-
kritiek vanuit de wereldoecumene (het concept van de 
zogenaamde 'just, participatory en sustainable 
society'). Verder speelden abolitionistische tendenzen, 
ontleend aan met name Hulsman en Bianchi, een rol. 
Ten derde was er sprake van een sterke relativering 
van het heil, te verwachten van maatschappelijke 
hulpverlening, zoals ook Achterhuis die uitgedragen 
had in De markt van welzijn en geluk. 

Dit stuk crederde weinig minder dan een storm in 
de instelling. De van nature in iedere organisatie 
bestaande spanning tussen top en basis, tussen hoofd-
en bijkantoren, escaleerde hierdoor bijna tot een 
vertrouwensbreuk tussen de goed-bedoelende 
maatschappelijk werkers in de afdelingen en de 
directie en staf die hen zo zonneklaar niet begreep en 
aan de loop ging met allerlei wereldvreemde 
theorieen die in de praktijk toch niet werkten. Wat 
ook zij van tactische missers in het opereren van die 
toenmalige top: besloten werd dat er gewerkt moest 
worden aan een tweede en meer door de gehele 
instelling gedragen versie van het beleidsplan. 

Het beleidsplan 

Dat werd Van organisatie tot beweging, beleidsplan 
voor 1982-1985. De titel gaf aan dat het Leger des 
Heils, zeker in zijn reclasseringswerk, teveel een 
instituut was geworden, te weinig functioneerde als 
een soort actiegroep. Werkers traden toe om den 
brode, niet omdat ze gegrepen waren door het ideaal! 
Belangen van onder andere fondsenwerving en 
allerlei subsidiestromen stonden een kritische 
opstelling tegenover maatschappelijke vraagstukken, 
waaronder die van strafrecht en samenleving, in de 
weg. 

De relativering van het maatschappelijk werk als 
`zaligmakende' discipline voor de reclassering komt 
in feite terug op de naoorlogse ontwikkeling. Het 
maatschappelijk werk was, zeker in de vorm waarin 
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het, met de Marshall-hulp, Nederland bereikte, sterk 
beinvloed door het existentialisme. De ontmoeting 
tussen werker en client: daar gebeurde het! De 
context waarbinnen zij elkaar ontmoetten kreeg (veel) 
minder aandacht. Ook de Utrechtse school van het 
strafrecht was her sterk voor geporteerd. In haar 
denken over gevangenisstraf beInvloed door eigen 
ervaringen (St. Michielsgestel) begroette zij het 
maatschappelijk werk als een geschikte discipline 
voor de hulpverlening aan de delinquent: `niet 
straffen maar helpen'. Over de macht van de hulpver-
lening was toen nog weinig nagedacht, evenmin als 
over de afhankelijkheid van clienten en de afdem- 
pende in plaats van mobiliserende werking van 
hulpverlening: maatschappelijk werk als smeerolie. 

In de visie van de auteurs was overigens 
`zuiverheid' in het reclasseringswerk geen heilig 
ideaal. De kritische opstelling naar het strafrecht 
belemmerde geenszins de bereidheid om `vuile 
handen' te maken (toezicht of rapportage te 
verrichten) wanneer daardoor iemands detentie 
voorkomen of bekort kon worden, uiteraard mits die 
verantwoordelijkheid reeel gedragen kon worden. 

Inhoud en strekking van het beleidsplan 

Hoe zag het plan eruit ? In veel minder radicale 
bewoordingen dan het eerste stuk formuleerde het 
zeven uitgangspunten, voorzien van commentaar. 

- Het Leger des Hells, afdeling reclassering, is een 
instelling die zich uitdrukkelok door het evangelic wil 
la ten inspireren. 

Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat het 
'vertalen' van het evangelie naar de werkpraktijk van 
een instelling voor hulpverlening een interpretatie 
betekent die voor discussie vatbaar is. Van de 
medewerkers van de organisatie werd op dit punt 
loyaliteit, eerder dan 100% instemming, verwacht. 

- Naar de wyze waarop in het hierna volgende het 
evangelic verstaan word!, beantwoorden de manier van 
leven van de mens en de wijze waarop de aardse samen-
!eying ingericht is en functioneert, veelal niet aan Gods 
bedoeling daarmee. 

Hier werden de eerder al geciteerde woorden van 
de stichter aangehaald dat 'de omstandigheden 
moeten veranderen indien deze de oorzaak zijn van 
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de nood van de mens.' De samenleving waarin wij 
leven is niet die welke zich kenmerkt door gerech-
tigheid, participatie en houdbaarheid (just, partici-
patory and sustainable), de criteria die in onze tijd als 
toetsstenen aangelegd worden in het denken over de 
maatschappij van de Wereldraad van Kerken. 

- Het hier genoemde `niet beantwoorden aan Gods 
bedoeling' geldt onzes inziens by uitstek voor een 
typisch product van de westers-industriele samenleving, 
het huidige strafrecht in Nederland. 

Het strafrecht is een menselijke institutie, een 
noodoplossing, aldus het commentaar. 'De wijze van 
omgaan met elkaar zoals in het strafrecht gebeurt, de 
wijze van reguleren van maatschappelijke verhou-
dingen door dat strafrecht, sluit niet aan op onze 
opvattingen over Gods bedoeling met de mens en de 
wereld'. 

- De bijbelse norm van gerechtigheid is in de heden-
daagse strafrechtspleging nauwelijks te herkennen, de 
goede intenties van alle betrokkenen ten spijt. Het 
strijden voor een gerechtigheidsideaal kan de kern van 
de `reclasseringsgedachte' genoemd worden. 

Hier wordt het begrip 	dan het gewone' 
genoemd, als invulling van gerechtigheid in de 
termen van Jezus' Bergrede (Mattheus 5-7). 'Van 
diegenen die in Jezus en zijn Vader geloven wordt 
een gerechtigheid gevraagd die niet door de 
weegschaal wordt bepaald (het Gleichgewicht), maar 
door de overmaat'. Eerder geduld, liefde, verdraag-
zaamheid dan vergelding, repressie. Dat ontneemt 
daders hun schuld niet, maar die wordt in breder 
kader geplaatst. 

- Indien wij met het functioneren van de strafrechts-
pleging ongelukkig zijn, en daar een andere wijze van 
probleemoplossing tussen mensen tegenover willen 
stellen, doen wij er goed aan, de samenhang tussen 
strafrecht en cultuur voor ogen te houden. 

Nog altijd is het zo, dat `eens gestolen, altijd een 
opgeld doet: we leven in vooroordelen, en die 

zijn hardnekkig. Het geheel van collectieve, betrek-
kelijk duurzame denkbeelden bepaalt ook het 
draagvlak van het huidige strafrecht zoals het functio-
neert. Wie aan dat strafrecht wil sleutelen moet dit 
gegeven niet vergeten. Ook werkers in de reclassering 
hebben hun stereotypen, wie niet? 
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- De zogenaamde crisis in de verzorgingsstaat die wij 
be/even - dit plan is gesitueerd in de jaren tachtig - 
maakt een herbezinning van de alhankelijkheid van de 
mens van allerlei voorzieningen nodig. Het client-zijn en 
-warden van mensen (omdat ze criminele feiten plegen 
of omdat ze bescherming behoeven) staat ter discussie. 

In het commentaar wordt een link gelegd naar het 
`zuinig met zorg' dat uit de economische recessie van 
de jaren tachtig voortvloeide. Prioriteiten stellen is 
nodig. Zit de client wel op een langlopende 
begeleiding te wachten of vervult de werker daarmee 
ook een eigen behoefte? 

- De dubbele positie die de reclassering inneemt - 
we/ getypeerd als in het strafrecht maar niet van het 
strafrecht' - vergt regelmatige bezinning op de 
verhouding tussen het effect van haar werk tegenover 
deze principiele uitgangspunten. 

De reclassering, aldus het commentaar, staat in 
deze wereld waarin strafrecht gedrag reguleert. 
Tegelijk streeft ze naar een andere wijze van samen-
leven. Als het gevolg van reclasseringswerk blijkt te 
zijn dat het strafrecht enkel maar `soepeler functio-
neere, dan moeten we ons ernstig afvragen waar we 
mee bezig zijn. 

Een en ander leidde tot een globale doelformu-
lering, waarin gesteld werd dat 'het reclasseringswerk 
in onze instelling zich de komende jaren door vijf 
aspecten moet kenmerken: 

- conflicten tussen mensen onderling en tussen 
mensen en instanties zoveel mogelijk buiten het straf-
recht om zien te beslechten (verzoening met 
benadeelden); 

- terughoudendheid ten aanzien van therapeutisch 
gerichte hulpverlening; 

- concentreren op de justitiele fase (bedoeld werd: 
het strafproces van aanhouding tot veroordeling, HF), 
en de eventuele detentie of dienstverlening daarna; 

- gelijktijdige onderkenning van en actie op zowel 
individuele als boven-individuele problematiek; 

- relatieve voorrang voor de zwakkeren in onze 
samenleving zoals we die met name vinden in de 
laagste sociale klassen.' 

(N.B. Het derde aspect moet gezien worden in het 
licht van de vaststelling, enkele jaren eerder, dat het 
werk van de reclassering zijn inhoud en begrenzing 
vindt in het ingrijpen van het strafrecht en alles wat 
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daarmee samenhangt, en dat naar verwijzing 
gestreefd moet worden, ingeval er diepere, achterlig-
gende problemen van psycho-sociale aard spelen.) 

Deze teksten werden vastgesteld na ampele 
discussie. Zowel regionale bijeenkomsten met alle 
medewerkers als vergaderingen van directie en staf 
met het middenkader (de `beleidsvergadering') bogen 
zich langdurig over de concepten. In het Leger des 
Heils waren inmiddels ondernemingsraden ingesteld 
- een verhaal apart - en de Reclasserings-O.R. werd 
ook diepgaand gekend in de totstandkoming van dit 
beleidsplan. 

De discussie over het beleidsplan 

Waar zat vooral de pijn? Met het eerste 
uitgangspunt had men weinig moeite - tenslotte 
hadden alle werkers er uitdrukkelijk voor gekozen bij 
deze evangelische instelling te werken en waren zij in 
de sollicitatiefase getoetst op de mate waarin zij de 
doelstellingen onderschreven. Bij het tweede punt lag 
het al moeilijker: meer liberale geesten vroegen zich 
af of de wereld waarin wij leven nu zo slecht was, en 
zo weinig beantwoordde aan Gods bedoeling. Was er 
niet heel veel vooruitgang geboekt? Het derde punt 
riep eveneens vragen op: hebben wij niet alle reden 
om best tevreden te zijn over ons strafrecht? Is het 
niet juist vaak te mild ('je moest mijn klantjes eens 
kennen om te weten wat voor rotzakken het zijn', riep 
een maatschappelijk werkster uit)? 

Het typeren van de reclasseringsgedachte als strijd 
voor het gerechtigheidsideaal (in het vierde punt) 
ging dan ook velen te ver: alle partners in het straf-
recht waren uit op gerechtigheid, en de rol van de 
reclassering was meer die van `evenwicht aanbrengen' 
tussen het zien op de daad die begaan was en het 
kijken naar de persoon van de verdachte. Maatschap-
pelijk werk, en zeker dat in de reclassering, ziet 
zichzelf graag in die rol van `evenwicht aanbrengen', 
niet in die van fundamenteel anders georienteerde 
partij. Over het vijfde punt bestond weer grote 
eensgezindheid: dat mensen in onze cultuur (te) lang 
op hun eenmaal begane daden worden aangezien, 
wist ieder uit de praktijk maar al te goed. 

Bij punt zes begonnen echter de problemen pas 
goed: wat was er nu verkeerd aan het zijn van client 
bij de reclassering? Men werkte toch op basis van 
gelijkwaardigheid, streefde toch naar het welzijn van 
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de client, kortom: wat was daar verkeerd aan? Wie 
tegenover die werkers Achterhuis aanhaalde, uitte 
weinig minder dan een vloek, en zag daarmee vaak 
het gesprek beeindigd worden. Dat Hoefnagels al in 
1972 gezegd had dat de gelijkwaardigheid tussen 
reclasseringswerker en client een fictie was ('want de 
tafel waaraan zij zitten staat helemaal scheer) was die 
werkers ontgaan dan wel door hen in dezelfde 
categorie wartaal geplaatst. De bezwaren tegen het 
zevende punt liepen parallel met die tegen het vierde. 

In de doelformulering bleken diezelfde fricties. 
Vooral het verbod van therapeutisch werken in de 
reclassering, waarvan later uit onderzoek ook bleek 
dat het vooral verbaal geweld, en zelden praktijk 
geweest was, vormde een steen des aanstoots. Verder 
was het verlenen van voorrang natuurlijk ondenkbaar 
in een werksoort die graag de hele wereld van dienst 
wil zijn, en zeker niet de moeilijkste klanten een 
preferente positie geeft. De praktijkleider die op de 
vraag: 'En wat als je nu moet kiezen?', uitriep: 'Maar 
we hebben nog nooit hoeven kiezen I', gaf daarmee 
ongewild aan, dat de feitelijke keuze, wie bij de 
reclassering terecht komt, en hoe volledig die persoon 
geholpen wordt, door anderen gemaakt wordt. 
Tenslotte was buiten-justitiele conflictbeslechting 
voor velen een mooie maar irreele droom. 

Toen het plan in zijn uiteindelijke vorm aanvaard 
was (de hierboven geciteerde passages stammen uit 
die versie), was er hetzij voldoende overeenstemming, 
hetzij sprake van een zekere discussiemoeheid waarin 
directie en staf de uitputtingsslag gewonnen zouden 
hebben. Helemaal duidelijk is dat achteraf niet meer 
vast te stellen. Zeker is wel dat ook de hoogste 
leiding van het Leger des . Heils in Nederland, de 
Kommandant dus, zijn goedkeuring hechtte aan het 
stuk en dat het daarmee een officieel karakter had. 

Uitwerking in de praktijk 

De bedoeling was nu dat de uitvoering in de 
daarop volgende jaren gestalte zou krijgen. 
Bescheiden vormen waarin het beleidsplan concreet 
gemaakt werd waren: 

- een experiment slachtofferhulp; 
- een onderdaksvoorziening (met rapportage als de 

client er vandoor ging!) als alternatief voor 
voorlopige hechtenis; 
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- verschillende vormen van maatschappelijke actie 
('signalering') en 

- initiatieven in de richting van publieksvoor-
lichting en maatschappelijke activering (zo werd een 
themanummer van het Gereformeerde blad op dit 
terrein, Konvooi, aan strafrecht gewijd). 

Met name waren velen echter benieuwd naar 
experimenten op het gebied van die buiten-justitiele 
conflictbeslechting, naar Bianchi overmoedig 
`vrijplaats' genoemd. Helaas was het tij tegen. Overleg 
met medewerkers van de hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit, en zelfs gesprekken met een Officier van 
Justitie die wel mee wilde denken over een 'time-out' 
voor de verdachte van zelfs ernstige misdrijven, om 
zelf aan `Wiedergutmachung' te werken, werden 
tussentijds beeindigd als gevolg van externe ontwik-
kelingen. 

Reorganisatie van de reclassering 

De jaren 1982/1983 brachten namelijk - in het 
kader van de bezuinigingsnoodzaak en de daaruit 
voortvloeiende financiele heroverwegingen bij de 
rijksoverheid - de reorganisatie van het reclasserings-
bestel. De Reclasseringsraden hadden hun functie 
naast de gefuseerde ARV feitelijk verloren, terwijl 
ook een aparte rijksreclasseringsdienst weinig reden 
van bestaan had. Als nu ook het Leger des Heils en 
de CAD's in die nieuwe organisatie opgingen, kon de 
besparing die Bestek '81 vorderde gerealiseerd 
worden: 22% op de reclasseringssubsidie van totaal 
honderd miljoen gulden. Het bestaansrecht van de 
aparte Leger des Heils reclassering was in het geding. 
De overgrote meerderheid van het personeel voelde 
hiervoor in het geheel niets (zij het deels om andere 
redenen dan de levensbeschouwelijke identiteit van 
het Leger!), en de leiding ging aan de slag om alter-
natieven te vinden. 

In de fase die volgde speelde het beleidsplan een 
onopvallende maar wezenlijke rot. Telkens als het 
erom ging medestanders te vinden ('supporters'), die 
in de strijd gebracht konden worden om 	te 
overtuigen van het heilloze van deze monsterfusie, 
bleek dat het beleidsplan als `visitekaartje' goed werk 
deed. Een club met zodanig aparte ideeen sprak velen 
aan, met name in de kring van levens- of wereldbe-
schouwelijke organisaties, kerken, scholen, 
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bewegingen, maatschappelijke verbanden. Zoiets 
mocht niet verloren gaan. 

Uiteindelijk gaf interventie van het CNV bij de 
Tweede Kamerfractie van het CDA een doorbraak en 
werd een motie ingediend die staatssecretaris Korte 
ertoe noopte het vastgelopen overleg met het Leger 
des Hells `creatief te heropenen'. De uitkomst 
daarvan was uiteindelijk de positie van `onderaan-
nemer' bij de negentien reclasseringsstichtingen die 
het resultaat van het reorganisatieproces van ARV en 
Rijksdienst vormden. Ook de CAD's, die de duide-
lijkheid hadden van een eigen doelgroep, de 
verslaafden, kregen die positie. 

Zelfs degenen die in de periode van totstand-
koming van het beleidsplan hun twijfel aan de 
zinnigheid hadden geuit, betuigden spontaan, dat de 
instelling in 'Van organisatie tot beweging' een uniek 
visitekaartje had gehad, 'dal de ARV ons niet kon 
naschrijven'. 

Bezinning op de nieuwe positie, verworven na de 
reorganisatie van 1986, leidde in 1988 tot een `strate-
gisch plan' voor de Leger des Heils reclassering. Dat 
gaf een zekere verschuiving in benadering te zien. De 
waarden-orientatie die zo typerend was geweest voor 
Van organisatie tot beweging was een van de twee 
pijlers geworden voor het te voeren beleid. De andere 
was een nadrukkelijke markt -orientatie: daar zijn 
waar anderen (nog) niet zijn, nieuwe vragen in de 
(reclasserings)markt opsporen en daarop een 
antwoord formuleren. Kortom: het zou er om gaan 
wezenlijk anders te zijn dan de reclasseringsstich-
tingen, maar dat dan niet alleen op ideologisch 
niveau, maar evenzeer praktisch: niet alleen van 
binnenuit, de instelling zelf, ook vanuit de afnemers 
van het product, de clienten. `Missionair en tevens 
marktgericht'. Mede als gevolg van directie-wisseling 
is een landelijke uitvoering van dat strategische plan 
pas later van start gegaan. 

Beschouwing 

Terugziend kan geconcludeerd worden dat het 
beleidsplan (belijdsplan?) Van organisatie tot 
beweging vooral fungeerde als een credo, een geloofs-
belijdenis. Evenals in de godsdienst - 'de geest is wel 
gewillig, maar het vlees is zwak' - werd die maar ten 
dele gerealiseerd. 
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Niettemin is van belang geweest de poging om het 
evangelie te concretiseren als leidend beginsel in een 
hulpverleningsorganisatie. Daarbij is duidelijk een 
andere uitkomst gevonden dan in meer fundamenta-
lische kring verwacht mag worden. En de uitkomst is 
ook anders dan wanneer gekozen was, zoals in veel 
organisaties die voorheen op levensbeschouwing 
gestoeld waren, voor `gevulde algemeenheid': de 
instelling is algemeen, en de individuele werker 
bepaalt de `kleue. De overtuiging binnen het Leger 
des Heils was en is, dat hulpverlening zozeer 
waarden-gebonden is dat het niet zonder die `kleur' 
kan, niet alleen per werker maar ook als instelling. 
Voor de client moet duidelijk zijn vanuit welke 
grondslag, welke waarden en normen, het werk 
gedaan wordt. 

Die overtuiging gaat terug tot de gedachte dat het 
evangelie van Jezus Christus jets te zeggen heeft over 
alle levensgebieden, ook over die van strafrecht en 
hulpverlening. In een latere versie van Van organisatie 
tot beweging (1988) is dit benadrukt door aan te 
sluiten bij het denken van de Britse theoloog 
Newbigin die stelt dat de westerse cultuur meer dan 
andere culturen resistent geworden is voor het 
evangelie door het eenzijdig heersen van de ratio 
(rede). Door de invloed van de natuurwetenschappen 
is `causaliteie bepalend en verdwijnt 'finaliteie buiten 
beeld. Het `waartoe' als vraagstelling is vervangen 
door het 'hoe'. Die ratio suggereert een waarden-
neutraliteit, die er feitelijk niet is: de `mache in onze 
samenleving is in handen van economie en natuurwe-
tenschap. Godsdienst is geprivatiseerd en heeft 
hooguit betrekking op keuzes die men als persoon 
maakt. 

Hoe dan ook: in het beleidsplan 1982-1986 van de 
afdeling reclassering van het Leger des Heils is op 
een weinig voorkomende wijze een verbinding gelegd 
tussen strafrecht en geloofsovertuiging. 
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Ofschoon bovenstaand artikel niet 
op de hierna volgende bronnen 
steunt, is daarin voor de lezer, 
geInteresseerd in de verschillende 
denkrichtingen, in reclassering, 
strafrecht, hulpverlening en 
oecumene, meer te vinden. Met 
name over de laatste, voor de 

lezers van dit blad vermoedelijk 
minst vertrouwde, thematiek heb 
ik enkele titels opgenomen. 
Uiteraard is men bij het Leger des 
Heils gaarne bereid desgevraagd 
nadere informatie te verstrekken; 
het adres van het Centraal Bureau 
Reclassering luidt: 3e Oosterpark-
straat 271, 1092 EA Amsterdam, 
telefoon 020-6630201. 

Reclassering Leger des Heils 	 137 



Kempe, G.Th. 
Reclassering in onze samenleving 
Arnhem, van Loghum Slaterus, 
1958 
Hoefnagels, G.P. 
Help ik word geholpen 
Deventer, van Loghum Slaterus, 
1974 
Bianchi, H. 
Basismodellen in de kriminologie 
Van Loghum Slaterus, Deventer, 
1980 
Hulsman, L.H.C. 
Afscheid van het strafrecht; een 
pleidooi voor zelfregulering 
Baarn, het Wereldvenster, 1986 
Achterhuis, H. 
De markt van welzijn en geluk; een 
kritiek van de andragogie 
Baarn, Ambo, 1977 
Lange, H.M. de 
Werkelijkheid en hoop; nieuwe 
dimensies van een verantwoor-
delyke maatschappij 
Baarn, Bosch en Keuning, 1975 
Houtepen, A. (red.) 
Gerechtigheid, eenheid en vrede; de 
Assemblee van de Wereldraad van 
kerken in Vancouver 
Amersfoort, de Horstink, 1983 
Newbigin, L. 
The other side of 1984; questions 
for the churches 
Geneve, World Council of 
Churches, 1984 
Newbigin, L. 
Foolishness to the Greeks; the 
gospel and western culture 
Geneve, World Council of 
Churches, 1986 

138 	Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 6.1990 



Literatuuroverzicht 
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Van de artikelen die in deze 
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Algemeen 

1 
Benghozi, M. 
L'Assignation a domicile sous 
surveillance electronique 
Deviance et societe, 14e jrg. nr . 
1, 1990, pp. 59-74 

Overbevolkte gevangenissen en de 
hoge kosten van penitentiaire 
stelsel hebben geleid tot het 
zoeken naar minder kostbare 
oplossingen zoals privatisering en 
diverse vormen van 'huisarrese. 
enkele vormen, die alle vallen 
onder de algemene term 'home 
confinement' zijn: a) de 'curfew'; 
b) 'home detention' en c) 'home 
incarceration. De lichtste vorm is 
de curfew, waarbij men op 
bepaalde, duidelijk aangegeven 
tijden (meestal 's nachts) thuis 
moet zijn. Hierna volgt 'home 
detention', waarbij men slechts het 
huis mag verlaten om naar zijn 
werk te gaan, medische behande-
lingen te ondergaan of vanwege 
andere, serieuze, redenen. De 
zwaarste vorm is de 'home incar-
ceration', waarbij men het huis 
slechts in zeer bepaalde gevallen 
(medische behandeling, 
godsdienstoefeningen) mag 
verlaten. Het elektronisch 
huisarrest wordt sinds 1983 in de 
Verenigde Staten en sinds 1987 in 
Canada gepraktizeerd. In 
Engeland bevindt het zich nog in 
de experimentele fase (sinds 
1989). Geconstateerd kan worden 
dat het elektronisch huisarrest 
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langzaam terrein wint: in 1988 
onderwierpen zich in de VS 2277 
personen aan deze vorm van 
huisarrest. In 1987 waren dit nog 
maar 826 personen. 
Met literatuuropgave. 

2 
Fuchs, B. 
Deutsch-Deutsche Kriminalistik; 
praktische Probleme verdrdngen 
die Euphorie 
Kriminalistik, nr. 3, 1990, pp. 
119-122 

Tot voor kort was er nauwelijks 
contact tussen de politiebureaus in 
West-Duitsland en de volkspolitie 
(VoPo) uit de D.D.R. Met de val 
van de Berlijnse Muur is bier 
plotseling verandering in 
gekomen. De auteur acht het 
noodzakelijk dat er snel afspraken 
warden gemaakt op het gebied 
van de binnenlandse veiligheid. 
Zo niet dan loopt men de kans dat 
grate en kleine criminelen uit 
Oost- en West-Duitsland on-
gehinderd door het 'gat in de 
muur' kunnen wandelen. 
Momenteel is er sprake gebnpro-
viseerde Duits-Duitse samen-
werking door politie en justitie. 
Bureaus in de onmiddellijke 
nabijheid van de grens konden 
zich tot voor kort misschien wel 
behelpen met bijvoorbeeld uitwis-
seling van informatie via de 
politieradio, maar at gauw is de 
samenwerking met de D.D.R. in 
met name recherche-aangelegen-
heden een Bonds-, ja zelfs een 
Westeuropees probleem 
geworden. De auteur illustreert dit 
aan de hand van een recent 
voorbeeld, waarbij door recher-
cheurs uit Karl-Marx-Stadt en 
Heidelberg werd samen gewerkt 
bij het oplossen van een ernstig 
misdrijf. Hoewel werkwijzen en 
ideeen nogal verschilden, was er 
m.n. eensgezindheid over het feit 
dat vele bestaande besluiten en 
voorschriften sinds 9 november 

1989 achterhaald zijn. Er dienen 
zo snel mogelijk wetten en 
overheidsbesluiten te komen, 
waarmee de Duits-Duitse samen-
werking door politie en justitie 
wordt geregeld, concludeert de 
auteur. 

3 
Roche, S. 
Intervention publique et sotto-
bilite; essai sur le probleme de 
linsecurite en France 
Deviance et societe, 14e jrg., nr. 
I, 1990, pp. 1-16 

In de complexer geworden samen-
[eying zijn de sociale netwerken 
waarin mensen verkeren 
veranderd. Dit heeft gevolgen 
voor de criminaliteit en moet dus 
oak consequenties hebben voor 
het beleid op dit gebied. De 
auteur meent dat hier nog te 
weinig rekening mee wordt 
gehouden en geeft aan hoe dit wel 
zou kunnen. De centrale macht 
van de overheid zou moeten 
worden ingedamd en de alleen-
rechten van (overheids)instel-
lingen zoals justitie en politie 
zouden moeten worden beperkt. 
Interventies zouden niet meer zo 
zeer regionaal moeten warden 
opgezet maar meer rekening 
moeten houden met de in deze 
tijd ontstane netwerken. Het 
oplossen van problemen zou 
minder in de strafrechtelijke sfeer 
moeten gebeuren en nicer door 
conflictbemiddelaars die de steun 
hebben van de mensen en niet 
warden gezien als machten van 
bovenaf. Uiteraard bestaat tegen 
deze benadering weerstand van de 
instanties en personen die nu nog 
denken dat zij met bun 
benadering de criminaliteit in de 
hand kunnen houden. De prijs 
van het hieraan vasthouden wordt 
echter naar het idee van de auteur 
te hoog. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Silvester, D.B. 
Ethics and privatization in 
criminal justice: does education 
have a role to play? 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 65-70 

Ethiek, dat eerst vooral tot het 
terrein van de filosofie gerekend 
werd, is langzamerhand algemener 
in de belangstelling komen te 
staan. In de media wordt er steeds 
meer aandacht aan besteed en 
m.n. in het bedrijfsleven tracht 
men betere ethische principes te 
ontwikkelen. In het strafrecht is 
de ethiek van oudsher een 
verwaarloosd gebied geweest, 
terwijl zich juist hierbij veel 
ethische dilemma's voordoen. 
Deze nemen thans nog toe door 
de privatisering van steeds meer 
strafrechtelijke instellingen, zoals 
bijv. gevangenissen. Verschillende 
methoden van kostenbeheersing 
kunnen dan in conflict komen met 
kwaliteitseisen. Ook in strafrechts-
kringen moeten daarom ethische 
standaards opgesteld worden. De 
auteur ziet hierin een taak 
weggelegd voor de universiteiten. 
Zij moeten eerst een eigen morele 
basis vormen om vervolgens de 
studenten te stimuleren tot het 
ontwikkelen van een persoonlijke 
ethische gedragscode zonder hen 
van bovenaf een compleet ethisch 
model aan te bieden. Het 
onderwijs kan zo een positieve 
bijdrage leveren aan een ethisch 
bewustwordingsproces. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

5 
Beek, G.P. van der 
EEG-fraude een OM-prioriteit? 
Trema, 13e jrg., nr. 3, 1990, pp. 
93-99 

Na een beknopte beschouwing 

over de complexe EEG-douane-
wetgeving, concludeert de auteur 
dat er voor het O.M. aanleiding is, 
zich de vraag te stellen of tot 
intensivering van EEG-fraudebe-
strijding besloten moet worden. 
Voor de beantwoording van deze 
vraag is mede van belang de 
opstelling van de regering, 
alsmede van de Commissie. De 
organisatiecommissie van een op 
19 en 20 april 1990 aan de EUR 
gehouden symposium voor Neder-
landse en Belgische leden van de 
rechterlijke macht, waarbij de 
vraag centraal staat of intensi-
vering van de fraudebestrijding 
verenigbaar is met de belangen 
van de (inter)nationale handel, 
heeft vertegenwoordigers vanuit 
verschillende belangenposities 
uitgenodigd om het woord te• 
voeren. Dit symposium zou als 
vertrekpunt kunnen dienen voor 
daarop volgende discussies binnen 
het O.M. in Nederland en Belgie 
over de vraag welke prioriteit 
dient te worden toegekend aan de 
bestrijding van de EEG-fraude. 

6 
Boksem, J., E.W. van Weringh 
De standaard-strafmotivering: 
functioneel en verantwoord? 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 3, 1990, pp. 227-235 

De rechter die een straf of 
maatregel oplegt, dient zijn 
beslissing te motiveren. Hij komt 
daarbij in meerdere of mindere 
mate tegemoet aan een drietal 
motiveringsfuncties: de controle-
functie, de legitimatiefunctie en de 
explicatie-functie. Aan een 
functionele strafmotivering kan 
men eisen stellen. In dit artikel 
wordt onderzocht, in hoeverre de 
zogenaamde standaard-strafmoti-
vering aan deze eisen voldoet. Met 
name wordt stilgestaan bij de 
huidige praktijk van kop-staart-
vonnissen, welke binnenkort 
misschien gelegaliseerd zal zijn 
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(wetsvoorstel 19 488). De 
standaard strafmotivering is voor 
de rechter een ideale manier om 
met weinig woorden toch heel 
veel te zeggen. Zij bevat alle 
'rechtens relevante' redenen die de 
straf hebben bepaald. Men zou 
zich echter de vraag kunnen 
stellen of de formula, door de 
vanzelfsprekendheid waarmee hij 
wordt gehanteerd, inhoudsloos is 
geworden. De auteurs beant-
woorden deze vraag ontkennend. 
In het licht van de controlefunctie 
en de legitimatiefunctie voldoet de 
standaard-strafmotivering en 
omdat zij haar inhoud krijgt door 
de andere delen van het vonnis is 
zij ook voor wat betreft de expli-
catiefunctie in het algemeen 
toereikend. Pas wanneer de 
standaardstrafmotivering 
verbazing wekt, verlangt de floge 
Raad can nadere motivering. Fen 

standaard-strafmotivering kan 
toch een veelzeggende overweging 
zijn, mits de rechter er op een 
juiste wijze gebruik van maakt: 
functioneel en verantwoord. 

7 
Duyne, P.C. van 
Weigevende klusserij: het 
oplappen der zedelijkheidswet-
geving 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 3, 1990, pp. 236-253 

De auteur gaat in op de uitgangs-
punten van het wetsvoorstel 1985 
inzake de zedelijkheidswetgeving. 
Zijn aandacht gaat ook uit naar 
de omvang van de voorgestelde 
wijzigingen en de vraag in welke 
mate voldaan is aan de vereisten 
van systematiek en samenhang. 
De belangrijkste wijziging is het 
strafbaar stellen van verkrachting 
binnen het huwelijk. De minister 
heeft zich aangesloten bij de 
opvatting van de Commissie 
Melai dat personen met een 
psychische aandoening strafrech-
telijke bescherming verdienen. 

Tevens worden bepaalde zware 
lichamelijke seksuele inbreuken 
gekwalificeerde vormen van 
aanranding, en wordt ook 
aandacht geschonken aan gevallen 
van seksueel misbruik van 
thulpverleners'. De auteur is van 
mening dat de minister zich in het 
ontwerp gehouden heeft aan de 
twee centrale uitgangspunten van 
de Commissie Melai. Op het punt 
van uitwerking verdient het 
wetsontwerp enige verbazing. Zo 
fronst de auteur wenkbrauwen bij 
de handhaving van een archthsche 
terminologie. Per saldo is de 
auteur van mening dat de minister 
met dit voorstel van wet een 
rommelige reparatieklus heeft 
uitgevoerd. 
Met literatuuropgave. 

8 
Fijnaut, C. 
Cesare Beccaria in de Noorde-
lijke Nederlanden 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 3, 1990, pp. 214-226 

Het boek `Dei delitti at delle pene' 
van Cesare Beccaria (1764) heeft 
in West-Europa, maar toch ook in 
de Noordelijke Nederlanden 
nogal dat discussie uitgelokt. 
Nederlandse uitgevers hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
de internationale discussie over 
bovenstaand straf- rechtsweten-
schappelijk kleinood. In het 
onderhavige artikel wordt eerst 
een algemeen overzicht gegeven 
van de uitgaven die in de jaren 
1764-1789 in de Noordelijke 
Nederlanden van en over 
Beccaria's kostbare werkje zijn 
verschenen. Daarna worth aan de 
hand van enkele auteurs onder-
zocht in welke mate en op welke 
wijze de inhoud ervan heeft 
doorgewerkt in de literatuur over 
misdaad(bestrijding) an straf-
recht(spleging) in deze streken. 
Aan het eind van dit betoog 
concludeert de auteur, dat, ook al 
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was Beccaria hier een vrij bekend 
auteur, zijn direct herkenbare 
invloed op de inheemse literatuur 
niet zo erg groot is geweest. De 
redenen hiervan zijn uitermate 
vaag. 
Met literatuuropgave. 

9 
Jaworski, R. 
Der Liigendetektor auf dem 
Priifstand; Polygraph stiitzte 
Unschuldsbeteuerung des 
Verdiichtigen 
Kriminalistik, nr. 3, 1990, pp. 
123-130 

Het hanteren van polygrafische 
onderzoeksmethoden in strafpro-
cessen, d.w.z. het gebruik maken 
van leugendetectoren, is ook in de 
Poolse strafrechtstheorie en de 
criminologie controversieel. De 
meningsverschillen betreffen 
verscheidene aspecten. Het gaat 
om zowel ethische problemen, 
toelaatbaarheid volgens het 
wetboek van strafrecht, de bewijs-
kracht en zelfs de gebruikte termi-
nologie. De behandeling van al 
deze opvattingen zou niet alleen 
in een artikel plaats kunnen 
vinden. De discussies die gevoerd 
worden wijzen erop dat er bij de 
betrokkenen weinig juiste kennis 
bestaat over de praktijk van het 
toepassen van polygrafische 
technieken en de daaruit voort-
vloeiende problemen bij de 
voorbereiding van het strafproces. 
Daarom wil de auteur zich met dit 
artikel richten op deze praktische 
aspecten. Hij doet dit aan de hand 
van een zaak uit de Poolse rechts-
pleging, waarbij hij zelf als expert 
van polygrafische onderzoeksme-
thoden aangewezen was. In deze 
zaak zijn bijna alle aspecten van 
polygrafisch onderzoek terug te 
vinden. Daarnaast komt de 
methodiek aan de orde. In de 
uitvoerig beschreven zaak kon 
d.m.v. polygrafisch onderzoek al 
snel de onschuld van bepaalde 

verdachten worden bewezen. Het 
onderzoek bracht de dader ertoe 
te bekennen. De auteur hoopt 
hiermee de waarde van de leugen-
detector in strafprocessen te 
hebben aangetoond. 

10 
The white paper on criminal 
justice policy and sentencing 
(editorial) 
The criminal law review, april 
1990, pp. 217-224 

De Engelse regering heeft een 
beleidsnota uitgebracht omtrent 
het wenselijke straftoemetings-
beleid. De voorstellen gaan zeer 
ver. Zo wordt het in Engeland 
steeds gehuldigde uitgangspunt 
van volstrekte onafbankelijkheid 
van de magistratuur losgelaten. 
Het straftoemetingsbeleid dient 
wel degelijk door de overheid te 
worden gestuurd. Leidraad bij het 
te volgen straftoemetingsbeleid is 
dat de straf in verhouding dient te 
staan tot de ernst van het delict. 
De keuze voor dit 'just 
desert'-principe is ondubbelzinnig. 
Andere elementen van de 
beleidsnota zijn de introductie van 
reclasseringstoezicht als formele 
sanctie en van een tweesporen-
beleid met betrekking tot het 
opleggen van gevangenisstraf. 
Enerzijds wordt voorgesteld om 
de vrijheidsstraf bij vermogens-
misdrijven terug te dringen. 
Anderzijds wordt bij agressieve en 
zedenmisdrijven voorgesteld om 
nog zwaardere gevangenisstraffen 
op te leggen dan nu al het geval 
is. Voorstellen voor voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling worden 
ook gedaan: bij vrijheidstraffen 
tot 4 jaar kan deze invrijheids-
stelling al na de helft van de 
detentietijd plaatsvinden. Het 
commentaar van de auteur op de 
nieuwe beleidsnota is overwegend 
positief, met name omdat het 
taboe wordt verlaten dat de 
overheid zich verre dient te 

Literatuuroverzicht 	 143 



houden van het feitelijke straftoe-
metingsbeleid van de magis-

tratuur. 

11 
Knigge, G. 
Van opsporing en strafvordering 
Delikt en delinkwent, 20e jrg., 
nr. 3, 1990, pp. 195-213 

Opsporingsmethoden als infiltratie 
en observatie staan ter discussie. 
De vraag is daarbij niet alleen of 

dergelijke methoden wenselijk of 
noodzakelijk zijn, maar ook of 
daarvoor een voldoende wettelijke 
grondslag valt aan te wijzen. In 
dit artikel worth nader ingegaan 
op het begrip 'opsporing', zulks in 
samenhang met art. 1 Sy. Samen-
vattend stelt de auteur, dat 
opsporen is het uitoefenen van 
(onderdelen) van de opspo-
ringstaak. Onder de opspo-
ringstaak waarop in artt. 141 en 
142 Sy. wordt gedoeld, moet 
worden verstaan: de in het kader 
van de strafvordering toegekende 
teak om, waar nodig, op eigen 
initiatief a) onderzoek in te stellen 
naar strafbare feiten en b) op 
andere wijze daadwerkelijke 
berechting en bestraffing van die 
feiten mogelijk te maken. Een 
opsporingstaak moet berusten op 
een wet in formele zin. Opsporen 
is onbevoegd als die wettelijke 
basis ontbreekt. Uitgangspunt van 
de wetgever is geweest, dat de 
algemene opsporingsbevoegdheid 
machtigt tot activiteiten, die in 
redelijkheid noodzakelijk zijn. 
Van die bevoegdheid mag dus 
geen onredelijk gebruik gemaakt 
worden. Bepaald niet ondenkbaar 
is, dat opsporingsactiviteiten als 
infiltreren en observeren in een 
concreet geval in strijd met een 
goede procesorde en dus onrecht-
matig moeten worden geoordeeld. 

12 
Schonemann, B. 
Entformalisierung des Ermitt-
lungsverfahrens 
Kriminalistik, nr. 3, 1990, pp. 
131-152 

In West-Duitsland is het streng 
verboden polygrafische testen te 
gebruiken in strafprocessen. 
Zowel de Hoge Raad als het 
Constitution& Hof hebben zich 
hiertegen uitgesproken. Maar de 
laatste jaren is men binnen de 
rechtswetenschap m.b.t. strafpro-
cessen van mening dat bewijs-
voering met behulp van polygra-
fische technieken onder twee 
voorwaarden toegestaan moet 
worden. De verdachte moet er zelf 
om hebben verzocht en de resul-
taten moeten voor hem/haar 
gunstig uitvallen. Ook de auteur is 
het oneens met de argumenten 
van de Hoge Raad en het Consti-
tutionele Hof. Flij sluit zich aan 
bij de literatuur, waarin betwijfeld 
wordt of de besluiten wel recht 
doen aan de complexiteit van het 
geheel. Hij vindt dat m.n. PooIse 
ervaringen met het gebruik van de 
leugendetectof de aandacht 
verdient, aangezien het bier 
eenzelfde rechtscultuur betreft, in 
tegenstelling tot de Amerikaanse 
situatie waarmee tot nu toe steeds 
vergeleken wordt. Na beoordeling 
van een Pools voorbeeld van 
toepassing van polygrafische 
testen op haar kwaliteiten, conclu-
deert hij dat niet het gunstig 
uitvallen voor de verdachte 
voorwaarde voor gebruik moet 
zijn. Hij houdt een pleidooi voor 
strikte toepassing tijdens het 
gerechtelijk onderzoek en voor 
ontkoppeling van vooronderzoek 
en openbare behandeling. 
Hierdoor zullen grondrechten en 
staatsrechtelijke richtlijnen Mot 
worden aangetast. 
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13 
Spronken, T. 
Anonieme getuigen; het strafpro-
cesrecht is geschreven voor de 
verdachte 
Nemesis, 6e jrg., nr. 2, 1990, pp. 
61-66 

Slachtoffer worden van 
verkrachting staat dichter bij de 
realiteit dan slachtoffer worden 
van een gerechtelijke dwaling. 
Hoe vaak is in de afgelopen jaren 
niet verzucht, dat de formele 
regels van het strafrecht een 
objectieve behandeling van 
seksuele geweldszaken in de weg 
staan? Het bewijsrecht, de onder-
geschikte rol van het slachtoffer, 
de beperkte genoegdoening in de 
vorm van schadevergoeding zijn 
doornen in de ogen van degenen, 
die het slachtoffer tot koningin 
van de strafprocedure willen 
bombarderen. De onmogelijkheid 
getuigen anonimiteit te garan-
deren werd i.v.m. het gevaar voor 
represailles van de kant van de 
verdachte - als de zoveelste 
slachtoffervijandige regel gezien. 
Consequent stellen strafrechtsju-
risten hiertegenover het belang 
van het `eerlijke proces' als rechts-
statelijk en democratisch beginsel. 
Maar dit belang is abstract en te 
afwijkend van de heersende 
cultuur van `criminaliteitsbe-
strijding'. De auteur geeft de 
abstracties een zeer concrete basis. 
Terug naar de ratio van de regels. 
Met literatuuropgave. 

14 
Wright, A. 
Diversion for adults: Northamp-
tonshire's initiative 
Probation journal, 37e jrg., nr. 
1, 1990, pp. 18-22 

Op grond van ervaringen met 
diversie-activiteiten voor minder-
jarigen startten in Northampton 
twee diversie-experimenten, 
waaronder (in 1986) het 'Kettering 
Adult Reparation Bureau', gericht 

op genoegdoening door daders 
ten behoeve van hun slachtoffers. 
Het bureau kreeg gedurende de 
eerste twee jaar van het 
experiment te maken met 138 
daders en 196 slachtoffers. De 
opgedane ervaringen zijn positief. 
Slachtoffers hebben soms belang 
bij het uiten van hun frustratie om 
hun ervaring te verwerken, of 
hebben behoefte hun gevoelens te 
uiten in de hoop toekomstige 
delicten te voorkomen. Directe 
confrontatie tussen dader en 
slachtoffer maakt het mogelijk te 
onderhandelen over herstel van 
eventuele schade en excuses aan 
te bieden. Voordelen voor de 
daders zijn dat stigmatisering 
vermindert en dat zij participeren 
in een uitdagender en natuurlijker 
vorm van rechtvaardigheid waarin 
zij zelf verantwoordelijkheid 
dragen voor het goedmaken van 
hun daden. 

Criminologie 

15 
Gabor, T., T. Barker 
Probing the public's honesty: a 
field experiment using the 'lost 
letter' technique 
Deviant behavior, 10e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 387-399 

De meeste mensen overtreden wet 
eens op de een of andere manier 
de wet. Om de eerlijkheid van het 
publiek te testen zijn er allerlei 
experimenten gedaan, waarbij 
bleek dat er vrij veel oneerlijke 
reacties zijn, dit bij jongeren meer 
dan bij ouderen het geval is, er 
nauwelijks verschillen zijn tussen 
de geslachten, mannen en 
personen met een lage status 
eerder slachtoffer zijn en geldelijk 
voordeel en soms eventueel risico 
een rol spelen. Om meer inzicht in 
de eerlijkheid van het publiek te 
krijgen voerden de auteurs een 
experiment uit met de `verloren 
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brief' techniek. In Ottawa 
(Canada) werden 56 gefrankeerde 
en geadresseerde waardevol 
lijkende brieven (met een munt) 
en 56 minder belangrijke brieven, 
die klaarblijkelijk verloren waren 
onder ruitenwissers van gepar-
keerde auto's geplaatst om 
reacties van het publiek uit te 
lokken. Het betrof een gelijk 
aantal mannen en vrouwen boven 
en onder de dertig jaar. Uit het 
onderzoek bleek, dat een kwart 
van de brieven niet terugbezorgd 
werd, de waardevolle slechts jets 
minder vaak niet en dat er weinig 
verschil was tussen de seksen. Wel 
waren er verschillen wat betreft de 
leeftijd en was er sprake van een 
interactie tussen leeftijd en sekse. 
Jongeren (met name vrouwen) 
retourneerden minder brieven, 
oudere vrouwen retourneerden het 
meest en mannen zaten daartussen 
in. Dit soon onderzoek is volgens 
de auteurs van belang om 
frequentie en spreiding van crimi-
naliteit te meten, met name wat de 
combinatie sekse en leeftijd 
betreft. 
Met literatuuropgave. 

16 
Gartner, R. 
The victims of homicide: a 
temporal and cross-national 
comparison 
American sociological review, 
55e jrg., nr. 1, 1990, pp. 92-106 

Er is sprake van een algemene 
opwaartse trend in het aantal 
moorden in Westerse democra-
tieen. Daarnaast zijn er in dit 
opzicht echter ook grote 
verschillen tussen naties. De 
auteur onderscheidt een aantal 
structurele en culturele factoren 
die deze verschillen kunnen 
verklaren. Haar eerste hypothese 
is dat hoe hoger de economische 
levensstandaard is en hoe kleiner 
de onderlinge verschillen in 
levensstandaard zijn, des te lager 

het moordcijfer zal zijn. De 
tweede hypothese is, dat naarmate 
de sociale integratie — afgemeten 
aan de etnisch-taalkundige hetero-
geniteit en het percentage 
echtscheidingen — kleiner is, het 
moordcijfer hoger zal zijn. 
Hetzelfde geldt, naarmate het 
percentage teenagers hoger is en 
het percentage huishoudens 
waarvan de vrouw werkt. Verder 
is het door de overheid gestelde 
normatieve kader relevant: indien 
de doodstraf bestaat en de natie in 
oorlog gewikkeld is, is ook het 
moordcijfer hoger. Deze 
hypothesen zijn getoetst met 
behulp van statistische gegevens 
over de periode 1950 tot 1980 van 
18 economisch ontwikkelde 
democratieen. Sommige van de 
hierboven veronderstelde 
verbanden tussen structurele en 
culturele factoren en het moord-
cijfer bleken over de hele linie 
juist te zijn. Andere verbanden 
golden slechts voor het 
moordrisico dat in bepaalde 
maatschappelijke subcategorieen 
werd gelopen. Opvallend was dat 
de factoren die in Verenigde 
Staten het moordcijfer 
beinvloeden, dezelfde zijn als de 
factoren die in dat opzicht in 
andere naties gelden. 
Met literatuuropgave. 

17 
Chen, Huey-tsyh, S.C. Bersani 

Evaluating the effectiveness of a 
court sponsored abuser treatment 
program 
Journal of family violence, 4e 
jrg., nr. 4, 1989, pp. 309-322 

Pas de laatste jaren komt er in de 
VS meer aandacht voor behande-
lingsprogramma's, die speciaal 
gericht zijn op plegers van 
seksueel misbruik. Uit onderzoek 
blijkt, dat vrijwillige deelname 
hieraan meestal laag is en het 
verloop hoog. Een beter resultaat 
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wordt bereikt indien behandeling 
een voorwaarde is bij het vonnis. 
Er komen daarom langzamerhand 
meer door rechtbanken gesteunde 
behandelingsprogramma's. Om 
een beter inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van dergelijke 
programma's voerden de auteurs 
een evaluatieonderzoek uit onder 
deelnemers aan een z.g. 'time 
out'-programma en een controle-
groep. De onderzochte groepen 
bestonden uit 120 voor seksueel 
misbruik veroordeelde en behan-
delde mannen, verwezen door zes 
rechtbanken (1983 tot 1985) en 
een controlegroep van 101 niet 
verwezen delinquenten. Van beide 
groepen was 43% werkloos, 39% 
zwart en was de gemiddelde 
leeftijd 33 jaar. Uit de resultaten 
blijkt, dat 63% van de delin-
quenten 75% van de sessies, nodig 
voor een effectieve behandeling, 
bijwoonde. Vergeleken met de 
controlegroep was een groter 
aantal van de behandelingsgroep 
eerder veroordeeld geweest, ook 
voor andere misdrijven, maar 
recidiveerde van hen een lager 
percentage. Volgens de auteurs 
moet i.v.m. de betere resultaten 
voorrang gegeven worden aan 
door rechtbanken gesteunde 
behandelingsprogramma's. 
Met litertuuropgave. 

18 
Meyer, J. 
Sucht-Profit-Sucht 
Neue Kriminalpolitik, 1 e jrg., 
nr. 1, 1990, pp. 22-26 

In 1989 publiceerde het Max 
Planck Instituut een rechtsverge-
lijkend en criminologisch 
onderzoek naar de regelingen en 
toepassingen van de inbeslagname 
van winst van of van goederen die 
verband houden met drugsdelicten 
in 12 West-Europese landen en de 
VS. De auteur beschrijft een 
aantal resultaten van dit 
onderzoek, met name betreffende 

bijkomende regelingen in het 
materiele recht en het strafproces-
recht en de onteneming van winst 
als zelfstandige sanctie. Uit de 
meeste landen is nog nauwelijks 
informatie bekend over de resul-
taten van deze nieuwe regelingen. 
Voorzover er wel gegevens zijn, 
stemmen deze niet optimistisch: in 
geen enkel land is tot nu toe meer 
dan 1% van de totale geschatte 
winst afgenomen. Voor een deel 
komt dit door moeilijkheden met 
de bewijsvoering. De auteur 
meent dat dezelfde bezwaren die 
aan de genoemde regelingen 
kleven ook zullen gelden voor 
voorgenomen plannen in de BRD 
om de in beslagname als een 
nieuwe vermogensstraf in het 
wetboek op te nemen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Mijares, T., R. Blackburn 
Evaluating criminal justice 
programs: establishing criteria 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 33-41 

De co6rdinatoren van 239 4-jarige 
criminologie-opleidingen in de 
Verenigde Staten is gevraagd 
prominente opleidingen te 
noemen en aan te geven op grond 
van welke criteria zij tot hun 
oordeel komen. 112 co6rdinatoren 
gaven de gevraagde informatie. In 
totaal 24 opleidingen werden 
minstens vier keer genoemd en de 
gegevens over deze opleidingen 
werden nader geanalyseerd. 
Inhoudsanalyse leidde tot elf 
criteria die relatief vaak genoemd 
worden. Deze criteria worden 
besproken en vervolgens wordt 
ingegaan op overeenkomsten en 
verschillen tussen deze criteria en 
kwaliteitscriteria die naar voren 
kwamen bij soortgelijk onderzoek 
op andere gebieden. 
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20 
Tucker, J. 
Employee theft as social control 
Deviant behavior, 10e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 319-334 

Diefstal door werknemers wordt 
doorgaans als een ernstig misdrijf 
gezien. In de literatuur worden 
verklaringen die verwijzen naar 
individuele deviantie, gelegenheid 
of financiele nood steeds meer 
verlaten. De factor ontevre-
denheid van de werknemer is bij 
onderzoeken een steeds belang-
rijker plaats gaan innemen. 
Conform hiermee vat de auteur 
werknemersdiefstal op als een 
reactie op deviant gedrag van de 
werkgever. Daarom is volgens 
hem een sociale controle theorie 
de meest geschikte theoretische 
onderbouwing. Met diefstal drukt 
de ontevreden werknemer zijn 
grieven uit. Met deze 'zelf-hulp' 
(een term van Baumgartner) 
compenseert de werknemer 
gefrustreerde gevoelens van recht-
vaardigheid. Empirisch onderzoek 
brengt naar voren dat het vooral 
de marginale leden van de 
arbeidsorganisatie zijn die meer 
geneigd zijn tot diefstal. Vermin-
dering van deze marginaliteit 
vormt dan ook een belangrijke 
optie voor de aanpak van dit 
probleem. Tot slot formuleert de 
auteur een aantal belangrijke 
onderzoeksvragen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezenitbs 

21 
Holbert, F., N.P. Unnithan 
Free will, determinism, and crimi-
nality: the self-perception of 
prison inmates 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. I, 1990, pp. 43-53 

Er doen twee tegengestelde 
ideologieen opgeld bij de interpre-
tatie van criminaliteit. De eerste 

verklaart crimineel gedrag uit de 
externe omstandigheden waarvoor 
de misdrijfpleger geen enkele 
verantwoordelijkheid draagt. De 
tegengestelde ideologie legt de 
verantwoordelijkheid wel bij 
misdrijfpleger die volledig uit vrije 
wil tot zijn misdrijf is gekomen. In 
het onderhavige onderzoek is 
vastgesteld hoe gedetineerden hun 
eigen crimineel gedrag interpre-
teren en welke factoren samen-
hangen met het aanhangen van de 
ene of de andere ideologic. De 
gegevens voor het onderzoek zijn 
ontleend aan schriftelijke vragen-
lijsten die aan 238 gedetineerden 
waren voorgelegd. Op de 
verkregen gegevens is vervolgens 
een discriminant-analyse 
toegepast. Het ()leek dat de 
zelf-percepties van gedetineerden 
ongeveer gelijk waren verdeeld 
tussen de "vrije-wil-ideologie' en 
de deterministische visie. Verder 
Neck dat zij de politie, de magis-
tratuur en het algemeen publiek 
als aanhangers beschouwden van 
de `vrije-wir- benadering. De 
penitentiaire behandelingsstaf 
werd daarentegen als aanhanger 
van de deterministische ideologie 
beschouwd. Het belang van het 
onderscheiden van gedetineerden 
naar gelang hun interpretatie van 
het eigen crimineel gedrag, is dat 
aan de hand hiervan binnen het 
behandelingsaanbod kan worden 
gedifferentieerd. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

22 
Cowburn, M. 
Assumptions about sex offenders 
Probation journal, 37e jrg., nr. 
1, 1990, pp. 4-9 

In populaire stereotyperingen 
worden zedendelinquenten niet 
volledig verantwoordelijk geacht 
voor hun daden. Deze beeld- 
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vorming wordt gevoed door twee 
verschillende ideologieen. De 
eerste beschouwt de zedendelin-
quent als een geesteszieke die 
behandeld moet worden. De 
tweede verklaart zedenmisdrijven 
als een onvermijdelijke biolo-
gische reactie op een seksuele 
stimulus. Vooral bij incest worden 
daarnaast ook de gezinsomstan-
digheden vaak als oorzaak van de 
ontsporing gezien. Steeds opnieuw 
ligt het misdrijf buiten de compe-
tentie van de misdrijfpleger. De 
behandelingsbenaderingen ten 
opzichte van zedendelinquenten 
gaan ook uit van bovengenoemde 
ideologieen. De psychoanalytische 
benadering benadert de zedende-
linquent als een zieke met een 
psychisch defect. De behavioris-
tische behandelingsmethode gaat 
specifiek in op het veranderen van 
responsgedrag. Er is echter ook 
een therapeutische beandering die 
erkent dat zowel de omstandig-
heden als de psyche en het gedrag 
van de zedenmisdrijfpleger een rol 
spelen. Tot slot doet de auteur 
twee aanbevelingen aan de reclas-
sering. In de eerste plaats moet 
men inzien dat het opstellen van 
reclasseringsrapporten waarin 
wordt benadrukt dat de misdrijf-
pleger niet verantwoordelijk is 
voor het zedendelict, bij de dader 
een onjuist beeld van zijn eigen 
gedrag versterkt. De tweede 
aanbeveling is om ervaring uit te 
wisselen over het vele groepswerk 
dat thans met zedelinquenten 
plaatsvindt. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

23 
Bruijn-Liickers, M.L.C.C. de 
Een rechtspositie voor minderja-
rigen? 
Nederlands juristenblad, 65e 
jrg., nr. 10, 1990, pp. 373-376 

De in september 1989 verschenen 
Notitie Rechtspositie Minderja-
rigen, waarin de civielrechtelijke 
rechtspositie van de minderjarige 
aan de orde komt, en het 
wetsvoorstel Jeugd-
straf(proces)recht, waarin 
aandacht wordt besteed aan de 
positie van de minderjarige in het 
jeugdstrafprocesrecht, worden in 
het artikel van enkele kritische 
kanttekeningen voorzien. Wat de 
Notitie betreft merkt de auteur op 
dat het niet toekennen van een 
eigen rechtsingang aan minderja-
rigen in strijd is met art. 6 EVRM 
(het recht op toegang tot de 
rechter). In de Notitie wordt 
voorts ten aanzien van de hande-
lingsonbekwaamheid van minder-
jarigen voorgesteld het subjectieve 
criterium `oordeel des onder-
scheids' te vervangen door de 
objectieve aanduiding 'in het 
maatschappelijk verkeer gebrui-
kelijk'. Het is dubieus of aldus de 
niet leeftijdsadequaat handelende 
minderjarige beschermd wordt en 
de auteur prefereert dan ook een 
combinatie van een objectief en 
een subjectief criterium. De in het 
wetsvoorstel Jeugd-
straf(proces)recht voorgestelde 
wijzigingen ten aanzien van het 
beperken van de rol van de 
kinderrechter gaan de auteur niet 
ver genoeg en zij acht het 
mogelijk dat de voorgestelde 
situatie in strijd zou zijn met het 
beginsel van art. 6 EVRM van een 
onafhankelijke en onpartijdige 
rechter. 

24 
Greenberg, N. 
Low college students can help 
delinquents 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 55-63 

In sociologische literatuur wordt 
reeds sinds lang gewezen op de 
positieve effecten van het 
aanbieden van conventionele 
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rolpatronen aan jeugdige delin-
quenten teneinde deze verre te 
houden van het criminele pad. 
Het ontbrak echter vaak aan 
efficiente praktische methoden. 
De auteur is van mening dat het 
in zijn artikel beschreven 
programma aan dit manco 
tegemoet kan komen. Het gaat om 
het in de staat Massachusetts in 
jeugdinstellingen gepresenteerde 
zogeheten 'Discovery' programma. 
Sinds 1982 hebben hieraan circa 
200 jeugddelinquenten en een 
gelijk aantal studenten 
meegedaan. Hierbij vonden indivi-
dude en groepsbijeenkomsten 
plaats. Aan de hand van een 
vragenlijst werd gediscussieerd 
over levensvragen. Bij beide 
groepen was de animo om deel te 
nemen groot. Ook de waardering 
werd aan beide kanten positief 
beoordeeld. Aan de opstelling van 
de vragenlijst gingen jaren van 
voorbereiding vooraf. 
Met literatuuropgave. 

Politic 

25 
Chamlin, M.B. 
Conlin' theory and police killings 
Deviant behavior, 10e jrg., nr. 4, 
1989, pp. 353-368 

Er is tot nu toe weinig onderzoek 
verricht op macro-sociaal niveau 
naar de invloed van structurele 
variabelen op doodslag door de 
politic. Peterson en Baily conclu-
deerden op grond van hun 
onderzoek dat sociale condities 
die burgers en de politic in confict 
brengen van groot belang zijn 
voor een beter begrip van het 
doden door politie-ambtenaren. 
De auteur probeert hypothesen 
die dit onderzoek opleverde te 
evalueren in het kader van de 
conflict theorie. Centraal hierin 
staat de gedachte dat de raciale en 
economische minderheidsgroepen 
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waargenomen worden als 
bedreigend voor dominante 
groepen en bevolkingslagen en dat 
dit zijn weerslag heeft in het 
optreden van de politie. Hij 
betrok de sociale structuur van 50 
Amerikaanse staten in zijn 
onderzoek. Multivariate analyse 
toont aan dat de raciale en econo-
mische samenstelling van een 
staat (gemeten aan het percentage 
armen, zwarten en inwoners van 
Spaanse alkomst) inderdaad het 
percentage doden door de politic 
aanzienlijk beinvloedt. Econo-
mische ongelijkheid bleek echter 
geen bepalende variabele. Als 
bezwaar tegen dit onderzoek 
noemt de auteur dat de analyse 
eenheden (staten) eigenlijk te 
groot en heterogeen zijn en dat 
door de analysemethode de 
invloed van de onderlinge afhan-
kelijkheid van de bepalende varia-
belen te veel buiten beschouwing 
is gebleven. 
Met literatuuropgave. 

26 
Hilton, N.Z. 
When is an assault not an 
assault? The Canadian public's 
attitudes towards wife and 
stranger assault 
Journal of family violence, 4e 
jrg., nr. 4, 1989, pp. 323-337 

Het artikel heeft als onderwerp de 
geweldpleging in de gezinssfeer en 
het hiermee samenhangende 
ingrijpen door de politic. De 
bedoeling van de auteur is om na 
te gaan wat de houding van het 
publiek is wat betreft enerzijds 
geweldpleging tegen vrouwen en 
anderzijds adequate interventie 
van de politic. Aan dit in Canada 
gehouden onderzoek werkten 240 
mannen en vrouwen mee. De 
respondenten kregen een fictieve 
situatie voorgelegd. Na het lezen 
van dit scenario moesten zij 
vragen beantwoorden over bun 
opvattingen over de ernst van het 



gebeuren, hoe zij dachten over de 
kans op herhaling, wie volgens 
hen de schuldige was en wat de 
politie zou moeten doen. De 
gehanteerde associatiemaat bij het 
onderzoek was de produkt 
moment correlatie-coefficient van 
Pearson. Naar voren kwam onder 
meer dat het gebeuren als ernstig 
werd beoordeeld als de dader 
bekend was bij de politie. De aard 
van de relatie tussen dader en 
slachtoffer was bij veel respon-
denten bepalend voor hun visie op 
politie-interventie. Tot slot stelt de 
auteur dat het van belang is dat 
politiemensen worden aange-
moedigd tot zelfonderzoek betref-
fende hun attitudes over geweld-
pleging tegen vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Kreveld, D. van 
Hoe staat de politie ervoor? 
Althans: wat vindt de Utrechtse 
bevolking van haar korps? 
Het tijdschrift voor de politie, 
52e jrg., nr. 3, 1990, pp. 95-100 

Omdat men niet reageert op de 
objectieve werkelijkheid maar op 
het beeld dat men van de werke-
lijkheid heeft, wilde de Utrechtse 
politie weten welk beeld de 
bevolking van het korps heeft. Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
project Publieksrelaties dat tot 
doel heeft de relaties met de 
bevolking te optimaliseren. Een 
steekproef van 700 personen werd 
schriftelijk geenqueteerd 
(300 Utrechters, genoemd 'de 
bevolking', 200 clienten, 
100 allochtonen, 50 studenten en 
50 voetbalsupporters), en 22 leden 
van belangengroeperingen werden 
geinterviewd. Het imago van de 
politie werd geoperationaliseerd 
in termen van de tevredenheid 
over de prioriteiten die zij stelt, en 
oordelen over de kwaliteit, de 
integriteit en de clientgerichtheid. 
Het beeld van de politie is 

verreweg het meest gunstig bij de 
de `bevolking', gevolgd door de 
clienten en de studenten. Voetbal-
supporters en allochtonen zijn 
aanzienlijk minder ingenomen met 
de politie. Hoewel het laatste 
resultaat te verwachten was, wil 
de Utrechtse politie toch ook 
serieus overwegen wat hieraan te 
doen valt. 

28 
Worden, R.E. 
Situational and attitudinal expla-
nations of police behavior: a 
theoretical reappraisal and 
empirical assessment 
Law and society review, 23e 
jrg., nr. 4, 1989, pp. 667-711 

Met een literatuur- en een 
empirisch onderzoek werd 
nagegaan of de gedachte klopt dat 
het gedrag van de politie groten-
deels door twee factoren wordt 
bepaald: de situatie waarin het 
gedrag plaatsvindt en de opvat-
tingen van de individuele agent. 
In de literatuur komen deze twee 
factoren veelal als de belangrijkste 
naar voren. De resultaten van 
eigen onderzoek van de auteur 
konden dit echter niet bevestigen. 
In 24 politiedistricten van drie 
grote Amerikaanse steden werd 
door observatie het gedrag van de 
politie op drie gebieden 
vastgelegd: het verkeer, agressieve 
preventieve surveillance en ruzies. 
Daarnaast werd het grootste deel 
van de agenten geInterviewd. 
Situationele variabelen bleken 
alleen belangrijk voor de 
beslissing wel of niet iemand te 
arresteren, en opvattingen 
verklaarden slechts een klein deel 
van de variatie in het gedrag. De 
auteur geeft zelf de bezwaren van 
het onderzoek aan die deze 
negatieve bevindingen misschien 
ten dele beInvloeden. Maar toch 
zijn deze wel degelijk in een 
theoretische context te plaatsen 
die meer dan alleen situationele 
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en houdingsfactoren omvat. 
Toekomstig onderzoek op dit 
gebied zou misschien beter door 
protocolanalyse kunnen gebeuren 
am de complexiteit van het 
onderwerp meer recht te doen. 
Met literatuuropgave. 

Versiaving 

29 
Baratta, A. 
Rationale Drogenpolitik? Die 
soziologischen Dimensionen elites 
strafrechtlichen Verbots 
Kriminologisches Journal, 22e 
jrg., nr. I, pp. 2-25 

Uitgaande van een systeemtheore-
tische benadering van de huidige 
drugspolitiek als een zelfregu-
lerend systeem wordt aangetoond, 
dat het 'official& discours over 
drugs niet alleen realiteit mist, 
doch veeleer een constituerend 
element van de ideologische en 
materiele reproductie van het 
drugscircuit is. Vanuit deze optiek 
blijkt de vraag naar succes of 
mislukken van de huidige drugs-
politick een weinig kritische 
reductie van de wetenschappelijke 
opgave. Er moet eerst nog een 
reconstructie van haar reele 
economische en politieke functies 
in een metadiscours plaatsvinden. 
Voorwaarde hiervoor is dan wel 
een ander, nieuw begrip van ratio-
naliteit. 
Met literatuuropgave. 

30 
Bocher, W. 
Sozialpsychologische und sozio-
kulturelle Aspekte des Alkohol-
konsums und der Trunkenheit am 
Steuer 
Blutalkohol, 27e jrg., nr. 2, 
1990, pp. 95-105 

Het artikel behandelt de socio-
psychologische en socio-culturele 
problemen van rijden onder 
invloed en van alcoholgebruik in 
het algemeen. Het is de bedoeling 

31 
Donovan, D.N. e.a. 
Bad drivers: identification of a 
target group for alcohol-related 
prevention and early intervention 
Journal of studies on alcohol, 
51e 	nr. 2, 1990, pp. 136-141 

Het is belangrijk om personen die 
een verhoogd risico lopen om een 
alcoholprobleem te ontwikkelen, 
in een vroeg stadium te kunnen 
identificeren en hulp te kunnen 
bieden. Veroordeelden wegens 
rijden onder invloed vormen 
daarbij een belangrijke doelgroep. 
Echter bij deze categoric is vaak 
al sprake van een vergevorderd 
alcoholprobleem. Het is daarom 
nodig am risico-groepen in een 
vroegere ontwikkelingsfase te 
kunnen onderkennen. Een 
mogelijke risico-groep vormen 
automobilisten die vele malen zijn 
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aan te tonen op welke wijze een 
bepaald gedrag besloten ligt in 
meer gecompliceerde condities. 
Allereerst warden de tegenge- 
stelde relaties van de rol van 
individueel verkeer en van alcohol 
in een maatschappij aan de ene 
kant en het fenomeen van rijden 
onder invloed aan de andere kant 
uiteengezet. Zo oak de verschil-
lende waarde-oordelen van sociaal 
drankgebruik en alcoholver-
slaving. Vervolgens warden de 
manier waarop de drug 'alcohol' 
algemeen goed geworden is, het 
belang van sociale invloed op het 
verbruik en het effect van de drug 
naar voren gebracht. Daarbij 
wordt de subjectieve positie van 
het individu in de maatschappij in 
aanmerking genomen. Aan het 
eind van zijn betoog behandelt de 
auteur de rol van de overheid en 
de mogelijkheden am via een 
systematische benadering een 
oplossing voor het probleem van 
het rijden onder invloed naderbij 
te brengen. 
Met literatuuropgave. 



veroordeeld wegens verkeersover-
tredingen. Om deze veronder-
stelling te toetsen is een groep van 
254 automobilisten die veelvuldig 
wegens verkeersovertredingen 
waren veroordeeld, gedurende een 
periode van drie jaar gevolgd. 11% 
van deze groep werd binnen die 
periode wegens dronken rijden 
veroordeeld, hetgeen vijf keer zo 
hoog is als bij automobilisten in 
het algemeen. Deze bevinding 
werd statistisch bevestigd in een 
replicatie-onderzoek. De conclusie 
is dat automobilisten die 
veelvuldig verkeersovertredingen 
begaan, een verhoogd risico lopen 
om later een alcoholprobleem te 
ontwikkelen. Zij vormen dan ook 
een belangrijke doelgroep voor 
alcoholpreventie-programma's. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

32 
Bailey, C.A., S.G. Gibbons 
Physical victimization and 
bulimic-like symptoms: is there a 
relationship? 
Deviant behavior, 10e jrg., nr, 4, 
1989, pp. 335-352 

Er bestaat een algemeen verbreide 
klinische indruk dat het slacht-
offer zijn van fysiek geweld een 
belangrijke rol speelt in de 
etiologie van boulimie. Tot nu toe 
zijn er weinig studies die dit 
hebben onderzocht. De auteurs 
stuurden vragenlijsten betreffende 
deze relatie naar negen universi-
teitsjaarklassen in Washington en 
Virginia. De ingevulde vragen-
lijsten van 294 vrouwen en 248 
mannen bleken bruikbaar. Vier 
soorten fysiek geweld werden 
onderzocht: verkrachting, seksuele 
aanranding, kindermishandeling 
en mishandeling van de partner. 
Alleen kindermishandeling bleek 
significant verband te houden met 
boulimie bij bi-variabele analyse. 

Door middel van multi-variabele 
analyse werd de invloed van elk 
van de vier soorten fysiek geweld 
op de ernst van de 
boulimie-symptomen bepaald. 
Slechts kindermishandeling stond 
in verband met de ernst van de 
symptomen, wanneer effecten van 
de andere variabelen onder 
controle werden gehouden. In 
tegenstelling tot klinische 
indrukken was het effect van 
seksuele aanranding op 
boulimie-symptomen negatief, 
hoewel niet significant. Wat 
betreft de demografische 
kenmerken bleek alleen het aantal 
zusjes significant. Het gecombi-
neerde effect van het lijden aan 
boulimie en het slachtoffer zijn 
van fysiek geweld deed de 
waarschijnlijkheid van het zoeken 
naar professionele hulp voor de 
eetstoornis niet toenemen. De 
auteurs pleiten voor vervolgon-
derzoek om de klinische 
indrukken verder te toetsen. 
Met literatuuropgave. 

33 
Chao-Duivis, M.A.B. 
Verge!ding als schadevergoeding; 
enkele opmerkingen over de 
nakoming van de verbintenis uit 
delict 
Nederlands juristenblad, 65e 
jrg., nr. 14, 1990, pp. 513-520 

Het slachtoffer van een onrecht-
matige daad heeft recht op 
schadevergoeding. Deze 
vergoeding wordt soms wel, soms 
niet door de dader zelf betaald, 
zelf gedragen. Het slachtoffer kan 
er behoefte aan hebben te zien dat 
de dader daadwerkelijk zelf de 
schade betaalt: alleen dan is hij 
werkelijk voldaan. In dit artikel 
wordt betoogd dat het slachtoffer 
moet kunnen vorderen dat de 
verbintenis uit onrechtmatige 
daad tot betaling van een geldsom 
alleen door de dader wordt 
nagekomen. Anders gezegd: het 
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slachtoffer mag betaling door een 
derde, die niet van plan is regres 
te nemen op de dader, weigeren. 
Betaalt een derde niettemin met 
de bedoeling deze schuld zelf te 
dragen, dan kan hem op zijn beurt 
onrechtmatig handelen verweten 
worden. Betoogd wordt dat 
hoewel dit een vorm van straf 
voor de dader is, dit toch niet 
haaks op het civiele schadevergoe-
dingsrecht staat. Bovendien zal 
blijken dat het afschrikken van 
ongewenst (onrechtmatig) gedrag 
oak niet een aan het civiele recht 
vreemd doel is. 
Met literatuuropgave. 

34 
Christiaensen, S., W. Meyvis 
Slachtofferzorg: een politie zorg?! 
verkenning en omschrijving van 
een politietaak 
Panopticon, Ile jrg., nr. 2, 1990, 
pp. 96-124 

De belangstelling voor slachtof-
ferhulp is bij de politie weliswaar 
toegenomen, maar de hulpver-
lening is nog niet optimaal. De 
politic is doorgaans de eerste 
instantie met wie net slachtoffer in 
aanraking komt. Een positieve 
slachtofferbejegening is dan ook 
belangrijk voor de verwerking, 
beeldvorming over politie en 
justitie, aangiftebereidheid en 
medewerking aan het onderzoek. 
Fen goede opvang houdt o.a. in: 
een korte responstijd; een geinte-
resseerde houding; goede infor-
matieverstrekking ; tactvolle 
aanpak van onderzoeksactiviteiten 
en zgn. vervolgcontacten. Er zijn 
echter een aantal factoren die een 
positieve benadering van het 
slachtoffer door de politic in de 
weg staan. Stereotype rolopvat-
tingen over wetshandhaving als 
voornaamste taak met een hogere 
status en de hulpverlening als 
minder belangrijk overheersen 
vaak nog. Bovendien is de 
vaardigheid om met eigen en 

andermans emoties om te kunnen 
gaan vaak beperkt ontwikkeld. 
Het is een kwestie van willen 
(mentaliteit, motivatie en rolop-
vatting), kunnen (sociale vaardig-
heden) en mogen (aspecten van de 
organisatie). Volgens de auteurs 
moet slachtofferzorg geen specia-
lisme warden, maar is het een 
zaak van het hele politie-apparaat. 
Nodig is een verbetering van de 
opleiding en mentaliteitsveran-
dering binnen het hele apparaat. 
Ms voorbeeld wordt Utrecht 
aangehaald met haar actieve 
slachtofferbeleid en training 'on 
the job'. 
Met literatuuropgave. 

35 
Erez, E. 
Victim participation in 
sentencing: rhetoric and reality 
Journal of criminal justice, 18e 
jrg., nr. 1, 1990, pp. 19-31 

De meest recente vorm van 
aandacht voor slachtoffers van 
delicten is het streven hen te 
betrekken bij het strafproces. De 
belangrijkste nieuwe wetgeving op 
dit gebied in de VS betreft het 
Victim Impact Statement (VIS); 
op grand hiervan zijn slachtoffers 
gerechtigd door de rechter te 
warden gehoord. De verchillende 
staten hebben het VIS op uiteen-
lopende wijze geregeld. De 
verklaring betreft meestal de 
opgelopen schade en het slacht-
offers idee over de daad, dader en 
de stmt.. De verklaring kan op 
twee wijzen worden afgelegd: 
schrifteljk maar voorgelezen op de 
terechtzitting, of monderling door 
het slachtoffer zelf. De auteur 
ging na hoe aan deze VIS in de 
verschillende staten is vormge-
geven en hoe het in de praktijk 
gaat. Over het algemeen wordt het 
recht als belangrijk ervaren, 
ongeacht het effect ervan op de 
strafrechtelijke uitspraak. 
Wanneer een V1S wordt afgelegd, 
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zijn de betrokken slachtoffers 
vaak veel tevredener over de straf-
rechtelijke afhandeling. Ook de 
meest kwetsbare slachtoffers en 
degene die het meeste schade 
hebben opgelopen maken van het 
recht gebruik. Het is echter niet zo 
dat de wettelijke mogelijkheid ook 
altijd tot een VIS leidt, bijv. 
doordat het slachtoffer niet (tijdig) 
van zijn recht op de hoogte wordt 
gesteld. Uitvoering van de wet 
vereist een hoge mate van 
bereidheid hiertoe bij de politiele 
en justitiele instanties. 
Met literatuuropgave 

36 
Lavoie, F., M. Jacob e.a. 
Police attitudes in assigning 
responsibility for wife abuse 
Journal of family violence, 4e 
jrg., nr. 4, 1989, pp. 369-388 

Bestaande mythen rond mishan-
deling van echtgenotes schuiven 
de schuld vaak op het slachtoffer. 
De auteurs onderzoeken zowel de 
mate van verantwoordelijkheid 
welke wordt toegekend aan 
echtgenote en echtgenoot door 
politie-agenten, als de 
sociaal-economische situatie 
waarin het echtpaar zich bevindt, 
in gevallen van vrouwenmishan-
deling. Tevens wordt de houding 
van de politie-agent (neutraal vs. 
steunend) ten opzichte van de 
vrouw onderzocht. De invloed van 
acht kenmerken wordt geanaly-
seerd: de sociaal-economische 
status van het echtpaar; het soort 
huishouden; drinken door de 
echtgenoot; vermeende uitlokking 
door de vrouw; ambivalentie van 
de kant van de vrouw om een 
aanklacht in te dienen; soort 
mishandeling; voorgeschiedenis 
van de mishandeling; gebruik van 
geweld tegen de kinderen. De 
resultaten zijn gebaseerd op 
antwoorden op korte gevalsbe-
schrijvingen, welke door 235 
agenten van gemeentepolitie 

gegeven werden. De gegevens 
werden via multivariabele 
variantie-analyse geanalyseerd en 
laten zien dat het soort mishan-
deling het meest van invloed is op 
de houding van de agenten. 
Hoewel de echtgenoot stelselmatig 
als meest verantwoordelijke wordt 
gezien, beschouwen de agenten de 
vrouwen altijd als enigszins 
verantwoordelijk. Met name 
wanneer er sprake is van ver-
meende uitlokking en van dreigen 
met geweld. Tevens blijkt dat de 
agenten over het algemeen meer 
verantwoordelijkheid toekennen 
aan de sociaal-economische 
situatie dan aan de echtgenotes. 
Met literatuuropgave. 

37 
McCaul, K.D., L.G. Veltum e.a. 
Understanding attributions of 
victim blame for rape: sex, 
violence, and foreseeability 
Journal of applied social 
psychology, 20e jrg., nr. 1, 1990, 
pp. 1-26 

Vaak wordt slachtoffers van 
verkrachting verweten zelf 
schuldig te zijn. De auteurs onder-
zoeken waarom aan sommige 
verkrachtingsslachtoffers meer 
schuld wordt toegekend dan aan 
andere. Er werden twee experi-
menten uitgevoerd, waarin univer-
siteitsstudenten gevraagd werd 
negen verkrachtingsbeschrijvingen 
te lezen en vervolgens te bepalen 
bij wie de schuld lag. De 
studenten kregen telkens wille-
keurig een versie voorgelegd, 
waarin de onderzoekers een groot 
aantal variabelen manipuleerden, 
waarvan vermoed werd dat deze 
van invloed zijn op het schuld 
toekennen aan het slachtoffer. 
Daarnaast bepaalden de deelne-
mers in beide experimenten of het 
slachtoffer seksueel genot kon 
hebben ondervinden van de 
gebeurtenis. In het tweede 
experiment bepaalden ze tevens of 
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het slachtoffer het gebeuren moest 
hebben voorzien. In het eerste 
experiment bleek het oordeel of 
het slachtoffer het plezierig had 
bevonden een sterke voorspeller 
van het toekennen van schuld. In 
het tweede experiment bleken na 
regressie-analyse zowel de visie 
dat er genoten was als het feit dat 
het te verwachten was voorspel-
lende factoren. Op basis van die 
gegevens staan de auteurs een 
verklaring voor, welke gebaseerd 
is op twee theoretische variabelen: 
intenties en voorspelbaarheid. De 
gevonden gegevens sluiten aan bij 
Shaver's theorie over het 
toekennen van schuld. 
Met literatuuropgave. 

38 
Winfield, I, L.K. George e.a. 
Sexual assault and psychiatric 
disorders among a community 
sample of women 
The American journal of 
psychiatry, 147e jrg., nr. 3, 1990, 
Pp. 335-341 

In een a-selecte steekproef van 
1157 vrouwen in de leeftijd van 
18-64 jaar, woonachtig in de staat 
North-Carolina, is de relatie 
onderzocht tussen seksueel geweld 
en psychiatrische afwijkingen. 
Daartoe werd bij de respondenten 
een diagnostisch interview 
afgenomen (de Diagnostic 
Interview Schedule), op grond 
waarvan een aantal DSM-III 
categorieen gediagnosticeerd 
kunnen worden, alsmede een 
interview over seksueel geweld. 
Uit de resultaten blijkt dat 	. 
seksueel geweld een risicofactor 
vormt voor diverse psychiatrische 
ziektebeelden. Daarnaast blijken 
bepaalde kenmerken van het 
ervaren seksueel geweld signi-
ficant samen te hangen met een of 
meer specifieke psychiatrische 
problemen. Er werd echter geen 
duidelijk patroon gevonden dat 
kenmerken van het seksueel 
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geweld relateert aan specifieke 
psychiatrische afwijkingen. Het 
artikel wordt besloten met een 
discussie betreffende de gevolgde 
onderzoeksaanpak. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

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

39 
Themanummer 
Privention — das kriminalpoli-
tische Zaubenvort 
Nene Kriminalpolitik, nr. 1, 1990, 
pp. 30-39 

In dit nummer over criminaliteitspre-
ventie wordt het thema door 4 auteurs 
op kritische wijze benaderd. W. Kiehl 
stelt dat een preventieprogramma ter 
bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit, met vergaande 
bevoegdheden voor de vervolgers, de 
vervolgden dwingt tot professioneler 
en meer georganiseerde criminaliteit. 
Volgens K.F. Schumann verschillen 
de onder de noemer generale 
preventie in de jaren 80 naar voren 
gebrachte strafrechtstheorieen niet 
wezenlijk van de traditionele 
afschrik kings- en vergeldingstheo-
rieen. Hij gaat in op de vraag of men 
in de jaren 90 weer onverbloemd van 
misdaadsbestrijding zal spreken. M. 
Dannecker wijst op de zwakke • 
punten van aidspreventie die, zonder 
rekening te houden met de angsten en 
conflicten van de doelgroep geacht 
wordt hun seksueel gedrag te kunnen 
beinvloeden. H. Steinert tenslotte 
gaat in op de rol van de politie. 
Met literatuuropgave. 



Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen te 
teen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 
Schedeldoekshaven 100, 
's-Gravenhage, tel. 070-70 65 53/54. 

Barneveld, P.D., F. Zorge 
De Marwei, een evaluatie van 
'werken en 'zitten' in het nieuwe 
penitentiaire complex De Marwei te 
Leeuwarden; eindrapport 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie, Directie Delinquen-
tenzorg en Jeugdinrichtingen, 
afdeling Beleidsinformatie, 1990 
Beleidsplan 
Beleidsplan uitvoering NMP, politie, 
voor de jaren 1990-1995 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Justitie en Ministerie van Binnen-
landse Zaken, 1990 
Bogaard, J.W. van den 
Politiedienstverlening en verwerking 
van woninginbraak: eindrapport 
van een beleidsgericht onderzoeks-
project in de regio Overijssel-Oost 
Enschede, Universiteit Twente, 
Vakgroep Psychologie, 1990 
Brauw, D.J. de, B. Meijer 
Gemeente en golden ten; mogelijk-
heden voor gemeenten om op te 
treden tegen speelgelegenheden 
zoals Golden Ten's; rapport uitge-
bracht in opdracht van de Raad 
voor de Casinospelen 
Den Haag, De Brauw, Blackstone 
Westbroek, 1990 

Denkers, F. 
Van kwaad tot beter; over verweer 
tegen agressie en overlast 
Lelystad, Vermande, 1990 
Dienstverlening 
Dienstverlening in 1989; een eerste 
globale analyse van de cijfers 
Z.pl., Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, 1990 
Experiences 
Experiences, Les, de mediation 
reparation en matiere penale a 
l'egard des mineurs; 2 dln: 1. Etat 
des lieux et perspectives; 2. Recom-
mandation internationales et 
experiences etrangeres 
Paris, Ministere de la Justice, 
Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, 1990 
Farson, A. Stuart, C.J. Mathews 
Criminal intelligence and security 
intelligence: a selective bibliography 
Toronto, University of Toronto, 
Centre of Criminology, 1990 
Franke, H. 
Twee eeuwen gevangen; misdaad en 
straf in Nederland 
Utrecht, Het Spectrum, 1990 
Grenziiffnung 
Grenzoffnung in der Europiiischen 
Gemeinschafi; Perspektiven far die 
innere Sicherheit 
Liibeck, Schmidt-Romhild, 1989 
Heere, F., D.H. Grijpstra e.a. 
Werk in de beveiliging; een arbeids-
marktbeschrijving van de bedriffstak 
Particuliere Beveiliging 
Leiden, Research voor Beleid, 
1989 
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He!ten, N.H.E. van 
Het politievraagstuk; orde, 
veiligheid en macht 
Lelystad, Vermande, 1990 
Homburg, G.H.J., P.H. Renooy 
e.a. 
Profijt van de criminaliteit: fielsen-
diefstal en heling in de horeca in 
Amsterdam 
Arnhem, Gouda Quint, 1990 
Hornung, R., W. Fuchs e.a. 
Das Zarcher Interventions-Pilot-
project gegen Aids fiir Drogenge-
jahrdete und Drogenabhangige 
(ZIPP-Aids): Ergebnisse und 
Erfahrungen des emen Betrieb-
jahres 1989 
Zurich, 1990 
Kooten, D.J. van (voorz.) 
Volwasseneneducatie in peniten-
liaire inrichtingen 
Woerden, Vereniging van 
Besturen Volwasseneneducatie 
(VAN), 1990 
Koff, D., M. de Kort 
Drugshandel en drugsbestrijding; 
verslag van de bevindingen van het 
eerste gedeelte van het vooron-
derzoek 
Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Criminologisch 
Instituut `Bonger, 1990 
Leenders, S. 
Zolang de klant maar geen slacht-
offer is; onderzoek naar de imple-
mentatie van de richtlynen 
'Valliant' bij de Nederlandse politic 
Apeldoorn, Nederlandse Politie 
Academie, Landelijke Organisatie 
Slachtofferhulp, 1990 
Liability 
Liability of enterprises for offences; 
recommendation No. R(88)I8 
adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe 
on 20 october 1988 and explanatory 
memorandum 
Strasbourg, Council of Europe, 
1990 
Met het oog op de dader 
Met het oog op de dader: op rang 
voor bed reigde en mishandelde 
vrouwen 

Rotterdam, Vrouwen opvang 
Rijnmond, 1990 
Montfoort, A.J. van, J.J. van der 
Staay 
De strafrechtelijke en civielrech-
telijke ajhandeling van zaken van 
seksuele en lichamelijke kindermis-
handeling in Rotterdam 
Z.pl., z.uitg., 1990 
Research 

Research report summaries 1989 
Helsinki, National Research 
Institute of Legal Policy, 1990 
Rossum, J.W.G. van 
Karriere in een delinkwente groep; 
oorzaak en ontwikkeling 
Nijmegen, Katholieke Univer-
siteit, 1989 
Schelven, W. 
Projecten poor allochtone 
randgroepjongeren: een evaluatie 
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Sociale Weten-
schappen, Centrum voor 
Maatschappelijke Tegenstellingen, 
1989 
Tak, P.J.P. 
DNA -onderzoek en het strafproces; 
een rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de grenzen van het onderzoek 
aan en in het lichaam 
Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Katholieke 
Universiteit, 1990 
Vervaele, J.A.E., D. Ruimschotel 

Rechtshandhaving bu visquotering; 
een evaluatieve studie naar rechts-
handhaving van nationale en 
Europese regelgeving 
Utrecht, Nederlands lnstituut 
voor Sociaal en Economisch 
Recht, 1990 
Wijngaart, G.F. van de 
Competing perspectives on drug 
use; the Dutch experience 
Z.pl., z.uitg., 1990 
Proefschrift RU Utrecht 

158 	Justitiole Varkenningen, jrg. 16, or. 6.1990 



Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 

JV7, september 1990: Onderzoek-
nummer 
JV8, oktober/november 1990: 
Planning en just itie 
JV9, december 1990: Criminologie 
in West-Europa 
JV1, januari 1991: Motieven voor 
moord 

Congressen 

Alcohol, drugs en gokken in de 
jeugdhulpverlening 
Het Nederlands Instituut voor 

Alcohol en Drugs (NIAD) organi-
seert in samenwerking met 
deskundigen uit de jeugdhulpver-
!ening een studiedag over alcohol, 
drugs en gokken in de jeugdhulp-
verlening. Centraal staat de vraag 
wat in de sfeer van ambulante en 
residentiele jeugdhulpverlening 

kan worden gedaan aan preventie 
van alcohol-, drugs- en gokpro-
blemen. 
Datum: 27 september 1990 
Plaats: Valkenheide/De Schut-
sluis te Maarsbergen 
Informatie: NIAD, afdeling 
Opleiding en Methodiekontwik-
keling, t.a.v. Mw. T. Mikx, Pb. 
725, 3500 AS Utrecht, 
030-43 13 00. 

Politie en mensenrechten 
De Stichting Maatschappij en 

Politie organiseert rond het 
105-jarig bestaan van de Vrije 
Universiteit de werkconferentie 
'Polak en Mensenrechten; 
omgaan met discriminatie in het 
dagelijks politiewerk', bedoeld 
voor alle uitvoerders van politie-
taken. De conferentie zal worden 
geopend door drs. I.C. Dales, 
Minister van Binnenlandse Zaken; 
dagvoorzitter is Marcel van Dam. 
Datum: 4 oktober 1990 
Plaats: VU, Amsterdam 
Informatie: Aanmelding bij 
Vermande Studiedagen, Pb. 20, 
8200 AA Lelystad, 03200-2 29 44, 
toestel 245. 

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

moezenier, de Hoofdpredikant en 
de Centraal Geestelijk Raads-
vrouw bij de Inrichtingen van 
Justitie wordt bovenstaand 
symposium georganiseerd. Zij 
constateren dat het juridisch 
systeem vaak haaks staat op het 
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psychologische- en zingevings-
systeem. Wat zijn de gevolgen 
daarvan voor de schuldver-
werking? 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 
Kasten: 95/55 (studenten) gulden 
(koffie, thee, lunch, symposium-
bundel) 
Inschrijving: bij Uitgeverij Gouda 
Quint, t.a.v. mw. C.G. de Groot, 
d.m.v. binnenkort te verspreiden 
aanmeldingskaarten dan wel een 
eigen bericht aan genoemde 
uitgeverij, antwoordnummer 47, 
6800 VII Arnhem 
Inlichtingen: 070-370 64 33/370 67 
21. 

Symposium `Dienstverlening 
binnenste 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-
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 infor-
matie 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 
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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 nã 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 
lk 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 
Munchen 
1989, WODC 91 
Emmerik, J.L. van 
Groepscommandanten by de 
Rijkspolitie; een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
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. Verwers 
Halt: een alternatieve aanpak van 
vandalisme; eindrapport van een 
evaluatie-onderzoek naar 
Halt-projecten 
1989, WODC 97 
Steinmetz, Carl H.D. 
Hulp aan slachtoffers van 
misdrijven; effecten van slachtof-
ferhulp en primaire opvang 
1990, WODC 98 
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers 
De Kwartaakursus en recidive 
1990, WODC 99 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit: periode 1980-1988 
1990, WODC 100 
Zeilstra. 	H.G. van Andel 
Informatieverschaffing en schadebe-
middeling door de politie by slacht-
offers van misdrijven; 
evaluatie-onderzoek van een 
experiment by de politie in Alkmaar 
en Eindhoven 
1990, WODC 101 

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-
Eind, 070-370 65 54 tot 15.00u). In 
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1989 en 1990 verschenen de 
volgende rapporten: 

Laan, P. van der 
Kwartaalkursu.v 
1989, CWOK 
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, .I&J 13 
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K. 
van der Veer 
Kwartaalkursus; een beschrijving 
van de cursisten 
1989, WODC/Paedologisch 
Instituut 
Weill', 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? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt by de Leidse politic 
1989, WODC/K3 
Linckens, P.J., J.L.P. Spicken-
heuer 
In Enschede verdacht; de werking 
van een prioriteitenprocedure bij 
politic 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. 
Bescherrningsbewind: een verge-
4/king met de curatele 
1989, WODC/K6 
Terlouw, G.J., G. Susanne 
Len preventieproject in Gouda; 
eerste resulta ten van een project 
voor Marokkaanse jongeren 
1990, WODC/K7 
Laan, P.H. van der 
Wet 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 
ondenvijs; eerste deelexperiment: 
spijbelcontrole 
1990, WODC/IC9 
Hecke, T., J.A. Wemmers, 
M. Junger 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie by een groat parket in 
het westen des lands; verslag van 
een verkennend onderzoek 
1990, WODC/K10 
Spaans, E.C., L. Doornhein 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering 
1990, WODC/K11 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, n. 
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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