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Voorwoord 

De mu Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote 
beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd_ Veel van de 
daarin geschetste maatiegelen kwamen uit het kort daarvoor ge-
presenteerde interimrapport van de CommiSsie ideine 	ati- 
teit vraarvan Hein 1Roethof voorzitter was. Dat rapport voelde de 
tijdgeest goed aan want het wist direct een opmerkelijle consen-
sus te bewerkstelliten. Met name het idee dat criminaliteits-
preventie een zaak zou moeten zijn van heel de samenleving, en 
niet alleen van justitie en politie, vierd met instemming begroet. 

We'd bij de grote politieke partijen veel verwacht van de 
nieuwe plannen, in criminologenland werclen die heel wat 
koeler ontvangen.. Zo zouden de opstellers van SeC een 
eenzijdig instrumentalistische kijk hebben op het strafrecht en 
er zoo nodeloos een (repressieve geese over ons land gaan 
waren_ 

Tien jaar later kan men met anders zeggen dat de SeC-
plannen zijn aangeslagen. Besturen van gemeenten en 
maatschappelijice instanties zijn alert gemaakt, preventie-
programmaCs wonlen atom gebrualct. Zoals Blankenburg in dit 
mummer zegt is er een collectief bewustzijn geschapen dat 
sociale connote 'goed' is en met Linger licit den bine' zoaLs in de 
jaren zeventig. Dat is geen ldeine prestatie. Willemse spreekt 
zelfs van een 'coup SeC, een ingriipende koerswijziging 
waardoor gpijIsnel successen zijn geboeke. 

Anderen, vraaronder dezelfde Blankenburg, menen echter dat 
het preventiebeleid een fundament heeft gelegd waarop 
inmiddels met een meer repressieve aanpak vender wordt 
gebouwd. Om deze repressieve aanpak de wind wt de zeclen te 
nemen wil een aanial auteurs de crimin.  aliteitsbestrijding laten 
opgaan in een bredere veilitheidszorg waardoor met name 
angstgevoelens lamnen worden teruggedrongen. Er tekent zich 
op dit punt een nieuwe denlarichting af waaraan in het lkomende 
nummer over integrate verlighekt (or. 5) aandacht zal worden 
besteed. 

Het nummer opent met een interview met Hein Roethof. ilij 
vestigt er de nadruk op dat criminaliteitspreventie niets van 
haar actualiteit heeft verb:oxen en legt nog ems uit welke 
voordelen de preventieve benaderin.  g heeft ten opzichte van de 
repressieve. Voorts wijst hij op de factoren waardoor we dat 
lbeleid hebben laten cversloffen". En passant gaat hij in op het 
vraagstuk van vrijlieid en gebondenheid en benadrukt dat de 
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opbouw van een internationale rechtsorde momenteel de 
allergrootste uitdaging vormt. 

Prof. G.P. Hoefnagels schrijft - als voorzitter van de jury - een 
Ideine geschiedenis van de Hein Roethofprijs. Uit de inzendin-
gen die de jury ontving bleek dat SeC is aangeslagen en dat in 
vele gemeenten met groot enthousiasme wordt gewerkt aan het 
keren van verloedering en criminaliteit. 'Het gaat erom dat het 
aantal slachtoffers van criminaliteit kleiner wordt, meet nog dan 
dat de daders worden gepalct: 

Vervolgens komt een artikel aan bod waarin tien jaar 
slachtofferzorg onder de loep wordt genomen. J.M. Wemmers, 
W. de Jongste en P. Spaan constateren een spanning tussen 
theorie en pralctijk: terwEl op het vlalc van regelgeving vorderin-
gen werden gemaakt, bleef de praktische uitwerking daarvan 
voor de positie van het slachtoffer achter. De auteurs bespreken 
vervolgens een aantal pogingen om de slachtofferzorg te 
verbeteren en onderwerpen de mogelijke voordelen voor de 
betroklcen organisaties aan een beschouwing. 

In de volgende bijdrage gaat H. Willemse eerst in op de vraag 
waardoor het snelle succes van het plan-SeC verklaard kan 
worden. Dat het om een heuse omslag gaat is zijns inziens 
evident: 'Stadswachten, halt-bureaus, buurtmeesters, het zijn 
alle huis-tuin-en-keuken begrippen geworden, terwijI het in 
1985 nog ging om neologismen'. Vervolgens gaat de auteur in op 
de vraag wat een verdere verspreiding van het preventie-
concept hindert. Daartoe bespreekt hij een aantal tegenwerpin-
gen, met name het veronderstelde verplaatsingseffect. 

Prof. E. Blankenburg trekt in zijn studie een vergelijking 
tussen de Amerikaanse criminaliteitsproblemen en de Europese 
situatie. De schokgolven van angst die zich in Amerika met 
regelmaat voordoen komen in de Europese steden niet voor. 
Weliswaar doen de media hun best het geweld breed te etaleren 
en burgers angst aan te praten, maar niettemin blijft angst 
voornamelijk gerelateerd aan de vele vormen van vermogens-
criminaliteit die de toegenomen welvaart steeds begeleiden. 
Blankenburg zoekt de oplossing hiervoor in het beperken van 
gelegenheden en het creeren van een veiligheidsbewustzijn 
waardoor burgers slachtoffer-situaties beter leren beheersen. 

De afsluitende twee bijdragen staan kritisch ten opzichte van 
het gevoerde SeC-beleid. In een omvattende beschouwing Mist 
R. van Swaaningen erop dat het preventiebeleid meet repres- 
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sieve kanten heeft dan velen denken. Voorts is sociale onveilig-
heid op de zwakste segmenten van de samenleving afgeschoven, 
heeft sociale ongelijkheid het vertrouwen in de samenleving 
doen afnemen en wordt er ten onrechte geloof in de conventio-
nele morele orde verondersteld. De auteur verwacht meer van 
een aanpalc waarbij de veiligheidszorg op een sociaal rechtvaar-
dige wijze wordt verdeeld. 

In de studie van A.B. Hoogenboom wordt de groei van 
particuliere beveiligingsdiensten tot onderwerp genomen. Het 
SeC-beleid streefde ernaar het ftmctionele toezicht te vergroten, 
ook buiten de overheid om. Het gaf er zich onvoldoende 
rekenschap van dat het bedrijfsleven in dit gat zou kunnen 
duiken en dat er een private justice (particuliere opsporing en 
afhandeling) zou kunnen ontstaan. SeC is daarom te vergelijken 
met Pandora's doos die - eenmaal geopend - rampspoed over 
het land zal verspreiden. De auteur concludeert dan ook dat de 
ontwerpers van de SeC-plannen het vraagstuk van privatisering 
eenzijdig en oppervlaldcig hebben doordacht. 



Motie naar Nergenshuizen 
Een gesprek meta ILL Roethof 

a BAAL van Steikom en dra. RAP. 'tessera*" 

Hein Roethof is een van promiinente politici die het naoodogse 
Nederland rill is geweest Op een Ideine periode naverbleef hij 
mint% jaar in de Tweede Kamer totdat hi) in 1989 door eat aan-
doening wad getroffen_ In de Kamer ontpopte hi) zich Seen 
dwarse politicos die rich op bewogen wijze uitliet OWE ander an-
dere de abortuskwestie, vripwid van meningsuiting en criminah-
teit Maar hi) koos daarbij wer een geobjectiveerde benadering 
van de politick, dat wil reggen dat je vandaag niet grijs mag not-
men wat morgen blauw heet. 

Roethof (1921), geboren en getogen Unedner, was Whims de 
oodog actief in de VDIO, de jongerenorganisafie van de 
Vrijzinnig Dernoaatische Bond, en studecrde Indisch recht. 
Weinig venvonder101t dat hi) in de caste naoorlogse janin als 
jurist in Indonesie tezecht kwam_ Kurt voor de onafbankeliptheid 
keerde Roethof mar Nederland terug. Hi) sdnreef een prod: 
stilt over bet zelfbesduldcingsrecht van voteren am 
vervolgens bij de Ageuwe Rotterdamse COILIellit in dienst te 
nedea berichtte aanvankelipi over huitenlandse aangele-
genheden en ontwildrelingshulp, later werd hi) padementair 
verslaggever. Ton dedumdigheden bradtten hem in 1964 hi) 
Buitenlandse Zaken nadat zijn positie bij de "RC wegens 
aanhoudende kritiek op de WI) omstreden was groorden. 

Hoe verliep Roethofs pohtieke cart? and jaren vettrtig was 
de vrijzinnige beweging. Roethofs polifieke dak, in de PvziA 
opgegaan. HI) tons atter voor de VVD en nam het voorzitter-
schap van de RIVD op rich, de hlrerale jongerenorgankatie die 
de VVD hindediA hirer volgen_ Begin jaren zedig Sam het tot 
een breuk. Roethof richtte het Menai Dentoa-atisch Cennum 
op. Waarin 1366 due jaar later wel WU stager], tulle deze club 
van sociaal-awralen niet opnieuw gendrt geven Mn een 
vripinnig-denrocralische politick Roethof sloot Adz vervolgens 

De eneMenele Sin walawnevelik elakedannur van Nen ondenneker laj Ia 
WOOC 

8 
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aan bij de soaiaal-democraten en nam in 1969 voor de PvdA 
plaats in de Tiveede Kamer. 

Aanvankelipic was hij vooral woordvoerder van buitenlandse 
kwesties, maar at spoedig nam hij justitiele miken op zich, 
waaronder stakingsredn, abonns en criminakteit In de Jaren 
zeventig -voerde Roethof een boeiend tweegevecht met Van Agt 
waarover hij in ziin memoirs (Dwars over het Binnenhot 
herinneringen van een Itherale socialist; Veen, 1990) op 
amusante wijze verslag doet Met name bij de abortuskwestie 
liep de mening van de katholieke minister en de vrijzinnige 
parlementarier ver uiteen.. Naar aanleidin' g van het kamerdebat 
over het gedwongen venni van staalssecretaris Glastra van 
Loon zei Van Agt in 1975: 'De heer Roethof is met zijn onvrien-
delijike interventie van hedenmiddag als een nachtvorst in het 
voorjaar, die schade doet aan de bloemen van genegenheid, die 
bloeiden in mijn politieke Win. Het is dor in mijn hoC maar lic 
blijf wet minima! 

Nadat hij in zijn eigen district op een niet-verkiesbare plaats 
was gezet, bleef Roethof vanaf 1982 een viertal Jaren buiten de 
Kamm In 1983 werd hem het voomitterschap aangeboden van 
de Commissie ldeine criminaliteit Op 18 december 1984 
verscheen het Interinuapport. Tijdens de presentatie zette 
Roethof uiteen dat voorkoming en bestlijding van Heine 
criminaliteit een mak is van heel de samenleving_ Met een 
krachtiter ingijpen van polilie en justitie kan ze met worden 
ingedamd_ Vervolgens hield de commissie meer dan tadnig 
hoorziningen met vertegenwoordigers van allerlei maatschap-
pelijice instellingen, waarvan in het eindrapport verslag werd 
gedaan. Intussen was op 22 mei 1985 de beleidsnota Samenle-
uing en Criminaliteit aangeboden die in de Tweede Kamer zulic 
een positief onithaal kreeg_ 

Mijnheer Roethof; reeds ten tijde mutt het kabinet Den Uyl ging lay 
aandadat uit naar vormkoming en bestrijihn g van criminaliteit. In 
1973 vmeg u tijdens de beschouwingen over de begroting van Jus-
title in de Kamer aandadst voor de crimb yaliteitsbevoyderde facto-
yen in een vemommeydaliseeyde .samenleving Uzei destijdr 
Supasizops en Idjk-en-grgp-wirdads loldam de ontvreemding van 
spidlen aLs het ware ult. Runde en vandalisme woyden in de hand 
gewerkt door het vermuzgen van personeet door automaten, bij 
voonbeeld in het openbaar voyage_ U pleit te daamm in een mode 
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voor een now waarin aandacht zou moeten uitgaan naar de oor-
zaken van vormen van ongewenst ged rag en het vaststellen van 
verantwoordelijkheden van burgers, instellingen en de overheid 
tot het voorkomen daarvan. 

Hier klinken reeds de hoofdargumenten van de Commissie 
kleine criminaliteit waarvan u den jaar later voorzitter werd. De 
reactie van minister Van Agt was afunfzend. Hij sprak over een 
'mode naar Nergenshuizen: Waarom was Van Agt zo gepikeerd? 
De algemene beschouwingen gaven destijds een scherpe tegen-
stelling te zien tussen enerzijds Drees jr. en Wiegel die de oplos-
sing zochten in de opbouw van een indrulcweklcend repressief 
apparaat. Aan de ander kant stond Den Uyl die van mening was 
dat eerst gekeken moest worden naar ontwikkelingen die de cri-
minaliteit bevorderden. Het lcwam er op neer criminaliteit te 
voorkomen. Drees die vond dat laatste belachelijk. 'Zijn we dan 
een soort welzijnswerkers aan het worden', zei hij. Maar ik zei dat 
het belangrijker was de oorzaken van criminaliteit goed in het 
oog te houden in plaats alle hell te verwachten van strenge straf-
fen. 

Wat Van Agt betreft, hij achtte de motie een aanval op zijn 
beleid. Hij vermoedde zelfs een conspiratie tegen dat beleid. Hij 
vond het een schande dat de PvdA-fractie zich zozeer door 
mensen als professor Hulsman uit Rotterdam had laten leiden 
(die evenais andere deskundigen door de fractiecommissie was 
geraadpleegd, redactie). Iic heb de motie dan ook moeten 
intreldcen, per slot van rekening was Van Agt vice-premier van 
het kabinet Den Uyl. Ilc heb er overigens geen spijt van gehad 
want ik heb mijn ideeen voor het grote publiek kunnen 
profileren. lk signaleerde reeds dat de criminaliteit verontrus-
tend aan het stRgen was, met name de ldeine criminaliteit 
begon op te lopen. Toen heb ik gezegd: wat wit men dart? Neem 
de winkels. Ads consumenten zo gemalIckelijk dingen kunnen 
meenemen dan lok je criminaliteit ult. Hetzelfde geldt voor de 
afnemende bewaking van wooncomplexen en controle in het 
openbaar vervoer. Ms je de conducteur niet op de tram wil 
zetten omdat je denkt dat dat efficienter is. Ook met commercie 
zijn we op de verkeerde weg. Neem het stadion in Utrecht. 
Bierbrouwers subsidieerden het stadion om hun omzet te 
vergroten. Wat wil je dan? lk ben dus de nadruk gaan leggen op 
de criminaliteit die door onszelf veroorzaakt wordt. lk heb dat 
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later in de eerste alinea's van het Rapport van de Commissie 
kleine criminaliteit opgesomd. 

Sommigen vinden dat ik van het hardnekkige type ben, ik hou 
nooit op. Ze vinden me lastig. Anderen hebben daar juist 
waardering voor. Hoe dan ook, ik heb langer vastgehouden, 
waar anderen hadden gezegd: geef mijn portie maar aan fikkie.' 

U stond in de jaren zeventig te boek als een kampioen-
vragensteller over de politie. Hoewel deze kwalificatie volgens u 
niet geheel terecht is, hebt u zich wel vaak op dwarse unjze met 
politiezaken bemoeid. Vanwaar die interesse voor de politie? 
`De politie heeft extraordinaire bevoegdheden en is uitvoerder 
van het concept van de democratische rechtsorde. Daarom moet 
ze zich bewust zijn van de grenzen van haar taken. De PvdA con-
stateerde dat de politie te ver doorschoot in haar optreden en op 
die manier een verkeerd imago schiep. Het optreden van corn- 
missaris Nordholt enige tijd terug is daarvan een deerniswek-
kend voorbeeld. Het is volstrekt in strijd met de rechtsorde dat hij 
zou moeten bepalen wat het beleid is. De politie bepaalt niet het 
beleid maar voert het uit; een taalcverdeling die men goed in de 
gaten moet houden. Flierdoor heeft ook de PvdA schade opgelo-
pen omdat ze de indruk wekte dat beleid door ambtelijke topfi-
guren wordt gemaakt.' 

U pleitte er destzjds voor dat de politie niet alle energie diende te 
besteden aan het gnjpen van een incidentele moordenaar maar 
deze meer diende te richten op het bestrijden van bij voorbeeld het 
grote aantal verkeersdoden. Die suggestie is u kwalijk genomen. 
`Jazeker, onder andere door Blaauw, de voormalige hoofdcom-
missaris van politie te Rotterdam. Tijdens de begroting zei ik dat 
je selectief moet zijn en dat je vooral moet kijken naar zaken die 
veel opleveren. Ms in een en hetzelfde jaar zestig moorden 
plaatsvinden en vijfentwintighonderd verkeersdoden, het toen-
malige niveau, moet de energie daar gericht worden waar oplos-
singen het meest dringend zijn. De Telegraaf heeft destijds een 
karikatuur gemaakt van mijn woorden ('Roethof laat alle moor-
denaars lopen', redactie).' 

Maar verlangt nu juist niet de conscience collectieve (om te spre-
ken in termen van Durkheim), het collectieve gevoel dat misdaad 
vergolden moet worden, dat juist die ene moordenaar wordt ge- 



lasaffile westaszSges. ft. 21. a 11, WES 12 

pakt? Het urdk is:taker getMotioneerd dam an mewl dan door 
wrizersongevallesz met dodelijke afloop. 
'le moet oppassen met een heenchappij van het gesundenes 

lAzIksemprinden. Maar je hint natuurtillt de rechtsorde op ver-

schlliende manieren proberen It bevorderest door repressie of 
door ptevemie. Dan komen we weer terug op het thema dat we 

hebben aangeroerd_ Preventie van verkeessdoden is op ft' minst 

net zo belangriji als herstei van en' geschokte rechnorde wat 
incidentele gevallen bereft' 

U kreeg in 1983 her zworzitteadwp win de Cormnissie Heine cri-
minaliteit aangehoden vadat ze Wavering1am gevenaan de door 
VanAgt sznalend bestempelde 'Mode naar Nagenshufr erK U 
matt in we znemoires opt u de werkzaamheden wan de com-

Maar au s zeklzaam verfrissend he* ervarew Zat de ourrunissie 

steeds op heizellde spoor?Waren LT minderheidsztansitpunten? 
'In die zin zeker niet De sfeer in de commissie was aangenaam 

en ontspannen. Er wettl over de mast uiteenlopende ondenver-

pen gediscussiestd die in lustitie-kringen normalerwijS niet aan 
de rude kwamen. Bij voorbeeld openbaar vervoer en spijbelen op 

school. Uitgargsptmt was dat het vreentd is dat de samenleving 

self zuveel criminaliteit optvoelt. Is er geen toericht clan laten we 

de zabm verkommeren en over ons been korner'. Het mooie is 

dat de voorstellen van de commissie nu allemaal geibtegreed 
warden. Neem de initiatieven in en random de Opzoomerstraat 

een aanvankel* troosteloze wilt in Rotterdam. &sae en buurt 

zijn daar met hulp van de gemeente door de burgers zelf opge-

Imapt en het gevoel van velligheid is vagrant In Medd amine 

plaatsen zijn oak vett' goede dingen in gang gen* oak in Belga 

This Gent onlangs genomin.  end vont de Hein Roethol-prijS! 

Nil prawn weal ewer de effecten win de comnzissie. Ha rapport 
had drie hoofdpostert meer toetich4 minder gelegenheid Meilen 
en stinudezen van binding tun de opgroeiende genautie ma de 
nuzatschappij. NUZifilde eerste twee pariah zedelijk geslaagd ft 
maniac met taezicht is menigsuazs geboekt, de gelegenheid in 
winkels en dagelijke is teruggedrongea Maw ran het derde 
&midmost is weinig tnedugekomen L147t tijn yawns U duration 

de aorzakraz? 
Nan het huge percentage kinderen dat spijbelt zijn we ons des- 

tijds zowat doodgeschrokken. Veel kimleren kwamen Wien de 
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maaischappij lie slam. JJaamaasitis er het problleem Vali de vele 
nieuwkomers uirl het buirlenlland waamp geen gemakkelliA ant-
woad is te fornmileren. Maar het antwoord op deze probtema-
ttiek Ed& werk. Met Kok heb llc desdjds at diepgaande gesprek-
ken gehad hoe jongezen aan het weak te krijgen en in lie 
schakelen in het maaischappefijice lleven. We ziloot ats samenleving 
verphcht voldoende wesk lie generesen, en zo mowers een zinvol 
doell voor men te houdlen: 

Is het cruninallitzitsprobleem een werklaasheidsprobleeng 
"Mee eens. De bestrij 	van jeugdwarldoctsheald meet daamm 
voomp =lam We helbben dessfids reeds gepleit voor een 
jeugdwerkgarantieplan dat ten &Ile door Den WI zon worden 
uitgevoesd: 

Maar watnnisnog hdrit bet niet erg. Kan je a 1 dire jangeren wei aarn 
eels baan helpen? 
lama, Ikdeirikwol dat het best kali. Maar alls je niet we, gebeurt 
het niet. Het gebrek awn toezi •,1 t schreesta orn nieuwe arbeidls-
pllaatsem conducteurs op de tram, co 1 ,  .;eages in flats. Maar 
anomie &amen zitln niet voidoessde„ we moeten zoirgen datt die 
&men warden uillgevoerd. We hebben die dingen de latatste iTd 
lateen Tessloffen. InAmstesdam is geen conduceur op de tram lie 
krijgen tem* er bumitengewoon veell mart woidt geseden. Ms .* 
daar toezitcht op ii 7elld was het zo *elopes". Minister Korthalts 
Mites was dessiljds verbijsterdl dat een trambestuurder het vier-
domde hem een kaarije te vorkopen. Hem went geen andese 
keine gellaten dant de wet te overmeden. Hells tech lie gek om 
over lie praten dat de Minis' ter van Justitie zijn eigen wetten niet 
kan ultvoesen. Ails we daar nu ems mee 	aen dan zoutden we 
misschien lets famnen doen aan de ssitende criminalliteit. Eaten 
we heeliatatidebilE zijrn. Eaten we de zaak nitet venller versjoemellen. 
We kunnen door prevendief optreden een heleboell narigheid 
voorkomen." 

13 

Wat is extern it de aormak dat Elle de zaak z o Eaten versiojfen? 
"Op de eerste &at; em redenen van bezsinigingen. Op de 
tweede plaats omdat we all lie zeer commemieell bezig willen 
Het ministesie van Justitie hitt hiesdoor lie weinig steun van an-
dere departemtenten. Tijdens het opstellen van het rapport be-
kllemtoonde IkreedLs dat ariminaliteit geen probleem is van just& 
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tie en politie maar van de hele samenleving. Maar toen het 
eenmaal zover was had men er geen cent voor over. ledere minis-
ter probeerde zijn eigen departement voor te laten gaan.' 

U hebt altijd veel nadruk gelegd op preven tie. Nu zijn er veel cri-
minologen die daar kritisch tegenaan kijken. Zo heeft het 
commissielid Blankenburg in 1985 opgemerkt 'De aanbevelingen 
van de commissie zrin beperkt tot symptoombestrijding zoals wij 
dat doen bij langdurige ziekten waarvoor geen genezing te ver-
wachten valt.' Wat is op reactie hierop? Is preventie slechts symp-
toombestrijding? 
'lk heb zelf een ziekte die niet gemalckelijk overgaat en nooit ge-
heel geneest. Toch lcunnen doktoren die ziekte vrij lang in de 
hand houden. Met alle voordelen voor de patient. Het zou mooi 
zijn om een radicale oplossing te vinden zodat de ziekte de we-
reld uit zou gaan. Dat zou niet zonder betekenis zijn. Overigens 
heeft het felt dat er onvoldoende controleurs op de tram staan 
nilcs met symptoombestrijding te maken. We doen simpelweg 
ons werk niet goed.' 

Getuige uw inzet voor abortuswetgeving en afschaffing van taboes 
op seksueel gebied heeft u zich sterk gemaakt poor zelfbeschikking 
en individuele vrijheid. Steeds keerde u zich tegen de traditionele 
verbodscultuur. Is het dan niet vreemd tegelrikertrid te pleiten voor 
versterking van het maatschappelijk normbesej? 
'Dit vraagstuk wijst op de spanning tussen vrijheid en gebonden-
heid. Dat dualisme zie je ook in de idealen van de Franse revolu-
tie: vrijheid, gelijlcheid en broederschap. Het is in het wezenlijk 
belang van de samenleving om beide te waarborgen. le moet aan 
beide recht doen, zoniet dan ondervindt de samenleving schade. 
In het verleden, onder de vele confessionele kabinetten, was er 
weinig ruimte voor individuele vrijheid. Daarom ben ik zo blij 
dat we nu een paarse coalitie hebben zodat beide idealen naast 
elkaar een plaats hebben en tegen elkaar worden afgewogen. 

Verder is het zo dat normen steeds aan de tijd moeten worden 
aangepast. Veel verbodsregels zijn verouderd geraakt. Dat neemt 
niet weg dat je de regels die er zijn uiteraard moet handhaven. 
le moet niet de indruk wekken de zaken op zijn beloop te laten. 
Het komt erop aan wetten na te komen. Zoniet dan wordt het 
een janboel.' 



Gesprek met Roethof 

Het toezicht is de laatste tien jaar voor een groot deel in handen 
gekomen van particuliere beveiligingsdiensten. Winkelcentra en 
industrieterreinen zijn daar voorbeelden van. Acht u die ontwik-
keling gevaarlijk uit oogpunt van democratische controle? 
'Da& moet je inderdaad mee uitkijken. Het particulier initiatief 
mag niet zo belangrijk worden dat doeleinden van rechtsorde 
daardoor ondergesneeuwd raken.' 

Het verlangen naar meer cellen en langere straffen lijkt toe te he-
men. Hoe kijkt u aan tegen die roep om hardere maatregelen? 
'In het rapport hebben we reeds gezegd dat we geen succes kun-
nen verwachten van meer cellen.' 
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• Heeft u de opmars van particuliere beveiligingsdiensten destijds 
voorzien? 
'Ook gevoeld en vaak gelaakt. Maar ik heb niet alles lcunnen voor-
zien en dat is misschien maar goed ook. Hoe dan ook, we moeten 
waken voor Amerikaanse toestanden. Het winststreven mag geen 
rol spelen bij handhaving.' 

Onlangs zei minister Sordrager dat de criminaliteit niet wordt op-
gelost door meer cellen te bouwen. 
'Helemaal mee eens. We moeten oppassen dat we in een be-
paalde categorie van de samenleving geen verbittering lcweken. 
Dan lcrijg je juist de moeilijkheden die je wilde voorkomen.' 

De aandacht in de media lijkt momenteel te verschuiven naar 
zware misdaad: mafia, drugs, IRT-affaire. Ook vanuit het O.M. 
hoor je meer en meer dat de inspanningen meer gericht moeten 
worden op georganiseerde misdaad. 
'Ook nu zou mijn antwoord zijn dat preventie wel eens meer zou 
kunnen opleveren dan het vastzetten van een aantal figuren uit 
de drugswereld. Natuurlijk moet je gevaarlijke lieden opsluiten. 
Maar de harde lijn? Ms je naar Amerika kijkt waar die lijn wordt 
gevolgd, dan is de conclusie duidelijk: doe het niet. De criminali-
teit wordt er juist door bevorderd. De rijken verschansen zich in 
de wildernis der samenleving. Dikwijls is het zo dat naarmate je 
meer zalcen verbiedt het voor sommigen aantreldcelijker wordt er 
geld aan te verdienen. Je bereikt dus het tegendeel en je schiet 
het doe! voorbij. Je moet je dus niet fixeren op een oplossing, dat 
is de valstrik waarin we nu dreigen te geraken. Ik verwacht dat 
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memotmiSorgdrager daar wel wakening mee houdt Ikvind  flu- 

titus dat ze rich uitstekend van haar taken kwijt? 

Is het niet ironisch dat uw warn mornenteel voaralgasssocieerd 
stew& met crinzinaliteitsbestrgding getter' s mar adtterwondals 

links-Ithertair patina' a? 

lkzie dat blberiaire imago niet zo want Ek heb oak het een en an-

der gezegd over wettelijke ordening. lk ben schrijver van diverse 

harken over het volkerentecht en de Internationale redusorde. 

Het allergrootste mobleem momenteel is de opbouve van zo'n 

internationale tedusorde President Wilson is mop stuk gelopen. 
Het wordt onvoldoende gemaliseerd dat dat van wezenliji beLang 

is vow tie toekomst van erne beschaving opdat de redelillum 

meer rechtsbeschenning knigen. Het is een van de grote venlien-

sten van Minister Van Afiedo dat hij dit punt zo krachtig naar vo-

nm knelt gebracht lk begrijp niet dat anderen arm gemaldreliji 
om been topers_ Het is de enige redding van de mensheict want 

wij gaan vedoren als we op den mania de internationale rechn-

nide Milven venvaadozen_ flat is maw mijn idee he: gontste pro-

Mean van den d: 

Milt at rut denjaw lain- met tanedenheid terug? 

'In taxmen van zeffgenoegraamheid, ja Maar zelfgemiegzaam-

held is in het actieve leven niet soldoende." 
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Heeft het rapport amen doelefridortbeantaroong 
'Dat is niet aan mij om dat te beoordelen maar de resuhaten heb-
ben mijn stoutste verwachtingen overtnoffen_ lk lian het niet an-

den zeggen_ al of het mijn verdienste is tide verdienste van dui-

zenden anderen lawn we maar even buiten bescbouwing.' 



Preventie 

Een Wine geschiedenis van een pits 

poi dr- G.P. lioelnagels* 

Jarenlang hadden we er niet aan gedaan. Waren ze er niet? Vas-
toz we he nlet? Vonden we het Bite' t erg? Vond de overheid het 
nieHt van belang? Bestond het echt„ een samenleving zonder nor-
men? 'Reinert warden verniel.  Publieke tekfoons warden stuk-
gemaakt. Mensen konden niet meer gewoon de straat op — voor 
het eerst sinds de bezettingq—aren —„ en als ze het deden„ staken 
ze een lbankbiliet bij zich in de hoop dat de nwers daarmee tem-
den zouden zijn..Wareninuizen marten naar het Marxistisch ide-
a& alle goederen waren van iedereen„ de latpitalistische stangen 
bill de lkassa waren arnacluonistische overbliffels die je, de zakken 
gevarld„ nnoeitteloos kon passeren. Wien ze er niet meer, de waar-
den„ de name% de vvetten? Of was er gewoon geen deernis met 
de talloze slachtoffers? 

Zo ongeveer was de toestand in Nederland lbegh jaren taclatig 
moderne midcleleeuvven waar strualkrovers, inbrekers, dieven-
bendes, vandalen en ZIII-maar-vemieHters "s nachts en op 
klaarlichte dag !Leven en welzi10 van de burger in °mein* 
deden verkezen. (Het is een taestand die titans nog bestaat met 
dit gnote imrschn: in worth het niet meer aanvaard en er worth 
kits tegen gedaan). 

Me aandacht was eind jaren zeventig' en begin jazen tadrtig 
genicht op De Grote Nidsdadiger. De wine boorden-crimineel 
was "inl De gnote fraudeurn  de lone oplichter en. God zij dank 
ook de mnlieu-misdadiger„ eindeliji de ii "eu-crimineel„ zij 
stonden hoog geprijs d in de wiadat uruz de inisdnad. Met 
vervolgin' g van 'vote boevenr kon de (Maim van justilie "scored. 
Het vangen an de grate boeven was geduzende de Jaren 
zeventig een "paid& correcte" activitert.  , een 1:m04e links en 
spectaadak De Heine criminelen die de burgers lastig vielen: 
act,, een beetle lantsoenlijk links mens moest dat maar venha-
gen. lien 7 11 , , i ,  mak, een keer in elkaar geslagen warden, leegge- 

" [111e slaw iis emeritus 1 ...in lamer azieriimelegie n faraiiftereett thxoaro afte &age Kerner 
(11 , cr: em jianywamrAgter wenn de Heim Reetemtplis tea parterentie nctherfunsillielit 
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schud worden, de telefooncel kapot, dat was 'kleine criminali-
telt', zo heette dat toen. Er was zelfs een criminoloog die zei dat 
de voetballers tot de werkloze onderklasse behoorden, dus 
eigenlijk was de vandaal in het stadion, de vernieler van de 
trein, het slachtoffer. Het woord 'politiek correct bestond nog 
niet, maar in de criminele politiek wisten we wel wat het 
inhield. De politici kenden de mode in het land van de 
criminaliteit en dat is in de politiek erg pralctisch. 

Het was het begin van de jaren tachtig, dat Hein Roethof mij 
uitnodigde in de fractiekamer van de PvdA. Hij moest voor de 
zoveelste keer bij de justitiebegroting spreken. Had ik als 
criminoloog geen idee waarover hij het deze keer zou hebben? 
'Graag eens iets anders dan de platgetreden paden', vroeg hij 
mij. 

lk begon te praten over de vernielde treinen, de kapotte 
telefooncellen, de verziekte valcken in de stadions, de gektes op 
scholen waar onderwijzers en leraren geen normen stelden, 
waar gejat werd als de raven. lk sprak over het verlangen naar 
welzijn van de gewone burger, en over de uit balans geraakte 
samenleving en de nog geklcere overheid waar dat allemaal 
maar kon. 

Hein luisterde aandachtig, en pakte 't op, maar had ook 
bedenkingen. 'We moeten niet in een repressieve sfeer 
terechtkomen jegens de onderlcant van de maatschappir. 
Daarna spraken we over igelegenheidsstructuren' waarin al die 
ellende makkelijk kon plaatsvinden, het gebrek aan toezicht, de 
ridicule 'economie' waarin stempelautomaten goedkoper 
zouden zijn dan tram- en treinconducteurs. Preventie leek ons 
voor deze criminaliteit heel wat nuttiger dan repressie. De tijd 
van het openrukken van weer een bilk agenten was voorbij. Het 
was een weinig modieus gesprek op het Binnenhof. 

Uit deze gedachtengangen heeft Hein Roethof zijn begrotings-
speech gesmeed en daama langzaam maar zeker de justitiele en 
politieke wissels om doen zetten. Hij moet een ijzeren geduld en 
een stalen volharding gehad hebben om de geesten zover te 
Icrijgen als in het rapport Samenleving en criminaliteit tot 
uitdrukking komt. 'Toezicht', 'persoons- of functiegebonden 
toezichf, 'socio-preventie' en 'technopreventie' en last but not 
least normbevestiging' en zelfs 'de normbevestigende functie 
van de strafrechtspleging'. 



Geschiedenis Roethofprijs 19 

Ze waren er weer, de normen. Een beetje vergeeld en 
verschoten, een beetje veranderd, maar toch. Een paar jaar later 
konden Lubbers en Hirsch Bailin weer over normen praten, 
(zelfs over de normen, maar dat was hun interpretatie), zonder 
dat zij zich realiseerden hoezeer Hein Roethof daartoe de weg 
had bereid. Er werd in het rapport en de daarop volgende 
stuldcen nog wel gesproken van Ileine criminaliteit'. Dat ergerde 
mij, maar later kreeg ik ruimschoots de kans om die ergernis in 
creatieve onvrede om te zetten. 

Voor mij persoonlijk lcwam de cirkel rond, toen ik in 1987 
voorzitter werd van de Commissie preventie van criminaliteit, 
jury van de preventieprijs, die de jury na kort beraad Hein 
Roethofpnjs doopte. Uit het materiaal dat de jury lcreeg 
voorgelegd bleek dat het rapport Samenleving en criminaliteit in 
de samenleving was aangeslagen. Het was alsof `de mensen in 
het land' erop zaten te wachten. 

Er loopt in Nederland een veelvoud van projecten tot 
preventie van criminaliteit. In de laatste tien jaren is een forse 
ontwildceling ingezet. Met groot enthousiasme wordt in 
Nederland gewerkt aan het keren van verloedering en criminali-
teit, in de sfeer van het onderwijs (vandalisme), van wijken en 
buurten (buurtpreventie), van bedrijven, van warenhuizen en 
winkelcentra (diefstal en beroving), in en om flatgebouwen 
(sociale veiligheid), in en om het openbaar vervoer en - nog veel 
te weinig - in en om stadions (voetbalvandalisme). 

Preventie heeft veruit de voorkeur boven repressie. Het gaat er 
immers om dat het aantal slachtoffers van criminaliteit kleiner 
wordt, meer nog dan dat de daders worden gepakt. Het aardige 
van preventie is trouwens dat er - als het lukt - geen daders zijn, 
zodat de kosten van strafrechtspleging uitblijven en de altijd 
weer aanwezige nadelen van het straffen eveneens. 

Eigenlijk is er maar een sanctie die steeds preventief werkt: 
dat is de schadevergoeding of het herstel van de schade. Dit 
herstel is de oudste straf: de talio uit Genesis. Deze straf is geen 
betaald zetten, maar is een 'wedergoedmaking'. Daarom werkt 
hij zo goed. In enkele preventieprojecten, onder andere in 
Hoorn, werden de schadevergoeding en het herstel van de 
schade als systeem gebruikt. Het werkte uiterst preventief. 

De meeste preventieprojecten zijn kleinschalig, vinden plaats 
in overzienbare 'samenlevingen' (wijken, buurten, scholen), en 
halen de stimuli tot criminaliteit uit de gelegenheidsstructuur. 
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Vandalen van huizen warden door verstandige en inventieve 
besturuden van een woningbouwvereniging ingezet hi) het zeif 
boutven van huizen (Zweite). Antilliaanse jongewn die 
winkekentra onverlig maakten worden, voorzien van mountain-
bile en windjack, ingezet am wetsovertredingen te workomen 
(Hoogvheft. Ongeorganiseerde jongens die de burnt onvellig 
maakten, worden ingeschakeld bij zaalvoetbalcomperilies. 
Normen en feitelijle stracturen blijkcn namv verbonden en Cl" 

zijn steeds weer inventieve en verstandige leiders die de juiSte 
Won weten It vinden en bet genera voor verhoudingen 
terugbrengen bij loslopende jongeren of jongeren die het 
svergetere waren. 

Over gevoel vow verhmrdingen gesproken. Te overdenken rah 
de opmerking van een hoofdinspecteur van politic 'Is het wet 
zo verstandig en rechtvaardig am res dagen met its lecher-
chews adder een "afrekening' in de drugsmafra aan te gaan en 
can inbraak bij een vrouw met AOW te latest schietenT flat den 
jaar preventie oils leen, is de aandadht vizor slachtoffers en 
aantallen sladitoffers Oat is het criterium vow beleid. 
triminaliteir verdient onze reactie als we slachtoffers en 
schade kunnen voorkomen en verkkinen. 

Het is moedgevend en inspirerend om als lid van de jury van 
de Hein Roethofprijs van al die enthousiaste projecten tennis te 
nemen. Er zijn oak steeds meet voorbeelden van bestuudijle 
preventie. Vooral gemeentebestmen weten samen met 
woningboutv- en ante verenigingen, met de politic, met 
stadsvrachten, met scholen en buurten genmenlijle activiteiten 
it coordineren. Oak hi) deze taxmen van bestuudijle preventie 
impliceert het feitelble werk steeds zorg en volharding aan de 
St 

De criteria' die we al vele Jaren hanteren hi) de beoordeling 
van de projector zijn: 
- voorkoming van criminaliteit 
- oplossing in eigen Icing Caan de basis' dud; 
- concrete resultatek 
- elders toepasbaac 
- de leelbaarheid mag door de prevende niet wurden aangetast 
ken straat met 'ten komt niet in aanmerking, een school 
met with/kende kinder= evenmin); 
- vindingditheid of orithialiteit 
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Het zou aantrekkehjic zijn om de veertig genomineerde inzendik-
gen en de lien eervolle verme1dingen van de preventieprojecten 
achter elkaar te beschrijven en daaruit een analyse te desulleten 
die tot ear preventie-theorie zou leiden.. Dat moet in een ander 
bestek zeker eens gebemen.. Fen mooi karwei als de Hein Roet-
hofprijs lien jaar bestsat. Over twee jaar dus. 

huniddels is de Hein Roethofprijs geinternarionaliseerd door 
dedname van de Belgen in de jury en met projecten.. De Hein 
Roeithofprijs ging in 1994 naar Gent, waar een verloedesrd 
stadsdeel in het centrum met veel allochtone jongeoren went 
opgeknit door een Tinkse voetbaltrainer die de jongens weet te 
pakken met sport. De bestuurfijle ondersteuning van de Gentse 
schepenen bleef onzidnbaar aanwezig. Ms men met door werk 
in de samenleving kan integreren, dan Ufa geozganis.  eerde 
sport een zeer nullige remplacant De nieuwe Nederland's-
Beigische samenweriiing verliep moeiteloos. Uithreiding van de 
Hein Roethofprijs tot de Antillen en Aruba ligt voor de hand. 
Threventie van criminaliteit mag warempel een koninlaijizaak 
zip-  a. Fen kroon op het vgerrk van Hein Roeithof. Op 2 oktober 
1995 zal de jury met groot plezier weer vilf genomineerden 



Tien jaar SeC en 
slachtofferzorg 

drs. J.M. Wemmers, mr. W. de Jongste en mr. P. Spann` 

• De auteurs run respectievelijk onderzoeker bij het WODC, beleidsmedewerker bij het 
project slachtofferzorg-TenNee en projectleider slachtofferzorg-Tenvee. 

In dit artikel proberen wij een overzicht te geven van water, naar 
aanleiding van de verschijning van het beleidsplan Samenleving 
en Crimirtaliteit (SeC), allemaal is gebeurd op het gebied van 
slachtofferzorg. Het artikel is opgesplitst in drie delen. In het eer-
ste deel wordt kort teruggeblikt op de doelstellingen in SeC. Ver-
volgens wordt in deel twee een opsomming gegeven van de ont-
wildcelingen op het gebied van slachtofferzorg. Daarbij staan 
zowel de formele regelgeving als de uitwerkingen daanran cen-
traal. In het derde deel worth gekeken naar de nabije toekomst. 
Hierin worden de activiteiten van het projectteam Terwee en de 
mogelijkheden voor het veld besproken. 

De uitgangspunten van het beleidsplan SeC 

22 

Het beginpunt van SeC is dat de toenemende criminaliteit Just!-
tie voor belangrijke problemen stelt. In het rapport wordt gecon-
stateerd dat vanaf de jaren zestig de geregistreerde criminaliteit 
stijgt terwijl het ophelderingspercentage daalt. Tegelijkertijd 
blijkt uit slachtofferenquetes dat de werkelijke omvang van de 
criminaliteit nog veel groter is en dat steeds minder slachtoffers 
aangifte doen. 

Het maatschappelijk effect van deze ontwilckelingen is 
toenemende schade, zowel op materieel als op immaterieel 
gebied. De schade beperkt zich niet alleen tot de betrokken 
slachtoffers, ook de gemeenschap ondenrindt schade. Terwill 
slachtofferschap een inbreuk op het normbesef van het individu 
vormt, betekent berichtgeving van een ernstig misdrijf in de 
eigen gemeenschap een aanslag op het welbevinden van de 
burgers. Behalve moreel geschokt, voelen veel burgers zich ook 
persoonlijk bedreigd door de toenemende criminaliteit 
waardoor steeds meer mensen zich onveilig voelen. 



SeC en slachtofferzorg 

De uitwerking van de beleidsuitgangspunten 
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In SeC worden lijnen uitgezet voor een effectieve aanpak van het 
criminaliteitsprobleem. In het beleidsplan worden twee accen-
ten gelegd. Het eerste accent ligt op preventie. Het tweede accent 
ligt op versterldng van de normbevestigende fiinctie van de straf-
rechtspleging. Dit laatste punt is van belang voor de introductie 
van het slachtoffer binnen de strafrechtspleging. Slachtoffers vor-
men een belangrijke doelgroep voor deze normbevestigende 
functie. GesteId wordt dat de reactie van politie/justitie op 
slachtoffers normbevestigend kan werken. Door slachtoffers dui-
delijk te malcen dat overtreding van een strafrechtelijke norm als 
een `misse daad' wordt gezien, wordt, aldus de beleidmakers, het 
normbesef van het slachtoffer versterkt. 

Behalve morele of psychische schade lijden slachtoffers vaalc 
financiele schade. Aandacht voor de schade geleden door het 
slachtoffer kan de normbevestigende functie van de straf-
rechtspleging bevorderen. Politie en justitie moeten bijdragen 
aan het herstel van het geschokte normbesef van het slachtoffer. 
De doelstelling van dit beleid is tweeledig: versterking van het 
normbesef van slachtoffers en verminderen van de schade 
geleden door slachtoffers. 

Om deze doelstelling te realiseren wordt in SeC een aantal 
concrete voornemens beschreven. De belangrijkste voornemens 
in het kader van slachtofferzorg bestaan uit een intensivering 
van de aandacht voor slachtoffers en, in het bijzonder, voor 
schadevergoeding. In het navolgende worden de ontwikkelingen 
op deze gebieden uiteengezet. 

Het slachtofferbeleid berust op drie pijlers: slachtofferhulp, het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven en politiele en justitiele 
slachtofferzorg (Slachtoffer, 1993). Deze laatste pijler is nauw ver-
bonden met het beleid dat in SeC is aangekondigd en is met het 
verschijnen van dit beleidsplan in het justitiele beleid geIntrodu-
ceerd. Hierna worden de ontwikkelingen op het gebied van 
slachtofferzorg besproken. Daarna wordt gekeken naar de uit-
voering van deze nieuwe regelgeving. Na een bespreking van de 
gevolgen van slachtofferbejegening voor de waardering van poli-
tie en justitie door slachtoffers worden enkele knelpunten bij de 
uitvoering van slachtofferzorg behandeld. 
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Nieuwe regelgeving °intent de pasitie van her slachtoffer 

Na her versdninen van SeC is, in 1986, door de pm:mews-
generaal ten ridtffijn voor de pothie en het OIL uitgebradit be-
fieffende he omgaan met sladnolfes. In caste instantie was de 
richdijn bepedct tot slachtoffers van zeer ernstte misdrftven (Be-
lch& 1986). 

Fen jaar later, in aprff 1987, is eat nieuwe richt* lege-
bracht. Daarmee went de zorg nor sladitoffers binnen de 
rechtspleging uitgebreivl van slachtoffers van zeer ernstige 
delicten tot alit slachtoffers van misdrijven (ffichtllin 1987). 
Dere ridulijn wordt vat aangeduid als de richtllin Vaallant, 
genoemd naar nu. FA Vaffiant, voorziner van de Werkgroep 
justified bele& en slachtuffen wrens aanbeselingen de 
grondslag vormen voor de rid:it:14n (Vaffiarm 1985). 

De basis van de tichtlijn Vaffiant is eat correcte at zorgvul-
dige bejegening van slarhtoffen. Dit houdt onder ander im her 
slachtofffir informeren over sladnofferludp, aandadit 'nor at 
informatievetschaffing aan her slachtoffer at schadevetgoedimg 
door de dada De politic behoort sladttoffen te informeren 
over de mogelftilieden tot sladitofferfmlp en zoom* sladitof-
fers door it venvlizen naar eat htdpverlende ineantie. Zowel de 
politie als her Mt worden geatcht slachtoffers te vragen of zij 
op de hoogte wffien warden gehouden van de ontwilkelingen in 
hun zaak en wrvolgens aan doze Ivens gehoor te geven_ Ook 
warden zij geadn it informeren naar de wensen van slachtoffers 
(unbent schadevergoeding en, waar mogelijk. ten regeling 
tussen sladnoffer at dada te Helen. Officieren van Justine 
behmen bij are beslissing over de behandeling van ten 
misdrliffiaak, tekening it houden met de wens van bet 
dacha:offer omnent schadevergoeding. 

Hemel schadevergoeding ten belangriji (indented van de 
richtllin vomit, was er behoefte aan uithreiding van de 	, 
bestaande mogelialrheden tot schadevegoeding in het 
strafproces In SeC wad aangekondigd dat een werkgroep in het 
leven mu worden geroepen die rich over deze vraag zoo Wpm. 
One commissie, de Conunissie wettelijke voonderdng sladuof-
fen in het ansfproces, is in 1985 door de Minister van Justine 
ingesteldL De commissie, vocugezeten door mr. CA Terwee-
Bitten staat bekend als de Conunissie Teruee. In 1988 bracht zij 
haar eindrapport uit (Tenvee-Van Hilten. 1988). Het rapport 
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bevatte een min of meer kamt en klaar wetsvomstel. De 
voorstalen zila.  at door de Minister van Justitie grotendeels 
overgenomen. Hoofdpitmten van het wetsvoorstel zijn: 
— uitimeiding van de mogelijltheden tot civiele voeging in het 
str-afproces; 
— invoering van de schadevergoedingsmaanegel; 
— invoeriMg van de nieuwe bijzondere voorwaarde 'stoning van 
een som geld aan een installing die de be/angen van sladattoffers 
behartite. 

verband met de invoeriMg van de nieuwe wet heeft de Minister 
van Justittie in 1990 een adviescommiss.  ingesteld_ Doze corn-
missie zou de beleidsmatite en orgamisatorische gevolgen van de 
wet in kaart moeten Imengen. De adviescommissie heeft in het 
kader van het weitsvoorstel een nieuwe richdiva-  tvoor de politie en 
het O.M. ontwOdueld. Deze nieuwe richtlijn bouwt wort op de 
bestaande richtlijn Valliant. De belangriftste veranderingen be-
staan uit de veal:toting van de doelgroep van het slachtoffer-
beleid met slachtoffers van overtredingen„ en een aanscherping 
van het beleid ten aanzien van schadevergoeding. Verder wordt 
in de nieuwe richtlijn netwerkvorming gamut:dug:eel& Dat wil  
zeggen dat de wade en het am. wordt aanbevolen om netwer-
ken te vormen zowel binnen als bulten de eigent organisatie. Mo-
gelijie networkparmers die in de richtlijn worden genoemd zip" it 
de bureaus slachtofferhulp, de redassering en de bureaus victor 
rednshulp. 

Op voorstel van de adviescommissie heell de Minister van 
Justittie besloten om de wet en de ridithin Terwee gefaseerd in te 
voeren.. De commissie besdmite over onvoldoende gegevens om 
een uitspraak te ktmnen doen over de orgmisatoriSche gevolgen 
van het wetsvoorstel en de nieuwe richthjn. Door deze nieuvge 
regelgeving gefaseerd in te voeren kon in een of meer aurrondis-
sementen in de maid*. worden nagegaan wet het effect van 
deze nieuwe regelgeving zoo zijn. Deze gefaseerde imtvoering zoo 
gepaard gaan met een evaluatie-onderzoek. Besloten weird dat 
twee arrondissementen als pidotzonden hmtgeren — te weten 
Dordzedit en 's-Hertogenbosch — en twee jaar na de start van de 
pilots de wet en de Lida* landelipc zouden worden ingevoeML 
Op 1 apnl 1993 zipTh de wet en de richdijn Terwee (Wet, 1993; 
Ridit144, 1993) in de pilots in werking getreden_ 
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De uitvoering van slachtofferzorg 
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Na het verschijnen van SeC is veel nieuwe regelgeving omtrent 
de positie van het siachtoffer ontwikkeld. De vraag is echter, hoe 
dit in de praktijk zijn neersiag heeft gevonden. Met andere woor-
den, in hoeverre zijn slachtoffers er ook echt beter van geworden. 
In het evaluatie-onderzoek, dat aan de gefaseerde invoering van 
de Wet en de richtlijn Terwee is gekoppeld, is veel aandacht be-
steed aan de uitvoering van deze nieuwe regelgeving. Daarbij is 
ook de uitvoering van de richtlijn Valliant door politie en het 
O.M. onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de 
bestaande richtlijn niet optimaal was en er bij de invoering van 
de Wet en de richtlijn Terwee sprake was van een inhaalsiag. 

De bejegening van slachtoffers door de politie en het O.M. 
komt goed in beeld in het slachtofferonderzoek dat deel 
uitmaakt van de evaluatie Terwee (Wemmers, 1994a; 1994b). 
Hieruit blijkt bij voorbeeid dat onder de richtlijn Vaillant slechts 
37% van de slachtoffers conform hun wens door de politie op de 
hoogte worth gehouden van de ontwikkelingen in hun zaak. 
Voor het O.M. is dit 34%. Echter, 80% van de ondenrraagde 
slachtoffers geeft te kennen informatie op prijs te stellen. 
Pogingen tot schadevergoeding komen eveneens weinig voor. 
Daar waar men onder de richtlijn Valliant werkt, zegt gemiddeld 
9% van de respondenten dat de politie heeft geprobeerd de 
schade te regeien. Wat het O.M. betreft, 17% van de responden-
ten die schadevergoeding op prijs stelt, zegt dat het O.M. 
geprobeerd heeft de schade te regelen. Echter, zo'n 50% van de 
ondervraagde slachtoffers houdt schade over ten gevolge van 
het delict en stelt schadevergoeding op prijs. Kortom, vijf jaar na 
de invoering van de richtlijn Valliant werd de richtlijn maar 
gedeeltelijk uitgevoerd. 

Om die reden zijn de wet en de richtlijn Terwee ingevoerd. 
Met de richtlijn Terwee werd de doeigroep vergroot van 
misdrijven naar alle delicten, waardoor de achterstand groter 
werd. Verder werd netwericvorming ingevoerd als een middel tot 
vergroting van de effectiviteit en efficientie van schade-
bemiddeling. Politie en O.M. zouden netwerken moeten vormen 
met verwante organisaties zoals het bureau slachtofferhuip, de 
reciassering en rechtshulp om samen meer aan schadevergoe-
ding te kunnen doen. Bovendien zouden netwerken ook de 
informatieverstrekicing en bejegening van slachtoffers kunnen 
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verbeteren. Verder moest men nagaan hoe de wet en de richtlijn 
het best in de eigen organisatie kon worden ingevoerd. De 
medewerkers moesten op de hoogte worden gebracht van de 
inhoud van de Wet en de richtlijn en van de nieuwe procedure. 
In de twee pilot-arrondissementen, waar de wet en de richtlijn 
het eerst zijn ingevoerd, is ook veel tijd en aandacht besteed aan 
de voorbereidingen ten behoeve van de invoering. 

Op 1 april 1993 zijn de wet en de richtlijn Terwee in die twee 
arrondissementen ingevoerd. Vrij kort daarna is de uitvoering 
van Terwee geevalueerd. De gegevens uit de evaluatie hebben 
dus betrelddng op de beginfase: een periode vol startproblemen 
en kinderziektes. Echter, omdat deze nieuwe regelgeving binnen 
twee jaar na de start van de pilots landelijk zou worden 
ingevoerd was het niet mogelijk om later te beginnen met de 
evaluatie. 

De bevindingen uit de evaluatie laten dan ook weinig 
veranderingen zien. In vergelijking met de vorige situatie, zijn 
verbeteringen op enkele punten geconstateerd. Wellicht de 
belangrijkste verbeteringen zijn gevonden in de bejegening van 
slachtoffers tijdens de aangifte. Na de introductie van de Wet en 
de richtlijn Terwee zijn slachtoffers vaker genformeerd over de 
mogelijkheden die een bureau slachtofferhulp biedt en vaker 
gevraagd of zij informatie en/of schadevergoeding op prijs 
stellen. Informatie over de wensen van slachtoffers wordt ook 
vaker aangetroffen in de processen-verbaal van de politie in de 
pilot-regio's (van 53% naar 77%). Echter, informatieverschaffing 
en schadevergoeding tonen geen duidelijke verbetering na de 
invoering van Terwee. Slachtoffers worden even vaak als 
voorheen op de hoogte gehouden van de ontwildcelingen in hun 
zaak. 

Schadebemiddeling door de politie komt jets valcer voor in de 
pilots na de invoering van Terwee, echter het percentage blijft 
'dein, namelijk 12%. Wat het O.M. betreft is er geen verandering 
geconstateerd: zowel vof•Or als na Terwee zegt minder dan 20% 
van de respondenten dat het O.M. heeft geprobeerd de schade 
bij de dader te verhalen. Gezien de strekking van de Wet en de 
richtlijn Terwee was juist op dit punt meer vooruitgang 
verwacht. 
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Effecten van slachtoffetzorg 

In SeC worth duicleliji gesteld dat eat conecte bejegening van 
slachtoffers een normhevestigende (male heck De teactie van 
politic en justifie op het sladnoffer zou gevolgen hebben voor 
het normbesef van het individu. De manic van politic en justitie 
is dus niet affeen van belang voor het welzijrt van het slachtoffir 
maar ook mor het fimctioneten van het techtssysteem Men 
vreest eat verslednaing van de verhouding tussen slachtoffers 
en justitiole atiMriteiten en eat verdere toename van norm-
overtredend gedrag. 

Diverse onderzoeken hebben aarkeetoond dat slachtoffets van 
mis' &liven grate waarde hechten aan de bejegening door de 
polite at justitie (Van der Vliver, 1983, 1993; Shapland, 
Wlihnote ea- 1985). Zo constateert Van der Vijver (1993) dat 
Idaditen van slachtoffets over de politic vaker betrekking 
hebben op de bejegening dan op het uilblijven van positieve 
resultaten_ Van der Mins conchnleert dan ook dat het effect 
(resulttat) ondergesdula is aan het mores. Tevens vindt 
Sillapland e.a. (1985) dat de voomaamste ldacht onder slachtof-
fers de gebreldkige informatievenchaffing bent& Slachtoffers 
vanen dit op ah en gebrek an interesse. 

Het verband =nen bejegening en wamdering won politic en 
justifie is onderzocht in het slachtofferondennek van de 
evaluatie Tenvee (Ntmmas, 1994a, 1994b). Wit ha onderzoek 
Mat dat informalimenchaffing door de politic en het am. eat 
direct effect herd) op de tvaardering van slachtoffets voor dere 
autoriteiten. Slachtoffen die contain% bun infonnatiewens rijn 
bejegend zijn significant mem tevreden met het functioneren 
van de politic en het 0.M. 

Be bejegening van ha slachtoffer herft eveneens int/fired op 
zijn/haar vertrouwen in junitifile autoriteilen_ Sladnoffers die 
teneden zijn over de bejegening door het OM. torten een 
verstetkt vettrounen in het UM. Onder slachtoffen die 
onteneden Mt over de behandeling door het (1M. neemt het 
vertrouwen in ha OM. joist at 

Bovendien heeft de bejegening door de ate mganisafie 
binnen het strafrechtela system gevolgen "nor de waardering 
van de andete strafrechteligte mganisafies. Zo tonen slachtoffen 
die tevreden zijn over de behandehng door het Mt eat 
versterkt vertrouwest in de politic en de techtbank. In de ogen 
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van slachioffers staan de verschillende onderdelen van de 
gra" kmten met wheel kos van elkaar. Ertermee is het 
belang van een goede samenweiking Omen de arganisaties 
aangettoond. 

Het verhand amen bejegening en molded* is van belang 
voor het nermbesef van het slachtoffez. Ult het sllachtoffer-
ondenoek is gebleken dat een vedies aan vertrouwen in 
justittieleautoriteiten belangrijke gevoigen kan hebben vow het 
plichtsgevoel en het normovertredend gedrag van bet individu. 
Plichtsgevoell duid.  t op de mate waartm een inclivida voelt dat het 
een goede zaak is om de wet te volgen. Een vedies van 
vertrouwen in augtoritteiten schaadit het plichtsgemel van het 
individu. Men voelt zich minder verplicht om de wet na te !Leven 
en niteindel* !weft dit invioed op het narmovertredend gertrag. 

Deze bevindingen onderstrepen het belong van slacineffer-
zorg voor het functioneren van de strafrechtspleging. Door geen 
aandacht te bestteden aan de pinkie van het slachtoffer werken 
politic en justide joist mee aan een afname van het plichtsge-
voel van het individa. Het vertrouwen in justitielle autoriteiten 
neemt af en de Hoof tussen burgers en de overheid wonit 
grater. Iliermee ondermijnen autoriteiten tetteindeliji bun eigen 
effifectiviteit. Autoriteitten die de heiangen van het slachtelfer 
erkennen en daarop reageren kunnen Orel:timer optreden. 
aim= de uktvoering van de ricitdijn zal verbeterd moeten 
warde I om de relatie itussen slachtoffers en de straf- 
rechtspleging daadwerkelliA te herstellen. 

Knelpunten 

Na het verschijnen van SeC ziln versdullencle maatregelen germ-
men our de ,1 I 41711re van het slachteffer Ic verbeteren. De ontwor-
pen lichdijnen sluitten aan bij de behoeften van siachtoffers en 
bieden politic en justide een middel om de verhouding met het 
publiek te verbeteren. Maar de uittvoering van de rich 771  

schiet nog te kort. Versdullende knelpunten kunnen warden on-
derscheiden die de utIvoering van slacbiefferzorg belemmeren. 
Deze knelpuntea, die ondeding met eikaar verbonden , lkun-
nen warden teruggebracht tot drie cattegorieen: draagvialg, °ma-
nisatie en financiering. Echter, voardat ingaan op deze knel-
punten het van belang om aan te geven dat de bier gescheiste 
problemaiiek 	tumiekvoor slachtofferzorg is. Integendeet, ver- 

641 runner 
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anderingen binnen bestaande organisatievormen gaan altijd ge-
paard met enige weerstand. 

De strafrechtspleging is vanoudsher dadergericht. Het 
slachtoffer is een relatief nieuwe deelnemer in het proces. Het 
draagvlak in de organisaties die primair gericht zijn op 
verdachten is niet v-anzelfsprekend, maar vereist een aanpassing 
van de opvatting over de kerntaalc. Met name bij de politie en 
het am. wordt de aandacht voor slachtoffers nog lang niet door 
iedereen als een vanzelfsprekende en natuurlijke taalc gezien. 
Voor een groot deel ziet de politic zichzelf als 'boevenvanger'. 
Slachtofferzorg past niet binnen dit beeld en vraagt een gehele 
omwenteling. Dit geldt evenzeer voor het O.M. waar een actief 
bemiddelende taak bij het verIcrftgen van een schadevergoeding 
niet past binnen de kerntaken. 

Aanpassing van dergelijke opvattingen betekent een 
cultuuromslag en is derhalve een geleidelijk proces. Daarbij zal 
aandacht moeten worden besteed aan het doorbreken van 
bestaande stereotypen omtrent slachtofferzorg. Uit de evaluatie 
Terwee blijkt dat het belangrijkste lcnelpunt bij de uitvoering het 
idee is dat schadevergoeding vaak niet mogelijk is. Men vreest 
slachtoffers blij te maken met een dode mus en vermijdt 
daarom een poging tot schadevergoeding (Bloem en Stoppelen-
burg, 1994). 

Echter, uit onderzoek onder slachtoffers blijkt dat het proces 
van groter belang is dan de uitkomst of het resultaat. Slachtof-
fers zijn meer tevreden over de politie en het O.M. wanneer men 
geprobeerd heeft de schade te regelen, ongeacht de uitkomst 
daarvan (Wemmers, 1994c). Bovendien, organisaties hebben 
ook een aantal voordelen bij een geslaagde bemiddelingspoging. 
Deze zalcen kunnen namelijk sneller worden afgedaan, zodat ze 
niet noodzakelijk verder de strafrechtelijke keten in hoeven. 
Door goede voorlichting moet worden getracht de kosten en 
baten van slachtofferzorg voor de strafrechtspleging duidelijk te 
malcen. 

In verband met het beperkte draagvlak is slachtofferzorg nog 
onvoldoende ingebed in het primaire proces van de betroldcen 
organisaties. Veelal is slachtofferzorg aan een enkele functiona-
ris toebedeeld, waardoor ze los blijft staan van het werk en de 
aandacht van alle medewerkers van de organisatie. 

De organisatie van slachtofferzorg vormt een tweede 
lcnelpunt. Zoals gezegd is het strafrecht vanoudsher dader- 
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gericht. Toen de eerste richtlijn voor slachtoffers werd ingevoerd 
moesten zowel de politie als het parket het slachtoffer als het 
ware introduceren binnen de eigen organisatie. Hoe dat het best 
kon gebeuren was voor velen een raadsel. Er was op dat 
moment weinig ervaring opgedaan met zo'n vernieuwing. 

Vanuit het ministerie van Justitie werd er ook weinig richting 
gegeven. Zo werd men in januari 1986 geInformeerd dat op 1 
april van dat jaar de richtlijn zou worden ingevoerd. In Utrecht 
had men geexperimenteerd met het gebruik van slachtoffer-
brieven. Hoewel de ervaringen niet geheel positief waren, 
hebben door gebrek aan kennis en ervaring veel 
arrondissementsparketten het Utrechtse 'model' in de eigen 
regio ingevoerd (Wesselius, 1986). Dit voorbeeld kan als 
kenmerkend worden beschouwd voor de aanpak van de politie 
en het O.M. Men richt zich op de procedure (de 'hoe-vraag') in 
plaats van zich te richten op de doelstelling van de richtlijn (de 
`wat-vraag). 

De aanpassing van de organisatie op nieuwe eisen kan best 
door de organisatie zelf worden aangegeven. Hiermee vergroot 
je ook het draagvlak voor de veranderingen (Bloem en 
Stoppelenburg, 1994, 1994). In grote en complexe organisaties 
zoals politie en justitie kan niet verwacht worden dat richtlijnen 
van bovenaf gelijk door de uitvoerende diensten zullen worden 
uitgevoerd. Zonder aansturing en controle op de uitvoering van 
slachtofferzorg vanuit het management zal dit niet gerealiseerd 
kunnen worden. Zeker in het beginfase van de invoering van 
nieuwe maatregelen is een controlepunt van belang. Hiermee 
kunnen fouten tijdig worden opgemerkt en gecorrigeerd. In veel 
organisaties worden pogingen tot schadebemiddeling nergens 
geregistreerd, waardoor een overzicht van de uitvoering ervan 
ontbreekt. Hiermee worden controle en aansturing door het 
management onmogelijk gemaakt. Resultaatgericht denken 
staat nog in de kinderschoenen. 

Een derde knelpunt zijn de middelen die voor slachtofferzorg 
beschikbaar zijn gesteld. Zoals in SeC werd aangekondigd, 
hebben de arrondissementsparketten extra administratief 
personeel gekregen om de informatieverschaffing aan slachtof-
fers te verzorgen. leder parket heeft inmiddels een zogenaamde 
slachtoffermedewerker. Voor deze functionarissen is, door het 
ministerie van Justitie, een geautomatiseerd correspondentie-
systeem (ISIS) ontwildceld. Voor de politie zijn extra opleidingen 
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omwffikeld %mat de pmblemariek van het slachmffer rental 
staat. Extra formatie von de Steering van de richriftn is aan de 
politic niet toegewezat 

Een ted gehoorde klacht, van met name de politic maar oak 
tanuit het OM_ 'was dat de intoning tan de richtlijn Valliant 
nieuwe plidnen met zidi nice bradn mutter dat voldoentle 
middelen vow de uftvoethig besdultbaar waren gesteld (Van 
Hecke e.a. 1990). Met de intoning van de Min en de richtlijn 
Terme hebben de parketten in de pilot-arrondissementen expo 
formaries toegewezen gekregen_ Dc politic heeft 1/3 FIE extra 
toegewezen gekregen tour leder van de drie politiargiors 
binnen de pilots Eat beakening van de varkiast ten gevolge 
van de Watering van de Wet en de richiffin Terwee is door 
ICPMG verricht Hoard' de beaten* op versdiffiende 
aannames berust - waardoor het een geenszins nauttketurige 
berekening is - zijn de laden geschat op roll dertig =linen 
gulden (Werklastonderatek, 1994). Be Minister van fustitie heeft 
al te batten gegnen beind te Win ten gedeelte tan dit bedrag 
besdulhaar te steften. Ook de Minister van Binneviandse Zaken 
heeft geld beschftbaar gesteld tom slachtoffiamg binnen de 

Isftettemin bliffi de finandering van daditoffiszorg een 
twistpunt. Tech is het toetvijzen van extra formatieplaasen net 
een afdoende anturoard op de pinblemariet 	en' deel zijn 
de reeds toegewemn formatieplaatsen niet speciaal war 
slachtoffentorg gebruils. De organiswies hebben lamas en' 
zekere vriffieid hoe het extra geld te gebruftua Mang 
slachtoffazorg weinig draagvlak heeft binnen de betrokken 
organisaties zal tilt probleem bffiven voonduna 

Er moet op alle drie fronten worden gevarkt het draagdak, 
de organisarie en de financiering. De vier in de pilots tritge-
wade ondezzoeken geven aan dat slachtoffentorg nog 
onvoldoende is geoperarionaliseerd binnen de uitvoerende 
organisaties. Tegeliffierffid'njst onderzoek uit dat slachtoffer-
zoig goed is tom de legitimiteit, het ging en het imago van de 
organinnies. Be SeC-beleidslijnen mot sladnoffentorg dienen 
daarom (vented geinplementeerd te warden. 
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Teneinde de vele initiatieven op het gebied van slachtofferzorg in 
den lande te begeleiden en de voorbereiding op de invoering van 
de wet Terwee in goede banen te leiden, is eind 1993 door het 
ministerie van Justitie besloten tot de instelling van het zoge-
naamde Project intensivering slachtofferzorglinvoering regelge-
ving Terwee. Een uitgebreide titel, waarin tot uitdrukking wordt 
gebracht dat de bestaande initiatieven op het terrein van 
slachtofferzorg verder worden ondersteund en ingebed in de re-
gelgeving. Deze regelgeving omvat niet alleen de wet, maar ook 
de richtlijn die voor de uitvoeringspraktijk van de betrokken or-
ganisaties (primair politie en 0.M.) is geschreven. De invoering 
van de regelgeving moet worden begrepen als het begeleiden en 
in staat stellen van de betrolcken organisaties om met de regelge-
ving te werken. Op verzoek van de Minister van Justitie en de 
procureurs-generaal zal het projectteam in ieder geval tot 1 ja-
nuari 1996 zorg moeten dragen voor de begeleiding. 

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse 
Zalcen hebben besloten tot ondersteuning van de slachtofferzorg 
uit de regeeraccoordgelden voor het veiligheidsbeleid tot een 
bedrag dat oploopt tot twintig miljoen aan het einde van de 
kabinetsperiode. Daarbij zijn door de Minister van Justitie en de 
vergadering van procureurs-generaal wet een aantal voorwaar-
den gesteld. Een voorwaarde vormt de nadere begeleiding door 
het projectteam tot 1996. Verder dienen minimaal twee 
evaluatie-momenten te worden ingebouwd. Een belangrijke 
overweging daarbij is dat het jaar 1995 voor de organisaties een 
'aanloopjaar' is. Aan een aantal knelpunten is tegemoet 
gekomen, maar veel organisaties moeten hun weg met de 
nieuwe regelgeving nog vinden. Een bescheiden evaluatie aan 
het einde van dat jaar kan inzicht geven in hoeverre de extra 
besteedbare middelen effectief worden aangewend als 
afspiegeling van de netwerkdoelstellingen en netwerkpartij-
doelstellingen zoals geformuleerd binnen de arrondissementen. 
De verdere financiering van slachtofferzorg is athankelijk van de 
resultaten uit deze evaluatie-onderzoeken. 
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Taken projectteam 
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Wellicht de voornaamste taak van de projectteam is het bieden 
van begeleiding aan de organisaties die met 'Terwee' gaan wer-
ken. Ten behoeve van de landelijke invoering van Terwee heeft 
het projectteam een zogenaamd 'werkplan' ontwiklceld. Daar-
naast is er voor de begeleiding van de verschillende organisaties, 
zoveel mogelijk in netwerlcverband, een 'begeleidingsplan'. 
Hierin zijn ook de belangrijkste activiteiten voor de daadwerke-
lijke begeleiding weergegeven alsmede een tijdspad. 

Voorafgaand aan het werkplan heeft het projectteam zich 
gebogen over de knelpunten die uit de onderzoeken naar voren 
Icwamen en vastgesteld waarin zou moeten worden voorzien om 
de organisaties in staat te stellen de werlczaamheden in het 
kader van slachtofferzorg beter te lcunnen verrichten. Om het 
werk dat daarvoor moest gebeuren zo goed mogelijk te 
structureren is een plan van aanpalc geschreven, dat vervolgens 
door de opdrachtgever is vastgesteld. In dit plan is beschreven: 
het doe!, de beoogde resultaten en de belangrijkste uitgangs-
punten en randvoorwaarden. Verder is de projectstructuur 
beschreven en zijn de financiele aspecten belicht. 

In de begeleiding van de organisaties richt het projectteam 
zich primair op netwerkvorming binnen de arrondissementen. 
Netwerlcvorming biedt de mogelijkheid om samen meer voor 
het slachtoffer te kunnen doen. De praktijk van de twee pilots 
heeft lawn zien dat de afspralcen die gemaakt worden in de 
netwerken zich niet moeten beperken tot procedures en 
activiteiten. Wil een blijvend toegevoegde waarde ontstaan uit 
de netwerken en wil het geheel meet zijn dan de som der 
afzonderlijke delen, dan dienen er doelstellingen op netwerk-
niveau en organisatieniveau geformuleerd te worden, waarmee 
de netwerkpartners met elkaar op het niveau van concrete 
gevallen de voortgang kunnen controleren. Hoe men het best 
een netwerk kan opstarten en vervolgens hanteren vormt mede 
een aandachtspunt voor de begeleiding. 

De activiteiten van het projectteam zijn zowel op de lokale 
situatie gericht als op de landelijke ontwiklcelingen. Bij de 
begeleiding van de netwerken wordt een bottom-up benadering 
gevolgd om zoveel mogelijk de lokale initiatieven tot bloei te 
laten komen. Daarnaast levert het projectteam produkten die 
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landelijk beschikbaar worden gesteld, zoals automatisering en 
bevordering van deskundigheid. 

Wat kunnen organisaties hiermee? 
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Met behulp van de begeleiding van de projectteam, kunnen be-
trokken organisaties een optimale uitvoering van slachtofferzorg 
binnen de eigen regio bewerkstelligen. Bekende valkuilen kun-
nen zoveel mogelijk worden vermeden en onduidelijkheden in 
de wet en de richtlijn kunnen worden opgeldaard. In de begelei-
ding wordt nadruklcelijk aandacht gevraagd voor de beoogde re-
sultaten van slachtofferzorg. Pas nadat men weet wat men wit 
bereiken kunnen procedurele afspraken worden gemaakt. Hier-
mee wordt de kans vergroot dat slachtofferzorg meer wordt dan 
alleen een schriftelijke procedure. 

Deze benadering dwingt als het ware de betrokken organisa-
ties goed naar hun eigen organisatie te kijken. Hiermee kunnen 
de (on)mogelijkheden voor slachtofferzorg binnen de eigen 
organisatie in kaart worden gebracht. De bottom-up-benadering 
biedt de lokale organisaties de mogelijkheid een eigen invulling 
te geven aan de doelstellingen van slachtofferzorg. Hiermee kan 
het draagvlak voor slachtofferzorg vergroot worden. De 
organisaties nemen alleen die verplichtingen op zich die zij zelf 
denken waar te kunnen maken. Aldus ontstaat er een zeker 
commitment ten aanzien van de gemaakte afspralcen. Uiteraard 
zal een en ander in de tijd een opbouwende reeks te zien 
moeten geven en een (landelijk) adequaat niveau moeten 
bereiken. 

Doordat de betrokken organisaties zich verenigen in het 
netwerk kunnen de beschikbare middelen zo efficient mogelijk 
worden ingezet. Hiermee kan worden voorkomen dat het 
slachtoffer van het kastje naar de muur wordt gestuurd en kan, 
door goede afspraken, zo veel mogelijk in het voortraject schade 
worden bemiddeld. De samenwerking in netwerkverband houdt 
overigens niet in dat de organisaties de eigen identiteit zouden 
moeten inleveren. Zo blijft bij de bureaus voor slachtofferhulp 
de hoofdtaak de opvang van slachtoffers, bij de reclassering is 
dat de begeleiding van 4strafIdanten'. Wet kunnen de verschil-
lende organisaties, zo is in de pilots gebleken, baat hebben bij 
de samenwerking zoals aanbevolen in de richtlijn Terwee. 
Immers de organisaties kunnen door middel van lokaal 
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geldende afspraken zicht lcrijgen op en sturing geven aan hun 
werkstromen. 

De mogelijkheden tot netwerkvorming beperken zich immers 
niet tot slachtofferzorg. Dit overleg zou door de betrokkenen 
ook voor andere thema's kunnen worden gebruikt. In feite wordt 
deze aanpak reeds in SeC aangehaald. Door strategische 
partners te lciezen waarmee men samen de criminaliteits-
problematiek aanpakt, kan men tot een meer volledige aanpak 
komen. 

Ten slotte, door de dienstverlening aan slachtoffers te 
verbeteren kunnen de betroklcen organisaties, maar met name 
de politie en het 0.M., hun relatie tot het publiek herstellen. De 
bejegening van slachtoffers heeft duidelijk invloed op hun 
waardering voor de politic en justitie. Zoals in SeC is gesteld, de 
reactie van de politie en justitie op het slachtoffer kan norm-
bevestigend werken. Autoriteiten die de belangen van het 
slachtoffer erkennen en daarop reageren kunnen effectiever 
optreden. Echter, wil slachtofferzorg op een adequaat niveau 
uitgevoerd gaan worden, dan zullen de betroklcen organisaties 
(vanzelfsprekend met uitzondering van het Landelijk Overleg 
Slachtofferhulp) naast dadergericht ook slachtoffergericht 
moeten gaan denken. Daarbij zullen ze het slachtoffer als klant 
van hun produkten moeten gaan zien en de te behalen 
resultaten moeten gaan definieren. Daarvoor is nodig dat ze 
zowel op netwerIcniveau als op organisatieniveau hun doelstel-
lingen formuleren. Zowel lcwalitatieve als lcwantitatieve normen 
moeten ontwiklceld worden teneinde de output/outcome te 
meten. 

Slot 
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De periode van het uitbrengen van het beleidsplan SeC tot nu 
laat zien dat de voornemens uit het beleidsplan gedeeltelijk zijn 
gerealiseerd. De positie van het slachtoffer is formeel sterk verbe-
terd. Gebleken is evenwel dat dit niet betekent dater aanmerke-
lijk meer tevreden slachtoffers zijn. Immers, de organisaties, die 
de formele positie van het slachtoffer handen en voeten moeten 
geven, handelen nog niet altijd conform de streldcing van de re-
gelgeving op het gebied van slachtofferzorg. Daarmee wordt niet 
alleen slachtoffers formeel en materieel onvoldoende recht ge-
daan, maar missen de organisaties ook een belangrijke kans om 
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Een coup SeC 
Tien jaar situationele preventie 

drs. H.M. Willemse* 
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In oktober 1984 ondersteunt de Tweede Kamer met ruime meer-
derheid een motie van het lid Nijpels, waarin hij vraagt om een 
beleidsplan ter verbetering van de handhaving van de rechts-
orde. In mei 1985 bieden de Minister en Staatssecretaris van Jus-
tide de Tweede Kamer het gevraagde aan: het beleidsplan Sa-
menleving en Criminaliteit. 

Naast de minder verrassende plannen op politieel en justitieel 
gebied, wordt daarin veel aandacht besteed aan een beleidsma-
tig nieuw zwaartepunt: preventieve maatregelen. Deze 
maatregelen dienen geen zaak te zijn van alleen justitie en 
politie maar - vooral - ook van gemeentebesturen; en naast die 
lokale besturen het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsle-
ven en al die instellingen, organisaties en individuen die ten 
onrechte hun verantwoordelijIcheid voor de criminaliteits-
preventie en -bestrijding op politie en justitie hebben afgewen-
teld. De aanb -evelingen van het interimrapport van de Commis-
sie kleine criminaliteit, onder voorzitterschap van het sociaal-
democratische kamerlid dr. H.J. Roethof, spelen in het plan een 
belangrijke rol. 

Nu, een decennium later, is de eertijds kale vlakte van 
preventieland veranderd in een rijk natuurgebied. Stadswach-
ten, halt-bureaus, buurtmeesters, gemeentelijke preventie-
coordinatoren, slachtofferbureaus, gentegreerde veiligheids-
plannen, het zijn alle huis-tuin-en-keuken begrippen geworden, 
terwip het in 1985 nog ging om neologismen die slechts in 
kringen van experts pasmunt waren. Voor een zo ingrijpende 
koerswijziging, van planontwilckeling tot en met implementatie, 
is dit proces een pijlsnel succes te noemen. Beleidsmatig zou 
men deze omslag kunnen kenschetsen als een korte, snelle slag: 
een coup sec. 

De auteur is hoofd van de stafafdeling informatievoorziening van de directie 

criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie 
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Toch is de preventieve benadering van criminaliteit nog niet 
uitgegroeid tot het vanzelfsprekende primaire uitgangspunt bij 
de aanpak van van het criminaliteitsprobleem. De totale 
begroting voor criminaliteitspreventie bij rijk en gemeenten 
bedraagt bij voorbeeld slechts zo'n I% van de begroting voor 
politie en justitie (Van Dijk, 1994). 

De vraag is nu: wat verldaart het snelle succes van het plan 
SeC en wat is de reden dat het tevens is belemmerd in groei en 
verspreiding op landelijke schaal? Wat hindert een verdere 
verspreiding van het concept situationele preventie dat zich op 
zo veel gebieden als superieur heeft bewezen? In het volgende 
worth, na een korte schets van de ontwikkelingen in het 
afgelopen decennium, een aantal tentatieve antwoorden op 
deze vraag gegegeven. 

Resultaten 
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Zoals bekend noemt de nota Samenleving en Criminaliteit expli-
ciet drie hoofdlijnen waarlangs zij het voorgenomen preventie-
beleid wil effectueren: 
- verkleining van de gelegenheid tot het plegen van delicten 
door planologische en bouwkundige maatregelen; 
- meer functioneel toezicht op potentiele wetsovertreders (door 
concierges, conducteurs, winkelpersoneel, jongerenwerkers en 
dergelijke): 
- versterking van de binding van de opgroeiende generatie met 
de maatschappij. 

Deze hoofdlijnen van beleid werden operationeel gemaalct door 
de stimulering van lokale projecten door middel van subsidies 
die door de Ministers van Binnenlandse Zalcen en Justine werden 
toegekend op advies van de daartoe ingestelde interdepartemen-
tale Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit. Meer 
dan tweehonderd projecten ontvingen financiele ondersteuning. 
Voorwaarde voor (co)financiering was steeds dat het project ge-
evalueerd zou worden. 

De omvartg van het aantal projecten is zo groot, dat een 
behandeling daarvan hier onmogelijk is. Een samenvattend 
overzicht kan worden gevonden in het Eindrapport van de 
Stuurgroep (Rook, Leeuwenburg, 1991). Uit dit rapport trek ik de 
volgende conclusies. 
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- BouwIplanologie. Maatregelen van bouwkundige aard in een al 
bestaande ruimtelijke omgeving hebben vaak maar een beperkt 
effect. De maatregelen zijn als regel of zeer kostbaar of alleen ef-
fectief in samenhang met sociopreventieve beheermaatregelen. 
Effectiever is preventiekennis aan te wenden in de fase van plan-
ontwildceling. Ook een geIntegreerde buurtaanpak (integratie van 
verschillende maatregelen en van alle betrolckenen, waaronder 
de bewoners) is kansrijk. 
- Toezicht: Verschillende projecten hebben duidelijk aangetoond 
dat intensivering van toezicht verschillende vormen van crimina-
liteit kan terugdringen. Dit gaat op voor winkelcentra, 
woningbouwcomplexen, pleinen, industrieterreinen en het 
openbaar vervoer. Positieve effecten doen zich vooral voor bij 
inbedding van toezicht in een complex van preventieve maatre-
gelen. Een strafrechtelijke ruggesteun blijkt voor de werkzaam-
heid van het toezicht soms (bij voorbeeld openbaar vervoer) 
nodig. 
- Binding Randgroepjongerenprojecten beInvloeden niet de 
meest problematische jongeren. Preventie kan beter op nog jon-
gere doelgroepen worden gericht. Resultaten zijn te verwachten 
bij een gelijktijdige activering van inspanningen gericht op ar-
beid, scholing, vrije tijd en hulpverlening. Onderwijsprojecten 
zijn onvoldoende van de grond gekomen ondermeer door gebrek 
aan inzet van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
en de overbelasting van onderwijspersoneel. Niettemin wordt 
bestrijding van schoolverzuim en -uitval alsmede de voorziening 
van werk voor op school vastgelopen jongeren aanbevolen. Het 
stimuleren van sportbeoefening ter preventie van vandalisme 
lijkt voorshands niet effectief. Supporterscoordinatoren zijn wen-
selijk bij voetbalclubs met een problematische aanhang. De Halt-
aanpak (alternatieve afdoening van vandalisme) werkt. De twee 
op allochtone jongeren gerichte projecten hebben slechts gering 
effect. 

Naast deze conclusies wordt vermeld dat het beleid gericht op de 
bevestiging van maatschappelijke normen met verschillend suc-
ces het maatschappelijk middenveld heeft bereikt. Een succesvol 
instrument daarbij is de publikatie van het kwartaalblad SEC, dat 
door de twintigduizend lezers positief wordt beoordeeld en een 
lcwart van hen heeft aangezet enige preventie-activiteit te ont-
wikkelen. Dit tijdschrift heeft overigens ook als vehikel tot ver- 
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spreiding van nieuwe ideeen, forum voor discussies, en bron van 
algemene preventie-informatie steeds een centrale rol venruld. 

De lokale overheid is mede door het beschikbaar gestelde 
budget op grote schaal tot bestuurlijk preventiebeleid gestimu-
leerd. Bij de door de vele gemeenten uitgevoerde projecten 
wordt de financiele steun van de centrale overheid gemiddeld 
tot het viervoudige verhoogd door aanvullende gemeentelijke 
financiering. Het maatschappelijk middenveld, bedrijven, 
instellingen, 'koepels' en dergelijke werden in mindere mate 
bereikt, maar speelden wel bijna altijd een rol in de door 
gemeenten geregisseerde projecten. 

Het bovenstaande overzicht berust op zeer algemene 
gevolgtrelckingen zoals die uit de ruim tweehonderd projecten 
konden worden getroklcen. Dit maskeert uiteraard de geweldige 
diversiteit in aanpak en effectiviteit van al deze pogingen. 
Ditzelfde geldt overigens in nog sterkere mate voor de meta-
analyse van Polder en Van Vlaardingen (1992) die noodzalcelij-
kerwijs gebaseerd is op een nog sterkere reductie van het 
omvangrijke evaluatiemateriaal. 

Veelzeggender lijkt het concrete, criminaliteitsreducerende 
resultaat dat in een aantal concrete projecten is geboekt. 
Kortheidshalve noem ik de volgende voorbeelden: 
- zwartrijden, vandalisme en agressie in het openbare venroer 
(Andel e.a., 1987); 
- inzet van huismeesters tegen criminaliteit en verloedering 
(Hesseling e.a., 1991; Elsinga en Wassenberg, 1991); 
- beveiliging bedrijventerreinen (Berg en Van Oppen, 1993); 
- inzet van stadswachten (Hauber e.a., 1994); 
- beveiliging winkelcentra (Colder, 1988; Burik e.a., 1994); 
- beveiliging schoolgebouwen (Maga, 1994); 
- preventie autolcraak/autodiefstal (Bink e.a., 1993). 

Ten slotte mag de periode 1990-1995 hier niet onvermeld blijven. 
Diffusie en uitbouw lijken de meest toepasselijke trefwoorden. 
Binnen het ministerie van Justitie wordt de nieuw opgerichte di-
rectie Criminaliteitspreventie het centrum van de vervolg-
activiteiten. Voor een overzicht daarvan verwijs ik naar de spe-
dale uitgave van het Mdschrift SEC (mei 1994, no. 2a), dat ter 
gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van deze directie ver-
scheen. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zalcen komen 
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vele SEC-gedachten terug in meeromvattende benaderingen als 
`geIntegreerde veiligheidszorg' en het `grote stedenbeleid'. 

Ter bevordering van de stimulering van het bedrijfsleven 
wordt het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
opgericht, waarin, onder andere, werkgevers, werknemers en de 
landelijke overheid zich energiek aan het criminaliteitsprobleem 
zetten. 

Preventie: terugdringen van gelegenheden 

Eenvoud van verklaring en aanpak 
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Het aantrekkelijke, maar tegelijkertijd ook onaantrekkelijke van 
de gelegenheidsverklaring, die zo prominent ten grondslag ligt 
aan het preventiebeleid, is haar eenvoud. Neem het volgende 
voorbeeld, ontleend aan een secundaire analyse van de gegevens 
van de Politiemonitor Bevolking (Intomart, 1995). In verband 
met inbraakpreventie is de respondenten (ongeveer vijftig-
duizend) gevraagd of zij bij afwezigheid het licht laten branden, 
extra hang- en sluitwerk op deuren en ramen hebben aange-
bracht, extra buitenverlichting hebben, een inbraalcalarm heb-
ben en/of een hond hebben. Per huis kunnen dus nul tot vijf 
maatregelen zijn genomen. Wanneer nu gekeken wordt naar het 
risico slachtoffer te worden van een geslaagde inbraak, dan blijkt 
het verband buitengewoon sterk te zijn (zie tabel 1). 

De afwezigheid van vijf betrekkelijk eenvoudige maatregelen 
maakt het inbraakrisico in vergelijIdng met de aanwezigheid 
daarvan maar liefst zestien keer zo hoog. Een dergelijk verband 
zal tussen dadergerichte maatregelen en de resulterende 
gedragsverandering niet eenvoudig kunnen worden bewerkstel-
ligd. Het veranderen van de gelegenheid, van situationele 
kenmerken, is nu eenmaal veel eenvoudiger dan het veranderen 
van mensen. 

Deze eenvoud is tegelijkertijd ook een nadeel. Vanuit 
theoretisch oogpunt heeft de verklaring vanuit het 
gelegenheidsperspectief al gauw het gehalte van een open deur 
(zij het in casu van een gesloten deur). Een kind kan begrijpen 
dat een goed slot of een dievenklauw voor de gelegenheidsin-
breker een niet te nemen hindernis kan betekenen. 
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label 1: Kane op inbraak near aantal genomen preventlemaatregelen 

Aantal maatregelen: 	0 	1 	2 	3 	4 	5 
Inbraakpercentage: 	8,0 	4.5 	2,4 	1,7 	1,2 	0,5 

Deze waarheid geeft echter lang niet de fascinatie die het raadsel 
van de misdadiger oproept, die evocatie van zowel afschuw als 
verlolcking. Ook de criminologische onderzoeker lijkt aan dit ef-
fect onderhevig. Het bedenlcen van een diepe, complexe verkla-
ring van het wezen van de misdadiger is voor een auteur meer 
bevredigend en zal ook meer academische aandacht en glamour 
opleveren dan het erkennen van het simpele felt dat de gelegen-
heid de dief maakt. Niettemin laat het zich aanzien dat deze laat-
ste nederige vaststelling een relatief grote verklarende kracht 
heeft en bovendien mogelificheden tot werlczame gedrags-
beInvloeding biedt. 

Ondanks deze empirische superioriteit is er een tegenargu-
ment dat strijk en zet tegen situatiegerichte preventie in stelling 
wordt gebracht: verplaatsing. Gezien de populariteit van dit 
bezwaar, verdient het hier enige nadere aandacht. 

Tegenargument: verplaatsing 

Zowel in de wetenschappelijke discussie als in het gesprek van 
alledag is de standaardtegenwerping: preventie moge dan wel 
succesvol zijn volgens de beschikbare cijfers, maar in feite leidt 
het alleen maar tot verplaatsing. 'Verplaatsing' dient hier dan te 
worden opgevat in brede zin: niet alleen geografisch, maar ook 
verschuiving in de tijd (bij voorbeeld van dag naar nacht), veran-
dering van methode (bij voorbeeld van schroevedraaier naar 
betonschaar) of van delict (bij voorbeeld van winkeldiefstal naar 
autolcraak). Tegen het verplaatsingsbezwaar kunnen een aantal 
argumenten worden ingebracht. 

Ten eerste treedt verplaatsing slechts partieel op. Tot op 
heden is in geen enkel onderzoek een verplaatsing van honderd 
procent aangetoond (Hesseling, 1994; Clarke and Weisburd, 
1994). Steeds is er sprake van een reductie van de totale 
onderzochte criminaliteit. flit is ook te verwachten: preventieve 
maatregelen bemoeilijken als regel het uitvoeren van een • 
criminele handeling; het vinden en toepassen van een 
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alternatief zal extra moeite kosten. Voor met name de laag 
gemotiveerde gelegenheidscrimineel zal deze moeite te veel 
zijn. 

Ten tweede heeft preventie vaak een uitstralingseffect. 
Opmerkelijk is dat er wel empirische ondersteuning is gevonden 
voor het tegenovergestelde van het verplaatsingseffect, het 
uitstralingseffect. Dit effect, in het Engels aangeduid met 
spillover effect, halo effect, diffusion of benefits of multiplier 
effect, slaat op het fenomeen dat het criminaliteitsreducerende 
effect van een interventie zich verspreidt over plaatsen die 
grenzen aan het doelgebied, invloed heeft op ook andere dan de 
beoogde daders en andere dan de beoogde delicten en - ten 
slotte - zich ook uitstrekt tot andere momenten dan die 
waarbinnen de interventie geldig is. Concreet: de uitstraling van 
een buurtproject gericht tegen autokraak overdag, kan leiden tot 
een vermindering van dit delict in het gebied rondom die buurt, 
het mijden van die buurt ook door fietsendieven, inbrekers en 
dergelijke, niet alleen overdag maar ook 's nachts. Sinds het 
aantonen van dit effect door Chaiken (1974) is het al minstens 
dertien maal in de literatuur aangetoond, ook in Nederland (zie 
bij voorbeeld Colder, 1988). 

Op de derde plaats wordt het effect van plaatsvervanging van 
daders (substitution) onderschat. De afwijzing van preventie 
vanwege verplaatsing gaat veelal gepaard met een pleidooi voor 
meer repressie. Met name uitschakeling door insluiting 
(incapacitation) is clan een geliefd alternatief. Daarbij wordt 
over het hoofd gezien dat voor vele delictsvormen, vooral waar 
snel en veel geld wordt gemaakt (bij voorbeeld drugs- of 
vrouwenhandel) de plaatsvervangers al klaar staan om het werk 
over te nemen (Gabor, 1985; Reuter and Haaga, 1987; Wilson, 
1990). In die zin kan worden gesteld dat de onderwereld geen 
langdurige vacatures kent. 

Een leerzaam voorbeeld van het werkelijke effect van 
incapacitatie kan worden gevonden in de Verenigde Staten waar 
steeds grotere groepen voor steeds langere tijd worden 
ingesloten, zonder dat dit een gunstig effect op het 
criminaliteitsniveau heeft veroorzaakt (Von Hirsch, 1988; 
Spelman, 1994; Gottfredson and Gottfredson, 1994). 

Ten slotte nog een kanttekening. Al treedt er vaak verplaatsing 
op, dan nog kan verplaatsing uit oogpunt van beleid wenselijk 
zijn. Er van uitgaande dat criminaliteitsreductie het hoofddoel 
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van criminele politiek is, maar dat het tegelijkertijd ondenkbaar 
is het criminaliteitsniveau tot nul terug te brengen, is een 
rechtvaardige spreiding van slachtofferschap een fundamenteel 
nevendoel. In die zin is criminele politick vergelijkbaar met bij 
voorbeeld inkomensbeleid, gezondheidszorg, huisvestingsbeleid 
of onderwijsbeleid. Voorzover geografisch gerichte preventie 
leidt tot een gelijkmatiger spreiding van slachtofferschap, kan 
dit als cell wenselijk gevolg worden gezien (Barr and Pease, 
1990). Ook op lager niveau kan er sprake zijn van 
rechtvaardigheidswinst: degenen die de moeite hebben 
genomen preventieve inspanningen te plegen, worden beloond 
met een lagere slachtofferkans, terwiff degenen die daartoe te 
lalcs waren daarvoor worden gestraft. 

Met dit alles wil niet gezegd zijn dat het verplaatsingsargu-
ment geen theoretische of empirische aandacht verdient. Met 
name verschuiving naar zwaardere delictsvormen is een 
fenomeen waarover nog zeker onvoldoende kennis bestaat. Wel 
wil gezegd zijn dat 'verplaatsing' veelal wordt gebruikt als 
dooddoener; een reflexmatige afwijzing door diegenen die de 
literatuur niet kennen, of niet when kennen. 

Tegenargument: strain 
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Er zijn tegenwerpingen die van andere aard zijn. Zo erkennen 
Cachet en Van der Torre (1994) dat succes is geboekt op speci-
fieke lokaties waar technopreventieve maatregelen worden ge-
troffen en/of functionele toezichthouders worden aangesteld. 
Maar, zo vervolgen zij: 'het effect ten aanzien van de zware crimi-
naliteit, die vaalc wordt bedreven door meervoudig gedepriveer-
den, is teleurstellend.' la, vanzelfsprekend, op de zware crimina-
liteit en op stelselmatige daders waren die maatregelen dan ook 
volstrekt niet gericht. Volgens deze redenering is elke maatregel 
ondeugdelijk: is deze effectief tegen het ene lcwaad, dan is er al-
tijd wel ander onheil aan te wijzen dat ongehinderd voortwoe-
kert. 

Op theoretisch niveau onderbouwen Cachet en Van der Torre 
hun negatieve waardering van 'bijna een decennium nieuwe 
criminele politiek' onder meer door te wijzen op de te grote 
invloed die het gelegenheidsperspectief en sociale controle-
theorie zou hebben boven strain-theorieen. Volgens deze laatste 
theorieen is er een nauw verband tussen een lage sociaal- 
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economische positie en de motivatie tot criminaliteit: de 
ervaren discrepantie tussen de ideologie van gelijke rechten en 
kansen en de praktijk, bevordert het overgaan tot crimineel 
gedrag, gemotiveerd door gevoelens van onrechtvaardigheid. 
Dergelijke daders zijn zó hoog gemotiveerd, dat de gelegenheid 
nauwelijks hun gedrag kan verklaren. Met deze kritiek vertolken 
zij een dominante denkrichting in de criminologie. 

Onverlet de rol die deze strain speelt (denk aan de 
werldoosheidsfactor), het idee dat ook dan de gelegenheid geen 
rol zou spelen, is niet staande te houden. Neem bij voorbeeld 
het delict overval. De gemiddelde dader daarvan lijkt heel wel te 
passen in het profiel van de strain theorie: een maatschappelijk 
gedepriveerde jongere, slecht geschoold, werkloos, sociaal 
gemarginaliseerd (Holthuis, 1991; Van de Bunt en Beijers, 1993; 
Wiersema, 1994). Ook de gepleegde criminaliteit kan bezwaarlijk 
licht of van Mickey Mouse-gehalte - de term is van Jongman - 
worden genoemd. 

Niettemin werd in een vooral situationeel gericht experiment 
een reductie van meer clan vijftig procent op jaarbasis bereikt 
(Evaluatie project overvalcriminaliteit, 1995). Opmerkelijk is 
overigens dat ook in verband met overvalprojecten geen simpele 
verplaatsing kon worden aangetoond (Jammers, 1995). 

De aanpak via preventieve en vooral situationele benaderin-
gen van steeds meer zware delicten zoals computercriminaliteit, 
grote fraude en gewapende roof, zou wel eens heel goed de 
aanzienlijke effectiviteit van die aanpak kunnen onderstrepen. 
De op grond van de strain-theorieen meest bepleite maatrege-
len: `rneer scholing, meer werk' zullen minder malckelijk 
duidelijk aantoonbare resultaten opleveren. Wat uiteraard 
volstrekt niet betekent dat een beleid, gericht op meer scholing 
en meer werk, niet van het grootste maatschappelijke belang 
zou zijn. Dat op die manier het criminaliteitsprobleem even zou 
kunnen worden opgelost, is echter een illusie. 

Verklaringen voor het succes 

Terugkerend naar de beginstelling dat er sprake is geweest van 
een opmerkelijk korte tijdspanne tussen planvorming en natie-
brede acceptatie, is het de vraag waar deze snelheid aan toege-
schreven kan worden. Omdat dit proces als zodanig niet als een 
wetenschappelijk experiment is opgezet - een gematcht 
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controleland bij voorbeeld ontbreekt jammerlijk - kan het ant-
woord niet anders dan tentatief zijn. Niettemin lijken achteraf 
bezien een aantal aspecten saillant voor de bereikte resultaten. 

Allereerst zijn het niet nieuwe wetgeving of veel geld - 
onverlet het grote belang daarvan - die het nieuwe beleid 
ingang hebben doen vinden. Van deze standaardoplossingen 
voor overheidsproblemen is nauwelijks gebruik gemaakt. Van 
speciale nieuwe preventiewetgeving is evenmin sprake geweest 
en het budget voor de periode 1986-1990 was een schamele 
negen miljoen gulden per jaar. In vergelijking met de miljarden 
bestemd voor repressie een bagatel: een cel of een volwaardige 
agent van politie kost all in al gauw ongeveer een ton per jaar. 

Vervolgens speelde wel een positieve rol dat het niet om een 
politiek schijnprobleem ging. Ondanks de al jaren door 
autoriteiten nit wetenschap en politiek geuite bezweringen dat 
het in Nederland wel losliep met de criminaliteit, wisten 
slachtoffers en de daarbij direct betrokkenen dat de criminele 
groeicijfers geen waanvoorstelling waren. De vraag naar 
vernieuwende maatregelen was daardoor relatief sterk. 

Enigszins paradoxaal was wel dat het aanbod juist veel van de 
wagers vroeg. Preventie en veiligheid moesten weer primair de 
zorg van het lokale bestuur, de bedrijven en de particulieren 
worden. De strafrechtelijke aanpak kon en moest weer gaan 
functioneren als het onontbeerlijke sluitstuk, het ultimum 
remedium. Alhoewel de roep om meer politie en meer cellen 
uiteraard nog niet is verstomd, is het opmerkelijk dat op veel 
gebieden de eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk is 
aanvaard. In steeds meer gebouwencomplexen, industriepar-
ken, winkelcentra enzovoort dragen de potentiele slachtoffers 
zelf de kosten van criminaliteitspreventieve maatregelen. Deze 
kosten worden als regel des te gemakIcelijker opgebracht, 
wanneer met name op de politie kan worden gerekend als het 
echt nodig is. 

Een derde bijdrage aan het bereikte resultaat lijkt gelegen in 
de systematische en geleidelijke invoering van maatregelen. 
Kenmerkend voor de succesvolle benaderingen was een eerste 
experimentele fase, waar eerst op een lokatie en vervolgens op 
een klein aantal, goed geevalueerde proefprojecten werden 
uitgevoerd. Op grond van de verzamelde kennis over kansen en 
risico's, werd vervolgens op grotere schaal de aanpalc beproefd. 
Pas daarna werd gestreefd naar invoering op landelijke schaal. 
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Dit proces is bij de invoering en groei van het fenomeen 
`stadswachten' duidelijk waar te nemen. 

Slot 
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Het is in zekere zin een raadsel waarom de preventie-gedachte 
zolang in de praktijk van en het denken over criminaliteits-
bestrijding zo'n ondergeschikte rol heeft gespeeld. De voorbeel-
den uit de gezondheidszorg (rioleringen; hygiene bij voedsel-
bereiding), de bescherming tegen brand (bouwvoorschriften; 
bliksemafleiders), de beveiliging tegen watersnood (dijken) ge-
tuigen stuk voor stuk van de onmisbaarheid van preventieve 
maatregelen. Het is ondenkbaar dat met `repressier gerichte be-
naderingen als meer ziekenhuizen, meer brandweerlieden of 
grotere rampendiensten, hetzelfde resultaat zou kunnen worden 
geboekt. Uiteraard heeft de instelling van politie, justitie en 
vermogens- en vrijheidsstraffen ook altijd mede een preventief 
oogmerk gehad. Kenmerkend voor deze instellingen is echter dat 
de beoogde voorkoming zo weinig effectief is, zoals alleen al uit 
de hoogte van de recidivecijfers blijkt. 

Een essentieel onderschat gegeven lijkt het gegeven dat 
situaties nu eenmaal mald(elijker kunnen worden veranderd dan 
mensen. In combinatie met het feit dat veel van de - met name 
veel voorkomende - criminaliteit opportunity driven is, leidt dat 
onontkoombaar tot de gevolgtrekking dat de massaliteit van de 
huidige criminaliteit alleen door een massale preventieve 
inspanning kan worden gereduceerd. Vanzelfsprekend zal het 
probleem van de hooggemotiveerde dader, die bereid is tot het 
nemen van ook hoge situationele drempels, daarmee niet 
worden opgelost. Maar precies daarvoor is ook de strafrechte-
lijke aanpak als laatste redmiddel' bestemd. De ontlasting van 
het strafrechtelijke systeem zou wel eens een van de gunstigste 
bij-effecten van meer preventie kunnen blijken. Een onmiddel-
lijke ontlasting door daadwerkelijke preventie van allerlei 
vormen van hinderlijke, het welzijn aantastende criminaliteit. 
En een ontlasting op termijn, omdat degenen die het criminele 
pad dreigen in te slaan, de pas wordt afgesneden. Ook grote 
criminelen beginnen klein. 
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Over criminaliteit 
gesproken 
prof. dr. E. Blankenbure 

Vandaag de dag houdt het verschijnsel van de zogeheten 'georga-
niseerde misdaad' de gemoederen van de media, de politici en 
daarnaast de gedachten van alien die zich daarvoor interesseren 
nogal bezig. Begrijpelijk, want de aandacht voor 'de' criminaliteit 
volgt nu eenmaal de Internationale media-wetten inzake de crea-
tie van hot-news en daarbij doet het er minder toe of het gepre-
senteerde beeld spoort met de werkelijkheid. 

In de jaren tachtig beheerste de overheid nog het 
criminaliteitsdebat bij monde van de Commissie Roethof. Die 
commissie trachtte vanuit een primair pragmatisch perspectief 
de inflatie van de op zichzelf kleine maar op massale schaal 
voorkomende criminaliteit tegen te gaan door een versterking 
van het veiligheidsbesef bij de burgers. Men richtte de aandacht 
op de instanties die mede verantwoordelijk konden worden 
gehouden voor de erosie van het maatschappelijk normbesef. 
Men denke aan de supermarkten die winlceldiefstal zouden 
moeten voorkomen; aan de particuliere woningbouw-
verenigingen die huismeesters in dienst zouden moeten nemen; 
aan scholen die een actief anti-spijbelbeleid zouden moeten 
voeren; aan de openbaar vervoerbedrijven die de kaartjes-
controle zouden dienen te verbeteren en niet in de laatste plaats 
aan de politie die zich al patrouillerend valcer op straat zou 
moeten laten zien (ook al zou men daarbij een beroep moeten 
doen op niet-professionele krachten die men kan werven uit de 
kring van langdurig werklozen). 

Deze strategie van versterking van sociale controle was 
duidelijk bedoeld als een reactie op het abolitionistische 
paradigma zoals gepropageerd werd door de universitaire 
criminologie van de jaren zeventig. In die lcringen legde men 
vooral de nadruk op de maatschappelijke determinanten van de 
criminaliteit; van straf als vorm van repressie verwachtte men 
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hoegenaamd niets. De justitiele beleidsmakers van die dagen 
waren daarentegen niet genteresseerd in het zoeken naar de 
'ware' oorzaken; zij wilden maar een ding: beleidsinstanties 
aanzetten tot preventie. Voor de politiestrategen van onze dagen 
echter vormt de binnenlandse criminaliteit niet het eerste punt 
van zorg. Zij zijn primair genteresseerd in de opbouw van een 
internationaal justitieel opsporingsapparaat. We zien dus drie 
verschillende vormen van criminaliteitspolitiek die elk als het 
ware van de criminologie vragen om ten behoeve van de 
publieke discussie het geeigende criminaliteitsconcept uit de 
hoge hoed te toveren. 

Ms buitenstaander kan men wellicht deze `paradigma-
verandering' relativeren als een vorm van stuivertje wisselen. De 
verschillende criminaliteiten wisselen elkaar gewoonweg af. Met 
ieder paradigma in de media en in de politiek is er sprake van 
een andere criminaliteit. De angst die daarmee bij het publiek 
wordt opgeroepen blijft diffuus. Dit betekent niet dat men deze 
niet serieus hoeft te nemen. Nieuwe paradigma's komen niet zo 
maar uit de lucht vallen, hun opkomst verwijst naar omstandig-
heden die om nadere analyse vragen. Daartoe behoren zowel 
een nuchtere beschrijving van de feitelijke criminaliteit zelf als 
van de publieke beeldvorming daarvan, met direct daaraan 
vastgekoppeld de vraag in welke mate juist die beeldvorming 
morele paniek zaait door het aanwijzen van zondeboldcen. 

In deze bijdrage probeer ik zo'n beschrijving te geven door 
een vergelijking te treklcen tussen de Amerikaanse 
criminaliteitsproblemen uit de jaren tachtig (met name de 
problemen die aanleiding gaven tot preventieprogramma's in 
Chicago) en de Nederlandse aanpak (met vooral de preventie-
programma's bij de gemeente Amsterdam die ik geevalueerd 
heb). Mijn stelling daarbij luidt dat niet alleen de paradigma's 
van de laatste dertig jaar, maar ook de ontwildceling van angst 
aan beide zijden van de oceaan op heel verschillende vormen 
van criminaliteit betrekking hebben. 

In Nederland is in ieder geval de angst voor criminaliteit in de 
jaren tachtig effectief geInstrumentaliseerd. De besturen van 
gemeenten, scholen en openbaar-vervoersbedrijven zijn alert 
gemaakt, medewerkers wisten met preventieprogramma's 
carriere te malcen en het agendapunt preventie is bestuurlijk 
aanvaardbaar geworden. Dit is geen kleine prestatie en hoort bij 
een evaluatie meegenomen te worden: het scheppen van een 
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bewustzijn dat sociale controle 'goed' is (en niet zoals in de 
jaren zeventig 'uit den boze') heeft een fundament gelegd 
waarop in de jaren negentig met een inmiddels meer repres-
sieve aanpalc verdergebouwd wordt. 

Amerikaanse toestanden 
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Wie wel eens in Chicago, Detroit of Los Angeles is geweest, heeft 
kunnen zien waar de stedebouwkundigen en de politie de greep 
op de stad verloren hebben. In de city rijgen de wolkenlcrabbers 
zich aaneen en schitteren luxueuze hotellobbies waar getinifor-
meerde portiers een oogje in het zeil houden. Ben paar bloldcen 
verderop ziet men braakliggende terreinen bestemd voor het vol-
gende grootsschalige project, tijdelijk in gebruik als parkeer-
plaats. Weer een stuk verderop, meestal aan de overzijde van een 
meerbaans snelweg, raakt men in een niemandsland verzeild: 
grote open vlalcten wachtend op nieuwe bestemmingen. 
Industriehallen en palchuizen omzomen het gebied waar nog 
enlcele prachtige maar verwaarloosde villa's staan van twee gene-
raties terug, naast nieuwe huurflats waar subculturen van immi-
granten rijkelijk floreren. 

De - voor het merendeel blanke - Amerikanen die daar 
woonachtig zijn doen de deuren van hun auto's op slot wanneer 
zij 's morgens en 's avonds op hun weg van en naar de 
voorsteden die ring van afbraakbuurten doorlcruisen. De politie 
bewapent zich voordat zij op patrouille gaat. En de brandweer is 
geschoold in het omgaan met opgewonde menigten en 
plunderaars teneinde vijandige escalaties bij hun optreden te 
voorkomen. Het zijn de wetten van de slums en haar machts-
structuren die hier heersen, niet die van de burgermaatschappij. 
Politie, brandweer en andere ordediensten zijn bijna permanent 
bezig met het indammen van geweld en voor het overige gaat 
hun aandacht uit naar het regelen van het verkeer en het 
functioneren van de electriciteits- en watervoorziening en de 
scholen. De gevestigde 'twee derde-maatschappij' houdt zich 
het niet gethtegreerde derde deel van het lijf: een toestand van 
belegering. 

Tussen de blanke voorsteden en de achterbuurten bestaan 
echter ook nog veel overgangzones. In Chicago bestaan 
inmiddels drie generaties sociologen die de wetten van de slums 
hebben bestudeerd. Zij hebben niet &leen laten zien dat deze 
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buurten een vaste politieke en sociale structuur vertonen waarin 
men belang hecht aan ordening die veiligheid en zekerheid 
biedt, ook hebben ze aangetoond dat men daartoe over het 
algemeen bereid is samen te werken met de overheid. Uiteinde-
lijk zijn de meeste immigrantenculturen binnen een of twee 
generaties geemancipeerd en geIntegreerd; hun identiteit is 
verschrompeld tot louter nostalgische rituelen. Niettemin 
vormen de vele hardnekldg verpauperde groepen - met name 
onder Indianen en zwarten - een totnogtoe onoplosbaar 
Amerikaans dilemma. 

Het is niet verwonderlijk dat de stedelijke beleidsmakers bij 
hun veiligheidspolitiek aanknoping zoeken bij zaken als 
etnische identiteit, het eigen belang en de interne subculturele 
machtstructuur. Uit oogpunt van het openbare bestuur bestaat 
er namelijk een curvilineair verband tussen sociale desintegratie 
en criminaliteit. Zolang subculturen samenhang blijven 
vertonen, worden vele van de daarin voorkomende conflicten 
intern opgelost. De politie wordt er dus buiten gehouden. Raken 
die subculturen echter in de dominante maatschappij geInte-
greerd, dan lcrijgt de sociale controle hetzelfde anonieme 
karakter dat kenmerkend is voor de gevestigde lagen. Maar bij 
alle tussenvormen - met name daar waar groepen trachten aan 
te sluiten bij de 'twee-derde samenleving' - worden politie en 
rechtsinstanties gemobiliseerd teneinde conflicten bij te leggen 
en daders te straffen. Ms 'de criminaliteit' datgene is wat als 
zodanig waargenomen en geregistreerd wordt, dan is deze daar 
het hoogste waar subculturen en de gevestigde cultuur op elkaar 
botsen. 

Naast de sociale contrasten malcen de vele nauw naast elkaar 
bestaande culturen indruk op de Europese waarnemer. Tien mip 
achter de stedelijke gordel van slums strekken zich vreedzame 
tuinsteden uit, waar bij tijd en wijle zelfs de achterdeur van het 
huis overdag open blijft. In toenemende mate echter raakt de 
'twee-derde-Amerikaan' in de ban van de angst en pantsert hij 
zijn huis met alarm- en anderssoortige beveiligingsinstallaties. 
Zomerse rassenonlusten, ook wanneer die zich ver van deze 
tuinsteden afspelen, brengen met name bij forensen die 
dagelijks de slums moeten doorkruisen, schokgolven van angst 
teweeg. 

In Europese steden is een vergelijkbare angst voor criminali-
teit misplaatst. Ook tijdens de verkiezingen kon maar weinigen 
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angst warden aangepraat. Ondanks alle golven van immigranten 
en vreemdelingenhaat bereiken de etnische spanningen nergens 
de omvang van die in de Amerikaanse slums. De oorlog tegen de 
drugs in de Amerikaanse steden is ook een rassenoorlog; de 
daar om heen georganiseerde misdaad is met politieke 
groeperingen en de paria-economie van goldcen en amusement 
verweven. De efemere structuur van de Oosteuropese zwarte 
handel in auto's, prostitutie en wapenhandel kan daarmee niet 
vergeleken worden. Terwifi het Amerilcaanse dilemma zich 
gedurende generaties heeft kunnen ontwiklcelen, is het 
Westeuropese pas vijftien jaar oud. 

Desalniettemin zorgt de begeleidingsmuziek in de media voor 
een avontuurlijk zicht op de realiteit. Er zijn sappige thema's in 
overvloed: de autodiefstal neemt met sprongen toe, de eerste 
nog onbeveiligde banken die in het Oosten in containers waren 
gehuisvest worden overvallen en Russische mafiosi vechten in 
Frankfurt een bende-oorlog uit. Dergelijke spectaculaire 
gebeurtenissen worden tamelijk onrealistisch in verband 
gebracht met de verspreiding van drugs, en van een heel andere 
kant wordt de angst voor seksuele bedreiging ter sprake 
gebracht. Alle mogelijke vormen van criminaliteit worden door 
de moraalondernemers en de media onder de noemer van een 
versterkte veiligheidspolitiek gebracht. Impliciet wordt daarbij 
alle heil van 'de politiek' verwacht: moraalondernemers 
verwoorden een 'burgerrecht op criminaliteitsbestrijding' en 
verwachten van politici dat zij bedreigingen daadwerkelijk de 
wereld uit helpen. 

Politici en journalisten zijn teveel gebaat bij zo'n afschildering 
van de werkelificheid om het mechanisme van angstopwekking 
te willen doorbreken. Ontnuchtering wordt daarmee een 
constante taak van de criminologie. 

Europese zorgen 

Angst is niet zozeer afhankelijk van het absolute risico dat men 
loopt maar veeleer van de 'relatieve toename' van bedreiging. 
Enquetes laten zien dat na werldoosheid het thema van straat-
criminaliteit het meest genoemde thema is. Veertig procent van 
de bevolking in het rustige universiteitsstadje Jena in Thuringen 
geeft uitdrukking aan de angst om slachtoffer te worden van 
autodiefstal of roof, hoewel natuurlijk ten hoogste 1 of 2% van 
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hen een objectief risico loopt. En dit risico betreft dan nog aller-
eerst de jongeren, degenen die mobiel zijn, zij die het minst ui-
ting geven aan hun angst en het beste met de bedreiging, wan-
neer die werkelijk plaatsvindt, om weten te gaan. lets soortgelijks 
geldt voor de bijzondere bedreigingen waaraan vrouwen bloot-
staan: ook hier zien we een polarisering van reacties in die zin 
dat zij die risico's willen vermijden 's avonds niet meer alleen uit-
gaan, en zij die minder angstig zijn en gebruik maken van hun 
recht op bewegingsvrijheid, inderdaad een hoger risico lopen om 
slachtoffer te worden. 

Waaruit bestaat eigenlijk de criminaliteit die de bevolking 
zoveel onrust baart? De criminaliteitsstatistiek, die regelmatig 
als politiek gevoelige thermometer gebruikt wordt, telt zoveel 
vermogenssdelicten dat andere delictvormen nauwelijks meer 
opvallen. Zeventig procent van de aangegeven delicten bestaat 
uit diefstal van en uit auto's, beschadiging van eigendommen en 
winkeldiefstal. Geloofde men vroeger ooit dat de oorzaken van 
criminaliteit te vinden zouden zijn in armoede en ontbering, zo 
kunnen heden ten dage vele vormen van vermogens-
criminaliteit gezien worden als bijverschijnselen van de 
welvaart. Met de toename van tweede woningbezit, plezierjach-
ten en vakantiereizen nemen de gelegenheden tot diefstal toe; 
de illegale consumptie neemt net zo toe als de legale. Wat de 
politie registreert is echter slechts een deel van de werkelijke 
omvang van de criminaliteit. Op dat grijze gebied kan slechts 
door enquetes en slachtoffermeldingen zicht worden verkregen. 
De registraties laten zien dat vermogensdelicten in de jaren 
tachtig daadwerkelijk sterk zijn toegenomen; de afgelopen jaren 
geven echter een kleine teruggang te zien. (Hier speelt het ouder 
worden van de babyboom-generatie een rol: aangezien het 
merendeel van de criminaliteit op het conto van opgroeiende, 
jonge mannen moet worden geschreven, slinkt met hun aantal 
ook de criminaliteit). Zouden in de afgelopen tijd niet veel 
buitenlanders en nieuwkomers die leemte hebben opgevuld, 
dan zouden wij inderdaad voor de banen van enkele politie-
ambtenaren en officieren van justitie moeten vrezen. 

In de media daarentegen is voornamelijk sprake van 
geweldscriminaliteit, van spectaculaire zwendel en internatio-
nale mafia, waarmee de burger hoogstens door middel van de 
misdaadseries op de televisie enige bekendheid heeft. Daarbij 
gaat het om kartels van Latijns-Amerikaanse drugshandelaren, 
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om georganiseerde, grensoverschrijdende criminaliteit uit het 
Oosten, om wapens en om ongelooflijk veel geld. Wat hierbij 
ook fictie of feit moge zijn, met een werkelijke bedreiging van 
brave burgers, ondernemers of zelfs met activiteiten van 
plaatselijke politie-instanties heeft het zo goed als niets te doen. 
Die worden hoogstens geconfronteerd met de onaangename 
gevolgen van de verwervingscriminaliteit van junks en de 
pogingen tot afschrikking die door supermarkten tegen de veel 
voorkomende criminaliteit worden ondernomen. Het is heel 
duidelijk: wat in de media en in de politieke discussie als 
criminaliteit worth gethematiseerd, is niet de criminaliteit die 
door de politie wordt geregistreerd, en evenmin de criminaliteit 
die bij velen onrust veroorzaalct. Onder de verschillende vormen 
van criminaliteit is juist die het maldcelijkst statistisch te 
registreren die men als westerse 'criminaliteitsconsumptie' kan 
kenschetsen: de massale, vermogens- en vrije tijdscriminaliteit 
zoals winkeldiefstal, vandalisme, fietsendiefstal of het zwartrij-
den in het openbaar vervoer. Allemaal voorvallen die wij 
afzonderlijk wel zouden kunnen verdragen maar die door hun 
massaliteit tot onrust leiden. 

Een belangrijke reden voor de in omvang altijd grotere 
stadscriminaliteit is mobiliteit. Terwijl het in de statistiek 
gebruikelijk is de 'criminaliteitsbelasting te baseren op het 
aantal inwoners van een bepaalde plaats, zijn er in de stad, en 
dan met name in het centrum, veel meer mensen onderweg dan 
dat er wonen. Zij komen daar naar toe omdat er gelegenheid is 
tot werk, consumptie en vertier - en ook tot criminaliteit. En 
velen van hen brengen ook bijkomende criminaliteitsmogelijk-
heden met zich mee: niemand wordt zo veelvuldig het 
slachtoffer van diefstal, tasjesroof en zelfs inbraak als toeristen 
die in een vreemde stad ronddolen, hun auto parkeren of koffers 
neerzetten. 

De gelegenheidstheorie nader bezlen 

58 

Van de klassieke theorieen die criminaliteit trachten te verklaren, 
is het belang van het potentieel aan gelegenheden verwaarloosd. 
Pas nadat criminologen de aetiologische vragen hadden aange-
vuld met enerzijds onderzoek onder de politie en andere instan-
ties, en anderzijds aandacht hadden besteed aan het slachtoffer- 
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perspectief, zijn zij voor de dag gekomen met pragmatische aan-
bevelingen voor een effectief veiligheidsbeleid. Criminaliteits-
bestrijding sorteert veel eerder effect wanneer men zich richt op 
de totale sociale context waarin strafbare feiten mogelijk worden, 
deze worden begaan, opgespoord, aangegeven en uiteindelijk 
ook bestraft. Wat in het kader van de aetiologische paradigma's 
'preventieve werking' wordt genoemd, blijkt in de wijdere victi-
mologische context hoogst onzekere, weinig effectieve hoop te 
zijn. Voor een preventief veiligheidsbeleid is het veel interessan-
ter uit te gaan van een victimologische beschouwing van de con-
text van een gepleegd misdrijf, dat wil zeggen de gelegenheden 
die tot criminaliteit verleiden. Deze gelegenheden zijn mogelij-
kerwijs effectiever te beInvloeden dan de daad zelf. Het aetiologi-
sche paradigma ging er van uit dat voorkoming van criminaliteit 
bij de daders zou moeten beginnen teneinde hen af te schrilcken; 
het victimologische paradigma gaat er daarentegen van uit dat 
preventie eerder vruchten afwerpt wanneer we de potentiele 
slachtoffers kennen en de gelegenheden reduceren waardoor ze 
slachtoffer zouden kunnen worden. 

Deze andere orientering betreft niet alleen het ontstaan van 
criminaliteit. In tegenstelling tot het aetiologische paradigma 
bevrijdt het slachtofferperspectief de argumentatie van 
schuldtoewijzingen, en opent daarmee het zicht op maatregelen 
die zowel op de subjectieve angst voor criminaliteit als op de 
gelegenheden voor criminaliteit invloed zouden kunnen 
uitoefenen. Programma's van preventieve veiligheidspolitiek 
tonen aan hoe veelvormig de potentiele maatregelen kunnen 
zijn. 

Duidelijk is dat criminaliteitsbestrijding die zich richt op de 
bij politie en justitie bekende daders, op hun schuld en hun 
bestraffing, niet alleen weinig succes belooft, maar ook aan de 
ervaringen van slachtoffers en de angst van potentiele slachtof-
fers voorbijgaat. Wanneer men daarentegen hun behoeften 
centraal stelt, komen andere factoren in het gezichtsveld: met 
name de factoren die de gelegenheden tot criminaliteit mede 
bepalen (zie schema 1). 
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Schema 1: Factoren in een gelegenheidstheorie 

One fhankeli %Ice variabelen 	Alhankelnke variabelen 	Mogelilke maanagelen 

Veranderingen in het 
stedelijke milieu 

Bebouwde omgeving 

Slachtofferkenmerken: 
- professionele mobiliteit 
- mate van afwezigheid 
- vermogen tot 'coping' 

Gelegenheden 
voor 

cbminaliteit 

Ondersteuning 

kiii

van zelforganisatie-
netwerken 

Vergroten van 
sociale 
aanwezigheid 

stedebouwkundige 

i
zorg voor 
'defensible space' 

Functievermenping 

ruimtelijke cordoning 
afdwingen 

Slachtofferzorg 
Publiek debat / pars en 
media 
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In pragmatisch opzicht kan de gelegenheidstheorie als een uit-
breiding van de tot nu toe geldende criminologische paradigma's 
gezien worden. De theorie omvat alle factoren die tot de verkla-
ring van het individuele strafbare feit bijdragen en vult deze in 
ieder geval aan met feiten die aangeven onder welke voorwaar-
den deze strafbare feiten zich waarschijnlijk zullen voordoen. 

Maatregelen richten zich in beide gevallen niet op de 
'oorzalcen' van criminaliteit, maar veeleer op de beperlcing van 
structurele gelegenheden binnen het gehele complex van 
sociale onveiligheid waarin criminaliteit gedijdt. Leidraad is 
veeleer het totstandbrengen van een soort veiligheidsbewustzijn 
dan de bestrijding van criminaliteit. Iliertoe behoort ook de 
behandeling van traumatische angst voor criminaliteit: de 
opvang van slachtoffers moet voorkomen dat een gevoel van 
algehele hulpeloosheid en een pathologisch gedrag van 
in-zichzelf-terugtreklcen ontstaat. De ervaring dat men 
slachtoffer-situaties kan beheersen, kan namelijk een rustge-
vende enraring zijn. 

Dit vermogen tot coping is afhankelijk van de omgeving, de 
buren, de vrienden, het sociale netwerk, waarmee slachtoffers 
hun feed lcunnen bespreken en de gebeurtenis kunnen 
interpreteren. Bestaat zo'n sociaal netwerk niet, dan is het 
gevaar van hulpeloosheid in de slachtoffersituatie groot, evenals 
het gevaar van langdurige traumatisering en het daarmee 
verwante gevaar van projectie van stereotype beelden. Een 
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pragmatische veiligheidspolitiek tracht zulke werkelijkheids-
constructies die door de media worden overgedragen en 
vertekend, te beInvloeden. Zij reageert per situatie op gebeurte-
nissen die aanleiding geven tot projectieve angsten en maalct 
daarbij gebruik van dezelfde media die zulke projecties juist 
bevorderen. 

Het publieke debat biedt ook uitkomst bij zulke cooperatieve 
programma's. Het debat kan zowel intern als extern gericht zijn, 
tot vertegenwoordigers van het rijkgeschakeerde bestuursappa-
raat, maar ook tot maatschappelijke groepen die het pro- 
gramma mobiliseren wil. Burgers dienen daar uiteraard met 
eigen ideeen een bijdrage aan te leveren; de gemeente kan ieder 
initiatief van burgers, iedere bereidwilligheid van ondernemers 
en iedere actie van een school of sportvereniging die zich onder 
de paraplu van preventieprogramma's schaart, slechts enthou-
siast begroeten en vaak ook ondersteunen. Een mooie naarn, 
een incidenteel zichtbaar succes en een voortdurend groeiend 
publiek debat zullen uiteindelijk moeten leiden tot een 
kentering in de richting van toenemende veiligheidgevoelens en 
een afnemende groei van veelvoorkomende criminaliteit. 

Ten slotte 

Vergeleken met het geweld en de spanningen tussen etnische 
bevolkingsgroepen in de Amerikaanse grote steden zijn de Euro-
pese zorgen slechts gering. Opmerkelijk is dat de Amerikanen 
geen moeite hebben hun harde oorlog tegen drugs en criminali-
teit ook gepaard te laten gaan met een 'zachte' veldtocht van 
maatschappelijk werkers. In de verldezingstijd en in de media 
levert dit echter weinig winst op. President Clinton zag zich in 
1994 genoodzaakt het grootste deel van zijn preventiebudget te 
schrappen teneinde zijn criminaliteitsprogramma door het Huis 
van Afgevaardigden te loodsen. 

Desalniettemin houden afzonderlijke staten en grote steden 
vast aan hun projecten die alle denkbare krachten van lokaal 
toezicht trachten te versterken. Uitgangspunt is het feit dat 
politic en bestuur geen greep meer hebben op de negatieve 
spiraal waarin wijken met sociale woningbouw en binnensteden 
terecht zijn gekomen. De uittocht van (meestal etnische) 
groepen die zich voor scholen, sportvelden en openbare 
veiligheid hebben ingezet, betekent voor de politic dat lokale 
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partners niet meer gemobiliseerd en ondersteund lcunnen 
worden. De polarisering tussen politic en bevolking neemt toe, 
patrouilles en de inzet van politic lijken op de gang van zalcen in 
bezette gebieden. Natuurlijk trekt ook het kapitaal zich uit dat 
soon wijken terug. Criminaliteit volgt op het verval. 

In dit soort omgevingen hebben preventieprojecten een veel 
breder doel dan de bestrijding van de criminaliteit. Zulke 
projecten proberen aan de ene kant groepen te formeren die in 
staat zijn tot zelforganisatie en aan de andere kant de controle 
van de politic en bestuur weer op poten te lcrijgen. Dit lulct niet 
altijd. Maar het is duidelijk dat er geen andere weg mogelijk is 
om de extreme polarisatie tussen Amerikaanse subculturen 
tegen te gaan. 

In Nederland daarentegen verloopt de integratie van 
verschillende subculturen tot nu toe veel succesvoller, zodat een 
demonisering van criminaliteit niet aan de orde is. De 
programma's van sociale controle en preventie zullen echter niet 
snel overbodig worden. Dat geldt echter ook voor Amerika. Met 
dat verschil dat die programma's hier meer succes beloven dan 
in de Amerikaanse metropolen. 
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Tien jaar geleden verscheen de nota Samenleving en criminaliteit 
en de redactie van dit tijdschrift heeft mij gevraagd een kritische 
beschouwing van het hieruit voortgevloeide justitiele beleid te 
geven. Ik zal mij hierbij richten op het meest nadruldcelijk op de 
voorgrond geplaatste nieuwe element van de nota: de 
criminaliteitspreventie. 

Wanneer we de vele publikaties bekijken die hier het 
afgelopen decennium aan zijn gewijd, is het niet gemakkelijk 
om nog iets nieuws te zeggen. De kritische beschouwingen van 
de nota's Samenleving en criminaliteit (voortaan SeC) en Recht 
in beweging (Tijdschrift voor criminologie, 1986, nr. 5/6, 1990, 
nr. 4), noch de kritiek op de bij de criminaliteitspreventie 
gehanteerde theoretische modellen (Bruinsma, 1990; Jongman, 
1988) hoeven hier te worden herhaald. Voor de goede verstaan-
der is ook de WODC-`meta-evaluatie' van de concrete SeC-
projecten kritisch genoeg, ook al laten de auteurs die kritiek vrij 
impliciet (Polder, Van Vlaardingen, 1992). 

In dit artikel wordt gekozen voor een macro-politieke 
invalshoek die in de Nederlandse literatuur nagenoeg ontbreekt. 
Vanuit die invalshoek wordt de brede consensus over 
criminaliteitspreventie die na tien jaar lijkt te bestaan, 
bekritiseerd. Die consensus zou alsvolgt verwoord kunnen 
worden: hoe meer toezicht, des te eerder je kleine boefjes als 
potentiele misdadigers kunt identificeren; en hoe intensiever je 
ze begeleidt, des te beter. En wanneer deze boefjes ondanks alle 
aandacht tOch in de gevangenis belanden, bewijst dit vooral de 
juistheid van het predictie-model. 

De auteur is universitair docent aan de Vakgroep strafrecht en criminologie van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Dank gaat uit naar Jolande uit Beijerse voor haar 

bijdrage aan een eerste gedachtenvorming (tilt Beijerse, Van Swaaningen, 1993) en 

voor haar commentaar op dit artikel. 
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1k vind die consensus beangstigend en wil daarom enige tegen-
geluiden laten horen. Daartoe zal ik beginnen met een schets van 
het SeC-beleid en de rol van bestuurlijke preventie daarbij. 
Voorts zal worden ingegaan op een aantal uitgangspunten van de 
gelegenheids- en controle-benaderingen, alsmede op de invul-
ling die hieraan in het preventiebeleid is gegeven. Hierbij richt ik 
mij op het verplaatsingseffect, waardoor een concentratie van 
sociale onveiligheid ontstaat in de zwakste segmenten van de 
samenleving; op de onderbelichte sociaal-economische compo-
nent van maatschappelijke bindingen; en op het ten onrechte 
vooronderstelde vertrouwen in de conventionele orde. Deze 
punten van lcritiek vormen tevens de aanzet tot een alternatieve, 
explicieter op sociale rechtvaardigheid gerichte, beleidskeuze. 

Tien jaar preventlebeleld 
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Het justitiele preventiebeleid is ontstaan vanuit de gegroeide 
maatschappelijke verontwaardiging over de sterk stijgende kleine 
criminaliteit. De politieke consensus hierover is tot uitdrulddng 
gebracht in de motie Nijpels van 1984. De aanbevelingen van de 
Commissie kleine criminaliteit uit datzelfde jaar zijn vervolgens 
in een hieraan aangepaste vorm in SeC (1985) terecht gekomen. 

Kort na het verschijnen van haar interim-rapport is de 
Commissie Roethof door Rombouts (1985) getypeerd als 'de 
commissie van de sociale controle', die vooral zou zijn ingesteld 
om een zwaarder accent te kunnen leggen op de kleine 
criminaliteit zonder hiermee justitie extra te belasten. De 
commissie zou wel een aantal maatschappelijke ontwildcelin-
gen, zoals toenemende commercialisering, groeiende nadruk op 
efficientie en afnemende werkgelegenheid aanwijzen als 
mogelijke oorzalcen van de kleine criminaliteit, maar zou deze 
factoren vervolgens buiten haar competentie verklaren. 
Rombouts gebruikt het begrip 'sociale controle zonder enige 
referentie aan de social con trobtheorie van Travis Hirschi en 
meent dat eerder de notie 'de gelegenheid maakt de did' aan de 
basis van de analyses van de commissie heeft gelegen. 

Commissie-lid Blankenburg (1985, p. 208) bevestigt dit idee, 
maar meent voorts dat de aanbevelingen moeten worden gezien 
in het verlengde van 'de Nederlandse traditie om met behulp 
van informele sociale controle de noodzaalc van formele, 
strafrechtelijke controle enigszins te vermijden'. Over Rombouts' 
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`cultuur-lcritische stellingen' merkt Blankenburg op dat het 
logisch is dat de commissie zich alleen op symptomen heeft 
gericht en niet op dieper liggende oorzaken, omdat een kleine 
commissie ingesteld door een klein ministerie er niet naar kan 
streven om de anonimiteit, werkloosheid of vervreemding in de 
maatschappij terug te dringen of daar zelfs maar naar te 
streven. Vanuit een micro-politiek perspectief heeft Blankenburg 
gelijk wanneer hij stelt dat Rombouts' noties `niet helpen om 
aan het diffuse lcwaad ook jets te doen' (Blankenburg, 1985, p. 
210), maar of dat op macro-sociaal niveau ook zo is, en of 
wetenschappers zich tot een instrumentele houding moeten 
beperken, zijn vragen van een heel andere orde. 

De gegroeide consensus over de ernst van de kleine, diffuse, 
alledaagse, of veel voorkomende criminaliteit heeft tot een 
utilistische wending in de criminologie geleid. Werd bij de 
totstandkoming van het preventiebeleid nog een aantal lcritische 
politieke analyses gemaalct, spoedig nadat wetenschappers de 
`SeC-pot van 45 miljoen' ontdekten zijn vooral weinig omvat-
tende en weinig lcritische evaluaties van concrete projecten 
uitgevoerd. Langzaam maar zeker werd het als de vanzelfspre-
kende taak van de criminoloog gezien om een direct in 
beleidstermen te vertalen bijdrage te leveren aan het terugdrin-
gen van de criminaliteit. Mede hierdoor is de criminologie ook 
aan de universiteiten weer een, nu grotendeels met externe 
middelen te financieren, toegepaste hulpwetenschap geworden. 
Aan de theoretische refiexiviteit die noodzalcelijk is om enige 
wetenschappelijke vooruitgang te kunnen boeken is nauwelijks 
meer aandacht besteed. Met het meeste empirische materiaal is 
in analytische zin ook nagenoeg niets gedaan. Veel op dergelijk 
`onderzoek' gebaseerde aanbevelingen blijven dan ook 
ongerichte schoten in de lucht waar voor een andere situatie 
nauwelijks iets van te leren valt. 

Misschien heeft juist het ongeproblematiseerde alledaagse 
gebruik van het Nederlandse begrip `sociale controle' - dat een 
meer reactieve connotatie heeft dan het Engelse begrip social 
control- er wel toe geleid dat men bij Hirschi te rade is gegaan. 
Desalniettemin zijn er in de beleidsuitgangspunten inzake de 
criminaliteitspreventie zeker elementen uit diens social control 
of bindingen-theorie te herkennen. Waar de commissie Roethof 
het reageren op maatschappelijke oorzalcen van de kleine 
criminaliteit nog illusoir achtte, wordt in SeC het beInvloeden 
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van in ieder geval een belangrijke oorzaak, namelijk het 
bevorderen van maatschappelijke integratie, wel degelijk tot het 
justitiele taalcveld gerekend. 

In het partij-politieke spectrum is het begrip sociale control e 
een ideale tombola gebleken waar ieder het zijne in kon 
herkennen. Ook in Nederland is sociale controle een Mickey 
Mouse-concept geworden, een flexibele allemansvriend, zoals 
Cohen (1985, p. 2) het begrip typeerde. Het concept heeft vooral 
aanleiding gegeven tot nostalgische overpeinzingen die aan 
toekomstige oplossingen van het probleem ten grondslag 
worden gelegd (C. Brants, 1993, p. 333). 

Voor het CDA is de sociale controle-benadering een bevesti-
ging van het belang dat aan de versteviging van het maatschap-
pelijk middenveld moet worden gehecht nu met de ontztiiling 
de informele sociale controle zou zijn afgebroken. De PvdA 
benadrukte in eerste instantie dat werkloosheid de belangrijkste 
oorzaalc van de kleine criminaliteit was en beklemtoonde het 
belang van de verzorgingsstaat als een noodzakelijk sociaal 
vangnet ter preventie van criminaliteit. Maar deze partij heeft 
zich kort daarna ook overgegeven aan nostaigische bespiegelin-
gen. De VVD benadrukt dat de welzijnsinstellingen er niet in 
geslaagd zijn om een stijging van de criminaliteit te voorkomen, 
sluit zich aan bij de nostalgie over de sociale controle-structuren 
van de verzuilde samenleving, maar concludeert ook dat 
momenteel de enige realistische politiek er een van afschrilcking 
met technische middelen is (K. Brants, 1986). De Commissie 
Roethof plaatste het accent op de sociale preventie, die 
bewerkstelligd zou moeten worden door informele sociale 
beheersingsmechanismen op buurtniveau, op scholen, op 
sportclubs enzovoort, nieuw leven in te blazen. De sociale 
beheersing gaat in deze visie uit van mensen wier taak niet 
primair op controle is gericht, maar die in hun hoedanigheid als 
buurtwerker, onderwijzer of sportleider mensen op meer 
impliciete wijze kunnen aanspreken op hun gedrag. Bovendien 
bepleitte de commissie Roethof een herinrichting van de 
bebouwde omgeving om de gevoelens van onveiligheid te 
verminderen. 

In SeC zijn met name deze accenten in belangrijke mate 
gewijzigd. In Hirschi's theorie wordt er vanuit gegaan dat sociale 
beheersing zowel uitgaat van de expliciet met supenrisie belaste 
instituties als van meer indirecte sturing door persoonlijke 
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relaties en bindingen aan de samenleving. Aan dit laatste type 
sturing kent Hirschi een belangrijker rot toe dan aan de eerste. 
In het rapport van de Commissie Roethof zijn deze noties 
duidelijk te herkennen, maar in SeC is de nadruk op informeel 
toezicht grotendeels vervangen door het formele toezicht van de 
burgemeester, de politie en het openbaar ministerie. Hiermee is 
criminaliteitspreventie de primaire verantwoordelijlcheid 
geworden van deze partners in het driehoeksoverleg en is het 
accent in repressieve richting opgeschoven. 

Beldjken wij de criminaliteitspreventie in het kader van het 
gehele justitie-beleid, dan moeten we constateren dat deze, 
tezamen met de taakstraffen, de 'zachte kant' van een twee-
sporenbeleid belichaamt. Tegelijkertijd heeft een enorme 
uitbreiding en versobering van het gevangeniswezen plaatsge-
had, die in ieder geval wat de kosten betreft iedere illusie over 
een politiek belang dat aan sociale preventie zou worden 
gehecht, doet verbleken (Van Swaaningen, De Jonge, 1995). 

De opkomst van een preventiebeleid kan worden gezien als 
een exponent van een verschuiving in het denken over sancties. 
De 'oude penologie' was gericht op individuele tekortkomingen 
van de delinquent en had diens verbetering ten doel. In een 
`nieuwe penologie' zijn dergelijke reformistische doelen 
losgelaten. Misdadig gedrag wordt nu als normaal beschouwd 
en het gaat er vooral om groepen te identificeren, classificeren 
en tegemoet te treden op grond van een te verwachten gevaar 
voor de samenleving. In een dergelijke benadering hebben 
rechtsbeginselen plaats gemaakt voor een zogenaamde 
'calculerende strafrechtspleging' waarin risico-analyse, 
dader-profilering en onschadelijkmaldng een centrale rol spelen 
(Feeley, Simon, 1992, 1994). 

Het Nederlandse justitiele beleid, dat het laatste decennium in 
het teken staat van metaforen ontleend aan het bedrijfsleven, 
waarin 'ketens' die 'efficienter' op elkaar dienen te worden 
aangesloten om de 'produktie' van het 'bedrif te vergroten, 
vertoont de nodige parallellen met deze nieuwe penologie (Van 
Swaaningen, 1995). Sinds de instrumentele wending in het 
strafrecht vanaf de Moderne Richting, wordt overigens aan 
iedere straf een preventief doel toegekend. Het is aardig dat 
Berghuis (1992) de bestuurlijke preventie interpreteert in het 
verlengde van deze strafrechtelijke notie van generate preventie; 
afschrikking van derden door middel van het bestraffen van een 
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individui In deze zin is preventie niet een tegendeel van een 
strafrechtelijke reactie maar jets wat in het verlengde van 
dezelfde logica liw. SeC -projecten zijn gebaseerd op een 
'repressieve preventie', en functioneren als een pro-actieve 
'keten' in het justitiele bedrijf. 

Bestuurlijke preuentie in tie praktijk 
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In SeC zijn drie modellen van bestuurlijke preventie gepresen-
teerd: het intensiveren van toezicht; het versterken van bindin-
gen met de maatschappij en; het beperken van de gelegenheid 
om delicten te plegen. In pralctijk bleek de bestuurlijke preventie 
zeer flexibel te kunnen worden geInterpreteerd. Vele reeds be-
staande initiatieven, die soms maar vagelijk jets met 
criminaliteitspreventie of sociale veiligheid te maken hadden, 
werden zonder blikken of blozen gepresenteerd als bestuurlijke 
preventie. Wanneer een gemeente-ambtenaar zich er achter 
wilde scharen, lcwamen de diverse belanghebbenden zonder veel 
inhoudelijke vragen in aanmerking voor subsidie, onder de voor-
waarde dat 'hun' project 'wetenschappelijk' geevalueerd zou 
worden. 

Aan een dergelijke evaluatie werden geen lcwaliteitseisen 
gesteld, noch enige richtlijnen aangaande de elementen die 
dienden te worden opgenomen. Aan een goede evaluatie dient 
een probleeminventarisatie en een daarop gebaseerde 
formulering van doelstellingen vooraf te gaan. Maar tidal -  was 
geen geld voor. De handen moesten uit de mouwen worden 
gestoken en aan 'academisch gesteggel' over de vraag wat de 
aard van de problemen was, wat daarvan mogelijke oorzaken 
zouden kunnen zijn, of wat het te verwachten effect van 
verschillende benaderingen zou kunnen zijn was geen behoefte. 
Er was vooral een p6sitieve evaluatie nodig, om een vervolg-
subsidie van de gemeente te kunnen krijgen. Project- 

1 Elerghuis (1992, p.76) stelt in dit vedyand: 'loch is in studies near generale preventie 

wel meer aandacht gekomen voor de rol van normen, met name vanuit de sociologie 

en sociale psychologie voortgekomen perceptual deterrence-onderzoeken. Naast de 

betekenis van subjectieve inschatting van de pakkans en de subjectieve waardering 

van strafzwaarte voor het al dan niet plegen van delicten, wordt oak de rol van de in 

de omgeving aangehangen normen in de analyse betrokken. Hierdoor wordt de pure 

afschrikkingsbenadering verbreed tot eon preventiebenadering. waardoor oak 

verbanden kunnen worden gelegd met bijvoorbeeld de sociale controle theorie! 
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ontwikkelaars meenden meestal bij voorbaat dat hun aanpak de 
juiste was en dan wordt het tamelijk moeilijk iemand van het 
belang van een kritische analyse te overtuigen. De wetenschap-
per is vooral een lastige buitenstaander die alleen getolereerd 
wordt omdat zijn evaluatie voorwaarde voor subsidie is. 

Het is met een dergelijke opzet ook niet moeilijk in te zien dat 
de uitvoerders en de politiek verantwoordelijken liever met 
organisatie-adviseurs in zee gaan die een positieve evaluatie 
kunnen garanderen, terwijl vast met de uitvoering begonnen 
kan worden (Uit Beijerse e.a., 1990). En zo kan het gebeuren dat 
in de meta-evaluatie van het WODC moest worden geconsta-
teerd dat in de meeste gevallen een lcwalitatieve standaard op 
grond waarvan een effectmeting kan plaatsvinden ontbrak, dat 
met name de interne evaluaties weinig kritisch waren en van 
een lage wetenschappelijke lcwaliteit, dat minder dan een derde 
van de rapporten enige bruikbare informatie over de effecten op 
de criminaliteitsontwikkeling bevatte en dat slechts de helft 
hiervan als betrouwbaar kon worden beschouwd (Polder, Van 
Vlaardingen, 1992). 

Na vijf jaar veel geld, werk, aandacht en energie in de 
bestuurlijke preventie te hebben gepompt, moest worden 
geconstateerd dat dit eigenlijk slechts heeft geresulteerd in een 
aantal pogingen om door jongeren gepleegde vandalisme en 
diefstal op parkeerplaatsen, winkelcentra en scholen tegen te 
gaan. Polder en Van Vlaardingen (1992, p. 75) signaleren 
bovendien dat 'het ontbreken van een hanteerbare criminologi-
sche theorie (...) een systematische opbouw van onze kennis 
over het effect van preventiemaatregelen (heeft) belemmerd.' 
Een dergelijke theorie zou natuurlijk het resultaat hebben 
moeten zijn van zo veel empirisch onderzoek. Daar hadden we 
heel wat meer aan gehad dan aan de meer dan honderd 
project-zegeningen uit de bestuurskundige trukendoos waar we 
nu mee zijn opgescheept. Kijkend naar die melee van ongerichte 
feitjes en aanbevelinkjes blijkt goedkoop duurkoop te zijn 
geweest. Het onderzoeksmateriaal is nauwelijks op een hoger 
analytisch niveau gebracht en zelden is gepoogd het 
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criminaliteitsprobleem te plaatsen binnen de context van 
andere problemen die in een buurt spelen. 2  

Aan het einde van de meta-evaluatie wordt nog een halve 
pagina gereserveerd voor de 'achtergronden van criminaliteit'. 
Polder en Van Vlaardingen (1990, p. 82) stellen hier dat 
'criminologisch onderzoek (...) inmiddels het belang van 
sommige achtergrondvariabelen overtuigend (heeft) aange-
toond.' Maar, vervolgen de auteurs, 'moet de criminaliteits-
preventie zich dan maar volledig op dergelijke structurele 
factoren richten?' Hun conclusie is tweeslachtig. Aan de ene 
kant wordt gesteld dat het weliswaar zeer nuttig kan zijn om lets 
aan achtergrondfactoren te doen, maar dan zou men eerder met 
hulpveriening bezig zijn en het zou nog maar de vraag zijn of 
daar wel een vermindering van de criminaliteit uit zal volgen. 
'Bij het ontwerpen van een criminaliteitspreventieproject mag 
men verwachten dat de veronderstelde preventieve werking van 
de voorgenomen maatregelen zo duidelijk mogelijk wordt 
geformuleerd en dat op systematische wijze gezocht wordt naar 
mogelijkheden om de kans op een afname van de criminaliteit 
zo groot mogelijk te maken.' De quintessens van deze laatste zin 
begrijp ik eerlijk gezegd niet, maar ik vermoed dat de auteurs op 
de valreep hebben willen laten zien dat ze zich wel bewust zijn 
van het felt dat criminaliteit pas echt voorkomen kan worden als 
je ook iets aan de oorzalcen doet. 

In Rotterdams SeC-onderzoek werd - vanuit de signalering 
dat een stagnerende stadsvernieuwing, die grotendeels werd 
veroorzaakt door speculatie met woningen, een belangrijke 
reden was voor de concentratie van de kleine criminaliteit in 
bepaalde buurten - reeds een aanzet gegeven om de 
criminaliteitspreventie te koppelen aan de in 1990 ingezette 
politiek van de sociale vernieuwing (Fijnaut e.a., 1991, p. 171). 
Dat is in 1993 met de invoering van het integrale veiligheids-
beleid inderdaad gebeurd. Het is nog te vroeg om hier iets 
inhoudelijks over op te merken. Maar het feit dat nu het accent 
op het terugdringen van onveiligheidsgevoelens is komen te 
liggen in plaats van op het terugdringen van de veel voorko- 

2 Onderzoek waarin wel is gepoogd deze verbanden te onderzoeken (Rjnaut ea., 7991) 

is zelfs buiten de meta-evalutie gebleven. Hoewel de bibliografie van Polder en Van 
Vlaardingen in 1990 ophoudt moet worden opgemerkt dat van dit onderzoek eerder 
wel drie tussenrapportages run verschenen, waarvan de eerste reeds in 1987 is 

gepubliceerd. 
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mende criminaliteit per se, dient te worden toegejuicht, mede 
omdat het een structurele opvatting over preventie impliceert. 3  

Nu de eindverantwoordelijkheid voor dit beleid vanaf 1995 bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken is komen te liggen lijkt 
het een logische gedachte om alle individu-gerichte interven-
ties, samen met de taakstraffen waar deze vormen van 
repressieve preventie toch al veel op leken, bij Justitie onder te 
brengen. Alleen de collectieve benadering van de sociale 
veiligheid dient door Binnenlandse Zaken te worden gecoordi-
neerd. Hopelijk kan hiermee ook het gevaar van een verdere 
justitialisering van de leefwereld worden afgeremd, doordat de 
quasi-automatische kijk op potentiele `verdachten' niet langer 
een meer structurele blik in de weg hoeft te staan. 

Theorie en politiek 

Welke gelegenheid maakt wie, waar tot diet'? 
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Naarmate er meer goederen aangeboden worden en naarmate 
het bezit van bepaalde artikelen belangrijker is om maatschap-
pelijke integratie, of zelfs acceptatie, te kunnen bereiken, zal er 
meer gestolen worden. Op deze waarheid als een koe, die deel 
uitmaakt van de gelegenheidsthese, kan weinig worden afgedon-
gen. Wel denk ik dat tegen de conclusies die uit de gelegenheids-
benadering zijn getrokken het nodige valt in te brengen. 

Jongman (1990, p. 14) gelooft om te beginnen al niet dat de 
gelegenheid veel uitmaakt voor de vraag of iemand al dan niet 
een dief 	Volgens hem is het een veel interessantere 
vraag wie de gelegenheid grijpt, waar en waarom. Wanneer je 
bepaalde mensen van een bepaalde plaats weg wilt hebben, bij 
voorbeeld van het station, dan kun je ze door de stad blijven 
opjagen, maar de sociale veiligheid verhoog je daarmee niet. 
Wanneer de gelegenheid om te stelen op een bepaalde plaats 
wordt beperkt zal 'de dief' ergens anders uit stelen gaan; waar 
geen camera's hangen, geen rolluiken zijn, geen particuliere 
bewakingsdiensten patrouilleren en het hang- en sluitwerk 

3 Willem de Haan (RUU) brengt momenteel, in opdracht van het SCP, het integrale 

veiligheidsbeleid in Amsterdam en Rotterdam in kaart, terwijI Elly Rood, Ben Rovers, 
Frank van Gernert en Cyrille Fijnaut (EUR) in opdracht van de gemeente Rotterdam en 

BiZa een probleem-inventarisatie en beleidsaanbevelingen hebben voorbereid voor het 

preventiebeleid ten aanzien van jongeren. 
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minder stevig is. En hiermee raken we aan de meest problemati-
sche kant van de gelegenheidsthese: het onvermijdelijke 
verplaatsingseffect naar de buurten met de zwalcste sociale 
cohesie en het laagste welvaartspeil. Hiermee wordt de 
dreigende maatschappelijke tweedeling ook op het gebied van 
veiligheid in de kaart gespeeld. 

Ook impliceert de gelegenheidsthese een oorlogsmetafoor, 
doordat criminaliteit niet als een neven-produkt van de 
maatschappelijke ontwilckelingen wordt beschouwd, maar als 
een bedreiging van de maatschappelijke orde, waarin 'wij', de 
goede burgers, tegenover 'zij', de rotte appels, staan. Sociale 
veiligheid en particuliere beveiliging staan in een paradoxale 
verhouding tot elkaar. Rolluiken bieden aan de individuele 
winkelier een zekere bescherming tegen diefstal, maar het 
ijzeren gordijn dat er mee door de binnensteden wordt 
getroklcen doet deze na sluitingstijd in naargeestige spooksteden 
veranderen. Een overdaad aan rolluiken, detectiepoortjes, 
camera's, waarschuwingsborden en -spandoeken tegen 
zaldcenrollers enzovoort vergroot eerder een 'wij-tegen-zij'- 
gevoel dan dat het het gevoel van veiligheid zal vergroten. 

Aan het einde van deze lijn staat 'Los Angeles' als metafoor: 
het voorlopig dieptepunt van een stedelijke segregatie met 
intifada-achtige kenmerken (Davis, 1992; Feeley, Simon, 1994). 
Aan de ene kant zijo hier gecriminaliseerde, voor een groot deel 
uit kansarme allochtone jongeren bestaande, 'urbane derde 
werelden' ontstaan en aan de andere kant scanscapes, zwaar 
beveiligde buitenwijken, waar zich een verontruste 'aanko-
mende gerontocratie van de gezeten middenklasse' schuilhoudt. 
Het bekende criminografische dartbord van de Chicago School 
is opnieuw getekend op basis van een 'ecologie van de angst' die 
ontstaat uit de 'explosieve verbinding van Masse-, etnische en 
generatie-tegenstellingen' in de huidige - Noordamerikaanse - 
samenleving (Davis, 1992). 

De Noordamerilcaanse socioloog Etzioni stelde onlangs: 'De 
Europese samenlevingen zijn er zo op gebrand om ons na te 
volgen. Ze zijn echter veel communitaristischer georienteerd 
dan wij. 	Elke keer als ik naar Europa ga, smeek ik de 
Europeanen: "bezoek de VS. Wil je werkelijk hier eindigen? Jullie 
gaan onze kant op. Wij hebben het al geprobeerd en weten dat 
het niet werkt" (NRC Handelsblad, 30 december 1994). Wanneer 
wij een dergelijke ontwikkeling inderdaad niet willen, impliceert 
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dit een collectieve verantwoordelijkheid om de lasten voor een 
sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid te dragen en om de 
onveiligheid niet, als gevolg van de werking van het marktme-
chanisme, op de zwakste segmenten in de samenleving te laten 
afwentelen. 

In zijn onderzoek naar straatroof in Amsterdam en Utrecht 
heeft De Haan (1993, p. xvi) geconcludeerd dat een veiligheids-
beleid niet uitsluitend gericht kan zijn op een reductie van 
criminaliteitscijfers, maar dat 'tevens zal moeten worden 
nagegaan of een meer wenselijke verdeling van veiligheid 
mogelijk is'. 4  Momenteel zijn de victimiseringsrisico's het grootst 
voor de meest Icwetsbare groepen, mede omdat als gevolg van 
politie-prioriteiten om het commerciele centrum van Amster-
dam `schoon te vegen' een verplaatsingseffect heeft plaatsge-
vonden naar andere wijken. Het gevolg is dat de risico's om 
slachtoffer te worden van straatroof voor touristen wat is 
verkleind, maar dat dit risico voor bewoners juist is toegeno-
men. De Haan pleit er voor om de politie-inspanningen te 
concentreren in die gebieden waar de flood het hoogst is. 
Omdat het straatroofprobleem bovendien met name bestaat uit 
verwervings- en overlevingscriminaliteit valt op langere termijn 
van een repressieve aanpak geen soulaas te verwachten. Hieruit 
trekt De Haan (1993, p. xiv) de conclusie dat `maatregelen die de 
leefomstandigheden van deze groepen verder verslechteren, (...) 
als neveneffect een toename (zullen) geven van agressieve 
overlevings- en verwervingscriminaliteit. Gunstige resultaten 
zijn te verwachten van beleidsmaatregelen (...) die ten doel 
hebben om mensen die dreigen af te glijden naar de harde 
straatcriminaliteit een perspectief te bieden op integratie in de 
reguliere maatschappir. 

4 Hans Bunkers van GroenLinks en Femke Halsema van de Wiardi Beckmanstichting, 
het wetenschappelijk bureau van de PvdA, wezen hier recentelijk oak op in hun artikel 
'In een gezonde samenleving is de misdaad rechtvaardig verdeeld' (NRC Handelsblad, 
6 januari 1995). Hierbij zij echter aangetekend dat het natuurlijk niet am een 
rechtvaardige verdeling van de ellende kan gaan, maar am een rechtvaardige 

verdeling van de veiligheidszorg, zoals Willem de Haan in een reactie in het NRC 
Handelsblad van 14 januari 1995 terecht opmerkt 
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Bindingen, verplichtingen en betrokkenheid 
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Er zit veel waars in het idee dat bindingen aan de directe omge-
ving, dus het hebben van voldoende affectieve sociale contacten, 
van goede huisvesting en voldoende financiele armslag, een be-
langrijke rem zijn op het plegen van alledaagse criminaliteit. De 
bindingentheorie biedt echter geen aanknopingspunt om het 
ontbreken van een dergelijke maatschappelijke integratie te ver-
Idaren, laat staan deze het hoofd te bieden. Mede als gevolg hier-
van kan de bindingentheorie stigmatiserend werken, doordat, a 
contra rio redenerend, mensen met weinig bindingen aan de sa-
menleving als potentieel gevaarlijke objecten van controle wor-
den beschouwd. 

De strain-theorie poogt wel een verklaring te bieden voor deze 
tekortschietende sociale integratie. Strain duidt op de mentale 
spanning die ontstaat wanneer gekoesterde aspiraties niet 
verwezenlijkt kunnen worden. Hoeveel American dreams men 
ook moge dromen, de kansen om deze te verwezenlijken zijn 
niet gelijk verdeeld. Zowel de betrolckenheid bij de samenleving 
als het afwegingsproces van de kosten en baten van criminaliteit 
zijn niet hetzelfde voor haves en voor have nots. De leden van 
het Groningse Criminologisch Instituut hebben dat de 
afgelopen twee decennia bij herhaling gedemonstreerd. De 
strain-theorie blijft echter te zeer gericht op bepaalde segmen-
ten in de samenleving om op bevredigende wijze aan te kunnen 
geven wat de verhouding is tussen strain en macro-sociale 
verhoudingen. 

Sociale controle functioneert het beste wanneer mensen een 
zeker vertrouwen in de maatschappelijke orde en in de 
instituties hebben (Nelken, 1994). In die zin kan het begrip 
sociale rechtvaardigheid een constructieve rol in het veiligheids-
beleid spelen. Met name jongeren uit achterstandswijken 
hebben momenteel weinig positieve ervaringen waar zij een 
gevoel van eigenwaarde, maatschappelijke status of een geloof 
in de rechtvaardigheid van de conventionele orde aan kunnen 
ontlenen. En waar, mede als gevolg van een gebrekkige scholing 
en specifieke problemen van een tweede generatie allochtonen 
- inclusief het alledaagse racisme - een stabiel arbeids- 

' perspectief een illusie is geworden, is de straat de plaats bij 
uitstek waar deze jongeren zich enige status en respect kunnen 
verwerven. 
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Gezien de voortgaande politiek van flexibilisering, globalisering 
en automatisering van de arbeid komt de slogan `werk, werk en 
nog eens werk' als remedie niet bepaald geloofwaardig over. Jets 
soortgelijks geldt voor de aanbevolen `zinvolle vrijetijdsbeste- 
ding' als alternatief voor een vermeend doelloos rondhangen op 
straat. Mensen die het geld hebben om leuke dingen te doen en 
een ander kunnen `inhuren' om hun boodschappen te doen, hun 
huis schoon te maken, op hun kinderen te passen enzovoort, 
kunnen daar aan deelnemen. Zowel vast werk als een zinvolle 
vrijetijdsbesteding worderi langzaamaan het privilege van yup-
pies en dinkies. Ms jongeren niet op enigerlei wijze bij het 'con-
ventionele' maatschappelijke leven kunnen worden betrolcken 
clan kan dat tot de door Davis beschreven gecriminaliseerde ste-
delijke `derde werelden' leiden. 

Waar Davis' analyse afwijkt van de Nederlandse situatie is de 
toch nog relatief heterogene bevolkingsopbouw van de oude 
stadswijken hier. Ook hier beginnen zich weliswaar super-
beveiligde rijkere buitenwijken met een `aankomende geronto-
cratie' te ontwikkelen, maar de echte ouderen van vandaag 
leven juist 66k vaak in de stedelijke `derde werelden' en hebben 
daadwerkelijk te kampen met een grote onveiligheid (De Haan, 
1994). Met name oudere vrouwen leiden vaak een gelsoleerd 
bestaan, omdat zij nauwelijks meer de straat op durven. 

Het zou interessant zijn om in dit verband te onderzoeken in 
hoeverre het niveau van maatschappelijke participatie 
gevoelens van onveiligheid beInvloedt en welke andere 
structurele componenten hierbij nog een rol spelen. Ook een 
meer gedifferentieerde analyse van de vraag waarbm verschil-
lende groepen mensen verschillende subjectieve gevoelens van 
onveiligheid hebben, lijkt belangrijk voor het ontwikkelen van 
een sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid, dat er nadrukkelijk 
op gericht zal moeten zijn om mensen die met de huidige 
sociaal-darwinistische tijdgeest in een achterstandspositie zijn 
geraalct weer enig vertrouwen in de samenleving te geven. 

Een van de eerste bijdragen aan het idee dat een op sociale 
controle gericht beleid een te beperkt perspectief biedt - omdat 
het een te globaal beeld oplevert van de werkelijkheid - is de 
Islington crime survey (Jones e.a., 1986). Het onderzoek richt 
zich op gevoelens van onveiligheid en de reele risico's om het 
slachtoffer van criminaliteit te worden. De geInterviewden 
worden daarbij onderscheiden naar buurtprofiel, sociale Masse, 
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geslacht en ras - leeftijd zou hier nog aan moeten worden 
toegevoegd. Aan het werk van deze linkse realisten kunnen we 
ook de noodzaalc ontlenen om aetiologische aspecten bij 
voorstellen voor een criminele politick te betrekken. 

Voorts hebben zij overtuigend laten zien dat de alledaagse 
criminaliteit meestal niet gericht is tegen mensen van een 
andere maatschappelijke groepering, maar dat het veeleer een 
intra-klasse en intra-raciaal probleem is: het is arm tegen arm 
en zwart tegen zwart en Robin Hood is dood. Dat zijn welkome 
bijdragen aan de criminologie, waarmee velen reeds hun 
voordeel hebben gedaan. 

Een probleem is echter dat deze realisten zich zo laten leiden 
door een diffuus begrip als criminaliteit. Steinert (1989, p. 173) 
stelt in dit verband de vraag: 'waarom moet dit alles worden 
behandeld als een criminaliteitsprobleem en niet als een 
probleem van racisme, de desintegratie van bepaalde buurten of 
de algemene verruwing die plaatsvindt als gevolg van verslech-
terende levensomstandigheden, zoals het bock (i.c. What is to be 
done about law and order?, RvS) zelf aangeeft. En dit is, zoals we 
weten, niet alleen een lcwestie van woorden maar ook van 
programma's van actie'. De wijze waarop een probleem wordt 
benoemd, bepaalt mede welke instantie de primaire verant-
woordelipcheid wordt toebedeeld en daarmee hoe er op het 
probleem gereageerd wordt. 

Uit Rotterdams SeC-onderzoek komt naar voren dat 
schijnbaar concrete problemen die door betrolckenen gemaldce-
lijk als criminaliteit worden benoemd, niet zo eenduidig blijken 
te zijn. 	 blijkt vaak een projectie van vrij algemene 
gevoelens van onveiligheid, onzekerheid en ontevredenheid 
(Fijnaut c.a., 1991). Net als Hanak, Stehr en Steinert (1989) in 
Frankfurt concludeerden, waren het ook in Rotterdam relatief 
geringe ergernissen die de grootste bron van ontevredenheid 
over de leefsituatie vormden. Criminaliteit in de strikte zin des 
woords behoort zeker ook tot deze reele problemen, maar 
omdat het container-begrip 'criminaliteit' zo hoog scoort op de 
politieke agenda, wordt alle sociaal-economische misere al 
gauw in deze juridische termen vertaald. Dat is de meest zekere 
manier om aandacht voor je problemen te lcrijgen. 

Alleen, wanneer de gevoelens van onveiligheid grotendeels 
veroorzaakt worden door factoren die naar de letter van de wet 
geen criminaliteit zijn, kunnen politie en justitie er niet zo veel 
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mee. In het genoemde Duitse onderzoek wordt niet gesproken 
in strafrechtelijke termen 'dader' en `slachtoffer' maar in sociale 
termen van `winnaars' en 'verliezers'. Wanneer we een sociaal 
rechtvaardig veiligheidsbeleid voorstaan, verdient dit voorbeeld 
navolging, omdat het een betere ingang voor de Oplossing van 
problemen biedt dan de juridische dichotomie. 

Voor criminaliteit waar conflicten aan ten grondslag liggen 
bepleiten Hanalc, Stehr en Steinert (1989) vormen van bemidde-
ling als eerste benadering. Dat is een aanpak die in Nederland 
nog nauwelijks handen en voeten heeft gekregen. Wanneer 
criminaliteit eerder gezien wordt als een exponent van sociale 
problemen moet voor een meer structurele aanpak worden 
gekozen. En daarvoor lijkt de integratie van sociale vernieuwing 
en criminaliteitspreventie in het integrate veiligheidsbeleid een 
juiste benadering. 

Het ongeproblematiseerde geloof in de conventionele orde 

Van Dijk heeft SeC gekenschetst als 'een proeve van pragmatisch 
moralisme'. Deze typering zet hij vooral af tegen de niet-
moraliserende pragmatische benadering van de commissie Roet-
hof. Van Dijk (1987, p. 17) stelt zich de vraag 'of het wet mogelijk 
is om aan criminaliteitspreventie te doen zonder enigermate te 
moraliseren.' Met deze retorische vraag is de nostalgie over de 
sociale controle-structuren van de verzuilde samenleving een 
nadruldcelijke plaats gegeven binnen het beleid en is tevens het 
vierde element uit Hirschi's bindingentheorie, het geloof in de 
conventionele orde, geoperationaliseerd. Cohen, van wie de term 
moreel pragmatisme aflcomstig is, duidde echter op iets totaal 
anders dan Van Dijk. 'Moreel' staat bij Cohen voor het beklemto-
nen van de intrinsieke waarde van het streven naar een eerlijke 
verdeling van de welvaart en voor sociale rechtvaardigheid. En 
pragmatisme duidt op het streven naar strafrechtelijke hervor-
mingen waarmee Cohen zich wil onttreldcen aan het idee dat 
niets zou werken (Cohen, 1985, pp. 252-253). 

We moeten constateren dat Van Dijk zijn tijd enigszins vooruit 
was omdat SeC zelf eerder als een proeve van technocratisch 
instrumentalisme kan worden gekenschetst, terwijl het 'nieuwe 
gelijk' (Kapteyn, 1986) van zijn pragmatisch moralisme eigenlijk 
pas in een later stadium echt werd doorgezet. De versterIcing 
van 'het' normbesef werd in de eerste voortgangsrapportage van 
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SeC uit 1986 wel al als streven geformuleerd, maar pas met de 
nota Recht in beweging uit 1990, waarmee werd getapt uit het 
vaatje van Hirschi en Gottfredson's algemene criminaliteits-
theorie, waarin het aanleren van elementaire deugden en 
artdere family values als meest centrale crime stopper wordt 
gepresenteerd, is het moreel appel tot officieel beleid verheven. 

In deze theorie is het geloof in de conventionele orde een 
ongeproblematiseerde aanname. Hier laat de controle-
benadering zich van haar meest conservatieve kant zien. Het is 
[evens haar grootste zwakte, omdat vele analyses van de 
ontzuilde, multi-culturele en gefragmenteerde samenleving 
laten zien dat dit geloof juist nfet algemeen gedeeld wordt. Er 
wordt gesproken van een failliet van de 'grote verhalen' van 
vooruitgang, beschaving, maakbaarheid enzovoort en het geloof 
in een rechtvaardige wereld lijkt een zinsbegoocheling. Nu zo 
veel sociale idealen verloren zijn gegaan en de postmodeme 
'grote verveling' slechts door bepaalde groepen met een 
overdadig consumptie-patroon kan worden gecompenseerd, 
moet de huidige nostalgie over het verstevigen van 'de' normen 
en waarden van een idyllische zorgzame samenleving als een 
wereldvreemd anachronisme ter zijde worden geschoven. Aan 
dit mijns inziens cruciale element in het debat over de veel 
voorkomende criminaliteit is slechts door enkelen aandacht 
besteed (Boutellier, 1991; Kunneman, 1991). 

Wanneer we deze geloofs- en vertrouwenscrisis niet bij 
voorbaat als onzin willen afdoen, kunnen we niet 'in ernst' 
aannemen dat sociale bindingen zullen worden verstevigd 
wanneer er alleen een moreel appel op de burger wordt gedaan. 
Het benadrukken van de eigen verantwoordelfficheid van de 
burger ten aanzien van criminaliteitspreventie valt bovendien 
samen met de afbraak van de verzorgingsstaat, die een 
collectieve verantwoordelijkheid belichaamde (Schuyt, 1994, p. 
79; Boutellier, 1994, p. 87). Het beroep op de eigen verantwoor-
delijkheid lijkt vooral te worden gebruikt als een politiek excuus 
om het op sociaal gebied steeds meer te laten afweten. 
Tegelijkertijd bemoeit de overheid zich echter wel steeds meer 
met het prive-leven van de burger. Brake en Hale (1992) hebben 
dat in de Engelse situatie laten zien (overdracht van neo-
Victoriaanse normen en waarden, het 'goede !even' dat een 
uitkeringsgerechtigde dient te leiden, enzovoort). TerwijI de 
informele sociale controle afnam, is de institutionele controle 
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door middel van registraties in allerhande computersystemen, 
van de sociale dienst, het ziekenfonds, de politie enzovoort, juist 
toegenomen. Tezamen met een groeiende xenofobie en een 
afnemend respect voor onconventionele levenswijzen zijn dit 
elementen van het autoritaire populisme waaraan law and order 
campagnes appelleren (Hall, 1988). 

Hierop werd Hirsch Ballins fort van de strenge staat opgetrok-
ken. Een overheid die continu nieuwe bezuinigingen doorvoert 
die vooral de zwakste groepen in de samenleving treffen en 
voorts vanaf de kansel verkondigt dat burgerzin en het besef van 
normen en waarden zo aan het afglijden zijn, doet denken aan 
de vos die de passie preekt. 

Witteveen (1994, p. 50) heeft deze strenge staat treffend 
getypeerd als `Schraalhans zedenmeester'. Minister Sorgdrager 
lijkt vooralsnog weer een wat bescheidener justitiebeleid te 
willen voeren. 5  Dit stemt enigszins gerust, zij het dat het wel 
noodzakelijk is ons op andere normatieve ijkpunten te 
bezinnen, wanneer we signaleren dat de overheid momenteel 
vrijwel blindvaart op kreten als efficientie, stroomlijning, 
flexibilisering, produkt-orientatie, klantgerichtheid, agenda's, 
paraplu's, clusters, trajecten, scenario's en allerlei andere 
vreselijke neologismen waaraan iedere waarden-orientatie 
ontbreekt. 

De Groene Amsterdammer kopte recentelijk: 'Terwij1 de 
socialisten de uitkeringen verlagen, proberen mensen als 
dominee Visser de onderkant van de samenleving te redden. 
Moet je tegenwoordig 'in God' zijn om nog sociaal te kunnen 
voelen?' 6  Het wegvallen van veel institutionele zingevingskaders 

5 Nadat premier Majors credo back to basics een smadelijke afgang leed als gevolg een 
weinig Victoriaanse levenswandel van enkele conservatieve bewindslieden, is het 

Nederlandse justitiele ethisch reveil gelukkig ook een zachte dood gestorven omdat de 

conservatief Roomse boodschap geen aansluiting vond bij de grotendeels ontzuilde 

maatschappij. Ook binnen Hirsch Ballins eigen CDA slaat Heerma toch een andere 

toon aan. Volgens deze nieuwe fractievoorzitter van protestante huize dient de politiek 
zich allerhuiverigst op te stellen jegens een zwaar normen- en waardendebat over de 
privesfeer van de burgers. De grenzen van een politieke partij houden op bij de 

publieke steer. Zie: Zwaap, 'Het CDA voert oppositie tegen de verfloddering', in de 
Groene Amsterdammer, 7 december 1994, pp.4-5. 

6 De vraag werd door dit linkse opnieweekblad, impliciet bevestigd beantwoord. 

Christenen zouden minder gevoelig voor de waan van de dag zijn dan veel andere 
progressieven, omdat hun maatschappelijke betrokkenheid niet uitsluitend op rationele 

gronden stoelt maar ook op het gevoel 'hier sta ik, ik kan niet anders: lk laat dat hier 
in het midden, maar wil wel aantekenen dat we dan wel spreken over het christendom 
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in algemene zin - kerk, partij, bond, sociale beweging, leerhuis 
enzovoort - is zeker een belangrijke reden waarom normatieve 
aanspraken zo weinig aanslaan. De secularisering lijkt in dit 
verband echter niet de bron van het probleem, maar het 
beoordelen van goed en slecht, van zinvol en zinloos in termen 
van nut, efficientie en rendement. Waardenoverdracht valt 
buiten de relevantielcaders van de prestatiemaatschappij, het 
maken van normatieve afwegingen buiten het leidmotief van 
rendementsverhoging. 

Veel informele sociale controle-structuren zijn afgebroken 
door een eenzijdig accent op bedrijfswinsten, waarbij efficientie 
een doel op zich werd en een algemene tendens van schaalver-
groting werd ingezet. Het uitblijven van duidelijke grens-
stellende maatregelen voor winkeliers heeft waarschijnlijk ook 
voor een grotere banalisering van de leefomgeving en afname 
van het besef van normen en waarden gezorgd dan de 
secularisering. Vergeleken met de stortvloed van agressief 
opgedrongen reclame-boodschappen waarmee de middenstand 
vele karalcteristieke stadsgezichten heeft mogen rulneren, komt 
de pre-occupatie met graffiti op grijze betonwanden in het 
kader van de SeC-projecten toch een beetje over als Ideinburger-
lijke hypocrisie. 

Het is interessant dat juist met de nostalgische fantasieen over 
de moraal en de sociale controle-structuren van de zorgzame 
samenleving het startsein is gegeven voor een verschuiving in 
het normatieve debat. Werd aanvankelijk vooral over de 
mentaliteit van de burger geklaagd, alras lcwam veeleer de 
moraal van de staat zelf ter discussie te staan. Boutellier (1994, 
p. 89) schetste een ontwildceling van de overheid van een 
'politiek-normatief ge1nspireerde verzorgingsstaat naar een 
bedrijfsmatig georienteerd organisatienetwerk met een impliciet 
blijvende inhoudelijke normstelling.' Hij noemt dit een 
noodzakelijkerwijs plaatsvindend proces, maar ziet er tevens 
een belangrijke reden voor een ontstane legitimatiecrisis in. 
Over een dergelijke, inhoudelijke, 'geloofwaardigheid' wordt in 
Recht in beweging niet gerept. 

van Jan Pronk. Elizabeth Schmitz en de IKON en niet dat inn het CD& het Vaticaan of 

de doorsnee dorpspredikant Wpm de Rijk. Broedelijke Hoeders. de Greene 

Amsterdammer 14 december 1994, pp. 14-15. 
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Witteveen (1994, p. 44) stelde de vraag of de overheid nog wel 
over voldoende moreel gezag beschikt om mensen te kunnen 
overtuigen. Zowel het 'provinciale' ethisch reveil als de `groot-
steedse' nieuw flinkse burgerzin van publicisten uit de Amster-
damse grachtengordel verschijnen als voorbeelden van Caesari-
sche retorica waarachter de vesting van de politieke dictatuur 
loert. Dat is de werkelijke betekenis van Recht in beweging, op 
discursief niveau wordt een moralistisch schip van staat opge-
trokken, maar zodra het om de feitelijke uitvoering gaat wordt 
iedere normatieve component efficient omzeild met holle, liefst 
Engelstalige, bestuurskundige fraseologie. Nu het moralisme zo'n 
prominente plaats in het nieuwe gelijk van het autoritair popu-
lisme heeft gelcregen, wordt het pragmatisme gereserveerd voor 
de stroomlijning van de uitvoerende diensten van de strafrechte-
lijke keten naar de bloedeloze normen van organisatie-adviseurs. 
'Organisaties die immateriele (d.i. moeilijk controleerbare) pro-
dukten afleveren, proberen zo veel mogelijk de schijn te waken 
dat zij overeenkomstig de in hun maatschappelijke omgeving 
geldende waarden en mythen handelen; hun maatschappelijke 
legitimiteit hangt meer af van hoe zij zich presenteren dan van 
wat zij in werkelijkheid doen' (Van de Bunt, 1986, p. 300). 
Daarom ook wordt de op direct zichtbaar effect gerichte `geloof-
waardigheid' van het systeem zo sterk naar voren geschoven als 
medicijn voor allerlei diffuse angstgevoelens, zonder dat deze op 
hun merites worden onderzocht. 

Sociale rechtvaardigheid als moreel ijkpunt 

Wanneer mensen gewezen worden op hun verantwoordelijkhe-
den is dat een goede zaak. Dit uitgangspunt van SeC verdraagt 
zich echter slecht met het bovenomschreven pragmatische mo-
ralisme. Wanneer wij iemand op zijn eigen verantwoordelijkhe-
den willen wijzen, impliceert dat een respect voor de diversiteit 
in de eigen inzichten en ervaringen van mensen en voor de daar- .  
uit voortvloeiende verschillen in handelen. Aileen morele aan-
sporingen die geloofd kunnen worden, waarmee wordt aangeslo-
ten bij de feitelijke ervaring van de adressaat, zullen kunnen 
motiveren (Witteveen, 1994, p. 45). 

Dit impliceert dat burgers niet de door hen opgenomen 
verantwoordelijkheden uit handen worden genomen zodra er 
een geInstitutionaliseerd project van kan worden gemaakt waar 
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subsidie voor verlcregen kan worden. Politici hebben de neiging 
om zich vanuit electorale overwegingen een probleem toe te 
eigenen en te voorzien him partij-politiek geinspireerde 
'oplossing', waarbij de oorspronkelijke initiatiefnemers worden 
gepasseerd. Zoomer (1993) geeft aan hoe zowel een overheid die 
te weinig ondersteuning biedt als een overheid die initiatieven 
annexeert, mensen niet bij de samenleving betrekt maar ze er 
juist vanaf stoot. 7  

In Nederland is geprobeerd bindingen aan de samenleving te 
vergroten door de sociale controle te verhogen. Uit de 
bindingen-theorie zou eerder een omgekeerde aanpak 
voortvloeien. En dat is wat Denkers (1993) voorstaat, wanneer 
hij zegt dat de eigen initiatieven van burgers door overheids-
diensten dienen te worden ondersteund en niet dat een appel 
op eigen verantwoordelijIcheden moet worden gebruikt om 
professionele instanties te ondersteunen. 

Denkers laat op een concrete manier zien wat Kees Schuyt op 
een meer theoretisch niveau naar voren heeft gebracht. Schuyt 
(1993) betoogde dat een ongelijke behandeling van mensen uit 
verschillende sociale lagen als onrecht kan worden enraren, dat 
dit tot een onverschilligheid ten aanzien van de heersende 
moraal leidt, en vervolgens in criminaliteit tot uitdruldcing kan 
komen. Ie kunt nog zulke mooie sociale preventie-projecten 
opzetten, maar voorop blijft staan dat hele gewone fatsoensnor-
men in acht moeten worden genomen. Wanneer mensen door 
overheidsinstanties of werkgevers als nummer worden 
behandeld; met allerlei slimme efficientie- en reorganisatie-
plannen aan de kant worden gezet terwip de bedrijfswinsten 
toenemen; geen kleine persoonlijke blijken van waardering voor 
hun werk krijgen maar alleen worden opgejaagd om tot nog 
hogere produktie te komen en alleen worden aangesproken op 
wat niet zo goed is gelukt; in plannen en inspraakprocedures 
worden betroklcen op een moment dat de beslissing eigenlijk al 
vast ligt; als potentiele fraudeurs worden behandeld; kortom 
wanneer zij als mens niet serieus genomen worden, maak je het 
wel erg moeilijk vertrouwen te hebben in de conventionele orde. 

7 Oil idea is nadrukkelijk terug to vinden in de CroonLinks-nota Een gevoel van 

onveifigheid (1994, p. 73). luist het venrouwen op de redzaamheid van burgers en het 

toekennen van eon grotere verantwoordelijkheid aan de buurt, kan veer bijdragen aan 

het wegnemen van gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Mensen moeten 

waardedng krijgen veer heigeen ze zelf in slant zijn te veranderen: 
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Dit zijn geen verschijnselen die op een enkel terrein zichtbaar 
zijn, maar van een dergelijke autoritaire mentaliteit is de hele 
maatschappij momenteel doortrolcken. Met de nieuwe zakelijk-
heid van de jaren tachtig heeft de conflictregulerende rol van een 
goede communicatie plaats gemaakt voor een instrumentele 
fixatie op scoren, onderhandelen en markten uitbreiden. Het zou 
een van de grootste bijdragen aan het versterken van het vertrou-
wen in de maatschappelijke organisaties zijn om afstand te ne-
men van het vervreemdende meetbaarheidsfetisjisme. Het idee 
dat alleen dat wat gemeten is een feit is, heeft een uitsluitend 
cijfermatig genspireerde bestuursstijI voortgebracht waarmee 
waarden en beginselen, die zich per definitie slecht laten kwanti-
ficeren, niet meer tot uiting komen in het concrete beleid. Het 
gevolg hienran is dat rekenaars en bureaucraten niet langer 
dienstbaar zijn aan de uitgangspunten van de instelling, maar 
dat hun criteria het doel van de organisatie zijn gaan bepalen. 

Naar een sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid 
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Een effectieve sociale controle begint met een vertrouwen in de 
maatschappelijke structuren. Hoe dat precies kan worden gesti-
muleerd is niet zo eenvoudig vast te stellen, maar wanneer men-
sen het gevoel wordt gegeven dat zij slechts object zijn van insti .- 
tutionele belangen en dat beleid niet meer is dan de uitkomst 
van een sommetje, is dat in ieder geval niet bevorderlijk. De stel-
ling dat het verstevigen van maatschappelijke bindingen in dit 
verband een belangrijke constituerende rol speelt, is aanneme-
lijk. Dit geschiedt in ieder geval niet door repressieve preventie 
en ook niet door een gratuit moreel appel voor een zorgzame sa-
menleving. Van een op een pluriform normen- en waarden-
patroon gebaseerde aanpalc, waarbij voor een sociaal rechtvaar-
dige verdeling van de veiligheidszorg wordt gezorgd en waarmee 
gepoogd wordt maatschappelijke achterstanden te verminderen, 
valt meer soulaas te verwachten. 

In die zin is de ontwikkeling van een integraal veiligheids-
beleid toe te juichen. Het biedt een ingang voor een meer 
structurele benadering van sociale problemen vOcirdat deze 
worden gecriminaliseerd. Vrijwel ieder ministerie heeft een 
specifieke taalc inzalce de sociale veiligheid - onderwijs, 
huisvesting, stadsplanning, welzijnsvoorzieningen, reclassering, 
politie, werkgelegenheid, uitkeringen, volksgezondheid 
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enzovoort. Door deze taken zo helder mogelijk te definieren en 
per ministerie en gemeentelijke dienst specifieke voor het 
veiligheidsbeleid bestemde budgetten vast te stellen kan de 
grootste potentiele zwakte van het veiligheidsbeleid, bestuur-
lijke stammenstrijd en bureaucratische tegenwerking, wellicht 
worden beperkt. 

Met situationele preventie dient voorzichtig te warden 
omgesprongen, omdat het een te eenvoudig beeld van 
criminaliteit als een probleem van 'wij-tegen-zif oproept. Ter 
verhoging van de sociale veiligheid biedt het geen oplossing, 
maar in specifieke gevallen kan het wel van nut zijn. Het voeren 
van een sociaal veiligheidsbeleid impliceert echter een 
herbezinning op de relatie tussen de collectieve en de private 
sleet Bij de beoordeling van particuliere beveiligings-
maatregelen dient te worden bekeken of zij geen repercussies 
voor de sociale veiligheid hebben. Een sociaal veiligheidsbeleid 
dient een door private financiele belangen gestuurde wildgroei 
in de beveiligingsindustrie, alsmede een afwenteling van de 
problemen op de zwalcste, slechtst beveiligde, wijken, in te 
dammen. De urbane ecologie van de angst, met 'derde 
werelden' aan de ene kant en dike scanscapes aan de andere, 
vergroten het gevoel van veiligheid niet. Een dergelijke 
veramerikanisering van de stedelijke structuur dient vroegtijdig 
te worden onderkend om te kunnen worden voorkomen. 

Wanneer, zoals is betoogd, SeC vooral gebaseerd is op een 
traditioneel Nederlands pragmatisme, laat dan ook de hierin 
gewortelde communitaristische elementen een boventoon 
voeren. De controle-theorie vertoont een aantal structurele 
tekortkomingen, maar dit betekent niet dat zij tout court 
ongeschikt zou zijn om als basis te dienen voor een sociaal 
veiligheidsbeleid. Wanneer de sociaal-economische componen-
ten van maatschappelijke bindingen worden onderkend, 
kunnen de conservatieve connotaties van de controle- 
b enadering worden teruggedrongen. Het aanwaldceren van 
angstgevoelens om meer repressieve maatregelen te kunnen 
'verkopen' lijkt geen goede strategie om de maatschappelijke 
veiligheid te bevorderen. Het is zinvoller om te proberen de 
angst voor criminaliteit terug te dringen door mensen actief bij 
het vergroten van de veiligheid te betreklcen. 

Naast een lcritiek op de ontwikkeling van de criminaliteits- 
preventie, heb ik met dit artikel ook een constructieve bijdrage 
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willen leveren aan de discussie hoe een aantal structurele 
tekortkomingen het hoofd kan worden geboden. Veel verder dan 
het uitzetten van een aantal algemene lijnen die nog nader in 
beleidstermen moeten worden geconcretiseerd ben ik hier niet 
gekomen. Het leek mij zinvol eens op een aantal richtingge-
vende politieke randvoorwaarden in te gaan voordat tot een 
meer concrete invulling wordt overgegaan. Het uitgangspunt 
van sociale rechtvaardigheid is het morele pragmatisme, zoals 
Cohen het bedoelde, dat kan dienen als normatief ijkpunt voor 
het veiligheidsbeleid. 

Een macro-politieke ldjk op de problematiek laat zien dat een 
sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid alleen kans van slagen 
heeft wanneer een meer serieuze reflectie plaatsvindt op de 
sociale oorzaken van de alledaagse criminaliteit en de groeiende 
tweedeling in de samenleving wordt gekeerd. Hoe het 
veiligheidsbeleid er in concreto ook moge uitzien, het zijn de 
principiele politieke keuzes die er aan ten grondslag liggen, de 
inhoudelijke geloofwaardigheid van de overheid en de mate van 
betrolckenheid van degenen die het moeten uitvoeren, die het 
uiteindelijke welslagen ervan zullen bepalen. 
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Pandora's doos 
Tien jaar SeC en particuliere beveiliging 

dr. A.B. Hoogenboom* 
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'The state's law enforcement apparatus proves increasingly inca-
pable of guaranteeing the citizens' security in public places and in 
their homes, the wholesomeness and amenity of their physical en-
vironment, and the prevention and repression of large scale depre-
dations of the public C..) Generally, the administrative apparatus 
of most states, though absorbing an increasing share of the natio-
nal product, displays a decreasing capacity for effective societal 
management' (Poggi, 1978). 

Op bevel van Zeus schiep Hephaestus de eerste vrouw genaamd 
Pandora. Pandora's taak was de tot dan toe gelulckige mensen te 
straffen voor de roof van het vuur door Prometheus. Pandora 
trouwde Epimetheus, de broer van Prometheus. In het huis van 
haar trotse echtgenoot vond Pandora een doos waarin zich alle 
mogelijke ziekten en rampen bevonden. Nieuwsgierig als zij was 
opende Pandora de doos en de ziekten en rampspoed verspreid-
den zich over de aarde. Alleen de Hoop bleef aan de rand van de 
doos hangen omdat Pandora de doos weer sloot. 

In dit artikel wordt het verhaal van Pandora als metafoor 
gebruikt voor het SeC-beleid. Deze keuze is ingegeven door een 
van de centrale uitgangspunten van SeC: de doctrine van de 
alleenverantwoordelijkheid van politie en justitie wordt 
losgelaten. Vanaf de publikatie van SeC werd een beleid gevoerd 
dat zich richt op de stimulering van verschillende vormen van 
functioneel toezicht buiten de politie en justitie-organisatie. Is 
SeC daardoor te vergelijken met een Pandora-achtige doos die is 
geopend om ziekten en rampspoed over de aardldoot te 
verspreiden? En, zo ja welke zijn dit dan? Of is er sprake van een 
noodzakelijk proces? Vormt SeC een adequaat antwoord op het 
criminaliteitsvraagstuk? 

• De auteur is els wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Vakgroep strafrecht 

en criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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Om deze vragen te beantwoorden wordt allereerst aansluiting 
gezocht bij enkele sociaal-wetenschappelijke denkbeelden over 
de toenemende institutionele versplintering van toezicht-
structuren. Vervolgens wordt kort het SeC-beleid weergeven, 
waarna de bedoelde consequenties van het beleid worden 
aangestipt. Daarna wordt gewezen op de onbedoelde conse-
quenties van het SeC-beleid. Hier wordt beargumenteerd dat 
schaduwzijden bestaan. De argumentatie hiervan leunt sterk op 
een specifiek onderdeel van de institutionele versplintering: de 
privatisering van sociale controle. Vervolgens wordt een 
analysekader uitgewerkt dat van toepassing zou kunnen zijn op 
het functioneren van allerhande vormen van (semi-) publieke 
en privaat toezicht. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij 
Foucaults concept van disciplinerende machtsuitoefening. Ten 
slotte wordt een aantal conclusies getrokken. 

Institutionele versplintering 

De publikatie van de Roethof-rapporten en met name ook Sa-
menleving en Criminaliteit markeren een belangrijke waterschei-
ding in het denken over de rol van de staat in de handhaving van 
orde en rust en de bestrijding van criminaliteit. De doctrine van 
de alleenverantwoordelijkheid (overheidsmonopolie) werd los 
gelaten. Ook in andere westerse landen zien we dit proces: 'The 
post-welfare, liberal democratic state has over-reached itself. It 
must pull back or withdraw from selected areas of deviancy con-
trol. The ultimate and most fantastic destructuring idea of all has 
appeared: the state itself must loosen its grip' (Cohen, 1985, 
p. 128). 

De politie- en justitiesector gaan mee met de algemene 
maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen. In het 
openbaar bestuur, niet in de laatste plaats het binnenlands 
bestuur, zijn differentiatie en pluriformiteit op zijn minst meer 
aanvaardbaar dan vroeger. De differentiatie-gedachte leidde tot 
wijzigend beleid ten aanzien van de ldeine of veelvoorkomende 
criminaliteit. Deze vergde een andere aanpak dan de bestrijding 
van zware criminaliteit (SCP, 1988, P.  284). 

Differentiatie en pluriformiteit manifesteerden zich in de 
opkomst van grote aantallen publieke organisaties (bijzondere 
opsporingsdiensten) en (particuliere) bureaus die zich met 
toezicht gingen bezighouden. Het monopolie maakte plaats 
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voor differentiatie, pluriformiteit en fragmentatie. Het bestuur, 
bijzondere opsporingsdiensten, stadswachten, functioneel 
toezichthouders, politie-assistenten, particuliere beveiligings-
bedrijven en particuliere opsporingsdiensten vervullen in 
toenemende mate een rol in het toezicht. Dit proces van 
fragmentatie zal zich bij ongewijzigd beleid doorzetten. Er is 
sprake van institutionele versplintering (Ericson, Carriere, 1993). 

In de rechtssociologie werd hier al eerder aandacht voor 
gevraagd: 'any human society C..) does not posses a single legal 
system, but as many such systems as there are functioning 
groups' (Henry 1987, p. 90). De overheid heeft weliswaar het 
(juridisch) monopolie op de misdaadbestrijding, maar binnen 
de samenleving hebben altijd allerhande vormen van (geinstitu-
tionaliseerde) gedragsbeinvloeding bestaan. Ietswaart bespreekt 
in dit verband rechtssociologische denkbeelden als normatieve 
en institutionele pluraliteit, horizontaal bestuur en semi-
autonome velden: 'De relatie overheid-burger is er, voor de 
burger, maar een naast de vele andere relaties, namelijk die 
binnen verschillende sociale velden waarin zij functioneert' 
(Ietswaart, 1990, p. 295). 

De genoemde concepten beogen af te rekenen met het 
rationele idee van de een-dimensionale relatie van de staat met 
de burger als onderdaan. De laatste bevindt zich echter in een 
labyrint van sociale controle relaties waarbinnen gedragsregels 
worden opgesteld en gehandhaafd. Gedragsbeinvloeding van de 
staat met behulp van het (straf)recht is in deze rechts-
sociologische visie maar beperkt mogelijk. Sterker nog 
semi-autonome velden zijn in verschillende mate resistenttegen 
overheidsregelgeving (Shearing, Stenning, 1987, p. 11). 

Tegen de achtergrond van de toenemende institutionele 
versplintering kan worden gesteld dat vormen van toezicht in 
het labyrint van sociale relaties wordt geintensiveerd. Dit 
betekent dat het traditionele politie- en justitie-apparaat (het 
overheidsmonopolie) relatief aan maatschappelijke invloed 
inboet en dat in het labyrint allerhande vormen van informele, 
buiten-strafrechtelijke en daardoor minder gereguleerde en 
controleerbare methoden en technieken worden geweven om 
gedrag te beinvloeden. 

net wezenlijke verschil tussen al deze vormen van gedrags-
beinvloeding en het traditionele overheidsmonopolie kan 
tweeledig zijn. In de eerste pleats kunnen verschillen bestaan in 
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doelstelling. Het overheidsmonopolie handhaaft wet- en 
regelgeving ten behoeve van het algemeen belang. De institutio-
nele versplintering in het toezicht echter zou kunnen leiden tot 
de vervlechting 'van deelbelangen met bepaalde toezicht- of 
handhavingsactiviteiten. Deze deelbelangen kunnen in het 
verlengde liggen van het algemeen belang maar daar ook haaks 
op staan. 

In de tweede plaats kunnen verschillen ontstaan in de mate 
van rechtsbescherming. In het labyrint zou de maatschappelijke 
controle op de rechtmatigheid van allerhande sociale controle-
activiteiten kunnen afnemen. SeC stimuleerde het functionele 
toezicht op allerhande maatschappelijke domeinen. Hiermee 
werd bewust de deur geopend voor verschillende vormen van 
functioneel toezicht buiten het overheidsmonopolie. Leidt dit 
tot ondersteuning van het overheidsmonopolie? Of werden 
(semi-)autonome processen in gang gezet die een eigen interne 
dynamiek hebben en daardoor relatief ongestuurd en ongecon-
troleerd zijn? 

De stellingname in dit debat is afhankelijkheid van politieke 
orientaties. In de bijdrage van Van Swaaningen in dit nummer 
wordt uitgebreid ingegaan op de criminologische discussie over 
het (neo-)conservatieve karakter van de sociale controle 
benadering van Hirschi die ten grondslag lag aan het SeC-
beleid. Maar ongeacht politieke voorkeuren is theoretische en 
empirische kennis onontbeerlijk voor een gefundeerde discussie 
over de voor- en nadelen van de optredende institutionele 
versplintering. 

Geleidelijk wordt meer aandacht geschonken aan sociale 
controle-processen buiten Justitie om. Justitiele verkenningen 
wijdde in 1990 het vierde themanummer aan vormen van 
niet-strafrechtelijke normhandhaving onder de titel 'Rechts-
handhaving in de schaduw van Justitie' Hierin vinden we 
bijdragen over het tuchtrecht, niet-justitiele afdoening in het 
sociale zekerheidsstelsel, verzekeringsfraude en ten slotte de 
wijze waarop het bedrijfsleven omgaat met interne regel-
schendingen. 

Het strafrechtelijke apparaat (het overheidsmonopolie) speelt, 
ondanks de vele pretenties, die worden verwoord in allerhande 
beleidsstuldcen, in werkelijkheid een steeds bescheidener rol in 
processen van sociale controle. Op het voorterrein van de 
strafrechtspleging wordt een veelvoud van instellingen, 
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(particuliere) organisaties en (semi-)publieke functionarissen 
actief. Zij hebben als belangrijkste doelstelling: het bewerkstelli-
gen van ordening, regulering van gedrag en een verhoging van 
effectiviteit en efficiency op zeer specifieke maatschappelijke 
domeinen. Hoe nu deze processen van institutionele versplinte-
ring te duiden? 

Het SeC-beleid 

92 

Het maatschappelijk middenveld, het bestuur, de bedrijven en 
particulieren werden gewezen op de eigen verantwoordelfficheid. 
Enerzijds leidde dit tot het bestuurlijke preventie-traject en an-
derzijds tot de stimuleting van de veiligheidsindustrie. Dit paste 
in de criminele politiek daar waar werd gestreefd naar opvoering 
van het preventieve toezicht. Cohen verwoordt de achterliggende 
ratio: 'The system is inefficient and full of unnecessary delays: 
bureaucracy is at its worst; clogged up with minor cases C..). Jus-
tice and the very legitimacy of government itself is being discre-
dited by its irrationality The answer lies in a pragmatic bifurca-
tion: the soft cases which are jamming the system should be 
filtered away into forms of control somehow outside the ma-
chine. Resources could then be rationally concentrated on the 
real business of crime control' (Cohen, 1985, p. 128). 

Een even simnel als doeltreffend antwoord werd gevonden. De 
preventieve surveillance (of, zo u wilt, functioneel toezicht) 
werd doorgeschoven naar andere maatschappelijke domeinen. 
De ruimte die hierdoor vrijkwam binnen het strafrechtelijk 
systeem kon worden aangewend voor de aanpak van de zware 
georganiseerde misdaad. Dat leidde tot het volgende. 

De afstoting van (oneigenlijke) taken 
Ambtelijke werkgroepen (Wericgroep Politiebudget 1987; VVICA-
en PKP-werkgroepen) hebben voorstellen gedaan om binnen 
bestaande werIcwfizen de verkeers- en hulpverleningstalcen van 
de politie enigszins terug te brengen en een verbetering van de 
verdeling van politiesterkte over het land te bewerkstelligen. Bin-
nen het dagelijks functioneren van de politie werd [evens ge-
zocht naar enerzijds mogelfficheden om taken af te stoten en an-
derzijds andere actoren (middels het bestuurlijke preventie-
project en particuliere beveiliging) te betrekken bij met name 
preventieve politietalcen. 
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Bestuurlijke preventie 
Door het aanbrengen van differentiatie in de criminele politiek is 
een scheiding aangebracht tussen (justitiele) bestrijding van 
zware criminaliteit en preventieve maatregelen op het vlak van 
veel voorkomende criminaliteit. Er is grote nadruk komen te lig-
gen op allerhande preventieve maatregelen die met name op lo-
kaal niveau kunnen worden genomen (bestuurlijke preventie). 
Verder werd de invoering van functioneel toezicht bepleit en in-
gevoerd: toezicht door mensen die niet uitsluitend met toezicht 
zijn belast zoals wagenbegeleiders (in het openbaar vervoer), 
winkelpersoneel, leerlcrachten, concierges, sporttrainers, 
jongeren-werkers, houders van fietsenstallingen en huismees-
ters. Ten slotte werd beoogd de binding met de opgroeiende ge-
neratie te versterken. De bevestiging van essentiele normen, en 
een mentaliteitsverandering bij opvoeders, leerkrachten en hulp-
verleners staan hierbij voorop (SeC, 1985). 

De voornaamste doelstelling was de geleidelijke herinvoering 
of invoering van een adequaat niveau van persoons- of 
functiegebonden toezicht op alle gebieden van de samenleving 
waar veel delicten worden gepleegd (SeC, 1985). Deze ontwilcke-
ling illustreert dat in velerlei sociale relaties elementen van 
toezicht worden gencorporeerd. 

De activering van verschillende actoren bij de preventie van 
criminaliteit leidde niet alleen tot een stijging van het toezichts-
niveau maar vormt tevens een deelantwoord voor de 
legitimiteitscrisis waarin het strafrechtelijk systeem was geraalct 
(de verantwoordelijkheid voor het criminaliteitsniveau raakt 
verspreid en daardoor gedeeld). 

Particuliere beveiliging: de `Junior-partner' 
Het rapport Samenleving en criminaliteitluidde zoals gezegd het 
einde in van de doctrine van de exclusieve verantwoordelijIcheid 
van de overheid voor de criminaliteitsbestrijding. Het maat-
schappelijk middenveld, waaronder het bedrijfsleven, werd een 
eigen verantwoordelijkheid toegedicht. Het gevolg was dat een 
positief klimaat werd gecreeerd ten aanzien van de gedeeltelijke 
privatisering van het veiligheidsvraagstuk. De veiligheids-
industrie groeide al vanaf het begin van de jaren zeventig als ge-
volg van de stijging van economische criminaliteit (interne 
fraude, computercriminaliteit, cheque- en verzekeringsfraude), 
maar zijn legitimiteit was nog niet groot. Dit veranderde door 
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Samenleving en criminaliteit in de filosofie van het functionele 
toezicht paste de stimulering van de particuliere toezichthouder. 
In 1979 had deze bedriffstalc ruim negenduizend werknemers. In 
1995 is dit aantal gestegen tot zestienduizend. 

Hulpconstructies 
Ook binnen de politie-organisatie zelf is sprake van differentiatie. 
Aan de 'onderkant' van de organisatie wordt geexperimenteerd 
met goedkopere agenten. Dit gebeurt onder meer via allerlei 
hulpconstructies die veiligheid op maat moeten bevorderen: 
hulpagenten, politie-assistenten, functioneel toezicht. 

Bedoelde en onbedoelde consequenties 
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In het overheidsbeleid figureerde het begrip sociale controle pro-
minent. In dat beleid werd uitgegaan van het idee dat sociale 
controle die burgers binnen persoonlijke relaties ondervinden, 
sterk was verzwakt. Ms verklarende factoren golden: de verstede-
lijking, de ontzuiling en het verlies van traditionele gezagsver-
houdingen binnen gezinnen, scholen en bedrijven. Dit verlies 
aan (informele) sociale controle-mechanismen wordt echter niet 
gecompenseerd door een versterking van controle door functio-
narissen met een dienstverlenende taak in de publieke sfeer (for-
mele sociale controle). Integendeel, ook deze formele controle is 
op veel terreinen verzwakt (Recht, 1990). Wat was logischer om 
dit proces een halt toe te brengen dan de stimulering van het 
functionele toezicht? 

Uit dit gedachtegoed kwam het bestuurlijke preventieproject 
voort en werd de lijn doorgetrolcken naar de veiligheids-
industrie: de partner in crime. De Junior-Partner gedachte is 
impliciet en expliciet veelvuldig terug te vinden in woord en 
geschrift van vertegenwoordigers van zowel de publieke als de 
private sector. De veiligheidsindustrie is complementair aan de 
reguliere politiezorg. De veiligheidsindustrie vult de overheid 
aan, de activiteiten van de particuliere sector beginnen daar 
waar die van de overheid stoppen. De surveillance, preventie en 
voorlichting warden gezien als gebieden die bij uitstek door 
haar worden bestreken. 

Een vrij grote consensus bestond over het feit dat de 
veiligheidsindustrie een belangrijke rol kon spelen in functio-
nele toezicht en daardoor (in)direct aan de bestrijding van 
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criminaliteit. Er was dan ook een sterke roep om samenwerking 
tussen de particuliere en de publieke sector. In de literatuur 
wordt gewezen op de zogenaamde social service view: de 
particuliere sector wordt gedefinieerd in termen van het 
algemeen belang (Shearing, Stenning, 1981). De veiligheids-
industrie is de (aanvullende) partner van de reguliere politie. 

Op grond hiervan moet de voorlopige conclusie luiden dat 
een vergelijking met Pandora's doos gekunsteld en vergezocht is. 
Een dergelijke beeldspraak wordt door Horn dan ook gelcwalifi-
ceerd als `barok, hijgerig en (soms) bombastisch' taalgebruik 
(Horn, 1994). Het opvoeren van het functionele toezicht kan dus 
op het eerste gezicht als positief worden geduid. Maar laten we 
wat dieper onder de oppervlakte kijken. Dan zien we namelijk 
de onbedoelde consequenties van het beleid opduiken. 

Op de eerste plaats kwamen naast functionele toezichthou-
ders (getiniformeerde bewakers) vormen van particuliere 
opsporing tot ontwikkeling. Daarbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen institutionele particuliere opsporing (banken, 
verzekeraars en andere multinationals) en de `vrije markt': de 
recherche- en onderzoeksbureaus (naar schatting zeventig in 
aantal). 

Op de tweede plaats is de social service view een minder 
geschikte omschrijving gebleken dan de interest group view. Dat 
wil zeggen, de veiligheidsindustrie heeft niet tot doel om de 
samenleving van alle criminele misstanden te vrijwaren, maar 
het bedrijfsleven (Shearing, Stenning, 1981, p. 222). Ook is 
sprake van een verschuiving in het criminaliteitsbegrip van de 
traditionele omschrijving in het strafrecht naar een omschrij-
ving in economische termen: 'misdaad' is pas dan `rnisdaad' als 
deze leidt tot verliezen. Hierdoor is het misdaadbegrip binnen 
de particuliere sector aan de ene kant verruimd: absenteIsme, 
alcoholisme en verlies van vitale bedrijfsgegevens bij voorbeeld 
vallen er onder. Aan de andere kant is het criminaliteitsbegrip 
verkleind: een copywriter op een reclamebureau die een deel 
van zijn inspiratie, voor winstgevende reclameteksten, put uit 
het gebruik van verdovende middelen, zal niet als crimineel 
worden gepercipieerd (Shearing, Stenning, 1981). 

Een normstelling, zoals die wordt gehanteerd in het strafrecht, 
ontbreekt. De norm wordt ingegeven door de doelstelling van de 
opdrachtgever. De criminaliteitsopvatting wordt met andere 
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woorden afhankelijk gemaakt van de doelstelling van de 
opdrachtgever. 

Hetzelfde geldt voor de afhandeling van criminaliteit. 
Hiervoor wordt het begrip private justice gebruikt. Hieronder 
wordt verstaan dat de veiligheidsindustrie een deel van de 
conflictbeslechting in eigen hand houdt en niet overdraagt aan 
de politic en het Openbaar Ministerie (Shearing, Stenning, 
1981). Private justice zou zich onder andere uitstrekken over 
diefstal door personeel, verzekeringsfraude, industriele 
spionage, commerciele chantage of omkoping en computercri-
minaliteit. De redenen voor een interne conflictbeslechting zijn: 
- handhaving van de optimale produktie; 
- minimalisering van de verstoring in de werkgever-
werknemers-relatie; 
- het herkrijgen van gestolen goederen met zo min mogelijke 
kosten; 
- handhaving van de werknemer voor zover mogelijk; 
- ontwildceling van strategieen om toekomstige verliezen te be-
perken. 

Dit betekent dat recherche-onderzoeken, uitgevoerd door de 
particuliere sector, de exclusieve positie van de politie op het ter-
rein van de opsporing aantasten en dat de samenwerking die de 
veiligheidsindustrie propageert, een afgeleide is van een aantal 
onderliggende doelen: legitimering van particuliere beveiliging 
in het criminaliteitsbeleid en tegelijkertijd de versterking van de 
eigen functie (voorkomen van verliezen). 

De semi-autonome velden waarover Ietswaart spreekt betekent 
in het geval van de privatisering van veiligheid dat naast de 
relatie overheid-burger er een veelvoud van andere relaties 
ontstaat waarin de burger kan worden geconfronteerd met 
vormen van privaat toezicht. Binnen deze relaties worden 
vormen van informele gedragsregulering 'geinstitutionaliseerd'. 
Niet alleen geldt dit voor vormen van toezicht door de 
veiligheidsindustrie maar ook tot op zekere hoogte voor de 
stadswachten, de hu1pagenten, vormen van bestuurlijke 
preventie enzovoort. Binnen deze relaties wordt toezicht 
uitgeoefend. Toezicht heeft op het eerste gezicht een vrij 
neutrale connotatie. Toezicht verwijst echter naar machts-
uitoefening. 
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Disciplinerende machtsuitoefening 
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Zoals Ietswaart reeds aangaf, is voor de burger de relatie 
overheid-burger er maar een naast de vele andere relaties, name-
lijk die binnen verschillende sociale velden waarin zij functio-
neert. Met behulp van welk theoretisch perspectief kunnen deze 
relaties worden geduid? Als het strafrecht naar het tweede plan 
wordt gedrukt hoe wordt dan gedrag gereguleerd en waarom? 

In zijn boek Discipline en macht; de geboorte van de gevange-
nis, analyseert Foucault de wijze waarop instituties, die 
beschikken over macht en moreel gezag, sociale controle 
uitoefenen. De essentie van zijn betoog is dat deze sociale 
controle, die hij disciplinerende macht noemt, niet alleen 
structureler van karakter is dan formele sociale controle 
uitgevoerd door de staat, maar tegelijkertijd ook 
on-democratisch is. Begrippen als gelijkheid, rechtvaardigheid, 
due-process, democratische controle en justice for all, die zo 
kenmerkend zijn voor het functioneren van de rechtsstaat, 
ontbreken bij disciplinerende machtsuitoefening. 

In de uitwerldng van wat Foucault de disciplinerende 
samenleving noemt, vraagt hij aandacht voor disciplines die zich 
manifesteren in instituties, bureaucratieen en bedrijven. Onze 
samenleving kenmerkt zich door het bestaan van een veehioud 
van disciplinerings-mechanismen. Deze worden gehanteerd 
door `gespecialiseerde' instituties zoals gevangenissen, of door 
instituties die deze gebruiken voor regulering van het gedrag 
van mensen in de context van: opleidingen, de medische en 
psychiatrische verzorging, de bureaucratie, de familie, het leger 
en tenslotte politie en justitie (Foucault, 1984; Lambrechts, 1989; 
Gutwirth, 1989). En in dit betoog ook door stadswachten, 
politie-assistenten, functioneel toezichthouders, particuliere 
beveiligers en private speurders. De disciplinerende macht moet 
aan drie criteria voldoen (Foucault, 1990, p. 330 e.v.): 
- de machtsuitoefening dient zo weinig mogelijk kosten met 
zich mee te brengen (economisch, door de uitgaven laag te hou-
den en politiek, door discreet te zijn, weinig naar buiten te tre-
den, relatief onzichtbaar te blijven en zo min mogelijk weerstand 
op te roepen); 
- deze maatschappelijke macht dient een maximale effectiviteit 
en reilcwijdte te hebben zonder feilen of leemten en; 
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- ten stone dient deze 'economische' groei van de macht gekop-
peld te worden aan het rendement van de apparaten waarin ze 
wont uitgeoefend (de pedagogische, militaire, bureaucratische, 
industriele en medische apparaten). 

Voorbeelden van disciplines zijn: dagroosters, oefeningen, hie-
rarchisch toezicht, continue registratie, permanente beoordeling 
en klassering van burgers. In gradaties komt een dergelijke 
disciplinering, volgens Foucault, in zeer uiteenlopende sociale 
interacties voor. Daar waar het overheidsmonopolie gereglemen-
teerd en bovenal gelimiteerd wordt door universele noties als 
gelfficheid en rechtvaardigheid en zich bovenal kenmerkt door 
het bestaan van elementaire vrijheden als die van vrije menings-
uiting en andere, is de disciplinerende macht in wezen ondemo-
cratisch. Zij houdt ongelijksoortige machtsverhoudingen in 
stand: disciplines karakteriseren en classificeren burgers volgens 
steeds andere normen en plaatsen ze op grond daarvan op een 
bepaalde hierarchische schaal, op een bepaalde plaats in het ar-
beidsproces, in een bepaalde zaal in een inrichting of op een vol-
strekt willekeurige plaats op het exercitieterrein van de kazerne. 

Door de verspreiding van het toezicht wordt nu in velerlei 
sociale interacties macht op kleine en/of grote schaal uitgeoe-
fend: de Vic-ers die een zwartrijder aanhouden, de surveillant 
aan de bedriffspoort die inzage vraagt in de kofferbak, de 
sociaal-rechercheur die een client ondervraagt, de verzekeraar 
die een claim afwijst, de AID-inspecteur die het schip van een 
Urker-visser betreedt, de winkeldetective die een klant even 
'vasthoudt' totdat de politie komt, de achtergrondonderzoeker 
van een expertisebureau die een verzekerde ondervraagt, de 
afdelingschef die op basis van een antecedentenonderzoek een 
sollicitant afwijst, de directie van een bedrijf dat private justice 

toepast op een werlcnemer en de Reinigingspolitie die een 
vuilniszalc opensnijdt. In al deze situaties wordt macht 
uitgeoefend en moet macht veelal worden gedoogd. 

Omdat de discussie over deze privatisering veelal in de 
context van reguliere politie (strafrechtelfike realiteit) wordt 
gevoerd, laat men het niet na om te wijzen op de afwezigheid 
van politiele bevoegdheden in de particuliere sector. Hierbij 
wordt voorbij gegaan aan het feit dat de particuliere sector 
andere en zeker niet minder efficiente middelen en mogeliffche-
den heeft: 
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- op grond van het eigendomsrecht en het verbintenissenrecht 
kan een opdrachtgever vergaande eisen stellen aan werknemers 
en/of betreders van prive-eigendom (bij voorbeeld fouilleren 
wanneer er geen concrete verdenking is, opstellen van een huis-
regelement); 
- met behulp van elektronica (bij voorbeeld video-surveillance 
en afluisterapparatuur) kunnen particuliere terreinen worden 
bestreken; 
- de opdrachtgever kan (economische) dwang uitoefenen; 
- de opslag en analyse van gegevens en de koppeling tussen 
computerbestanden bieden talloze mogelijkheden. 

Niet voor niets wordt geconcludeerd dat 'within this context evi-
dence that private organizations are doing a great deal of con-
temporary policing both in public and private places comes as a 
bit of a shock' (Shearing, Stenning, 1987, p. 12). 

Ten slotte 
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De conclusie luidt dat het SeC-beleid zich kenmerkt door een 
zeer eenzijdige, oppervlalddge en opportunistische visie op het 
vraagstuk van de privatisering. De stimulering van de veiligheids-
industrie op zich paste logisch in het beleid van stimulering van 
het functionele toezicht. De beeldspraak van Pandora zou van 
toepassing kunnen zijn als in de uitoefening van dit private toe-
zicht vormen van gedragsbeInvloeding worden geincorporeerd 
die met minder waarborgen zijn omkleed dan die van de pu-
blieke sector. De empirische kennis over het dagelijks functione-
ren van particuliere surveillanten is te gering om hier uitspraken 
over te doen. 

SeC kan echter wel worden vergeleken met Pandora's doos als 
we ons rekenschap geven van het feit dat particuliere surveil-
lance weliswaar een belangrijk onderdeel vormt van de evolutie 
van de veiligheidsindustrie maar dat deze evolutie meerdere 
facetten kent. Een daarvan vormt de groei en professionalisering 
van particuliere opsporing welke is verbonden met private 
(deel)belangen. Het SeC-beleid richtte zich uitsluitend op de 
zichtbare component van de veiligheidsindustrie. Maar deze 
zichtbare component is onlosmakelijk verbonden met minder 
zichtbare vormen van toezicht en gedragsregulering. Net  als in 
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het publieke domein is de grens tussen preventie en repressie in 
de private sector diffuus en deze lijkt diffuser te worden. 

In het SeC-beleid is kortom sprake geweest van een puur 
instrumentele visie op de privatisering: het richtte zich op het 
functionele toezicht en maakte daarmee de weg vrij voor de 
minder zichtbare gedaanten. Wat het SeC-beleid heeft 
bewerkstelligd is de creatie van een positief klimaat ten aanzien 
van de privatisering in zijn algemeenheid. Pandora's doos is 
opengezet. De (middel)lange termijn consequenties hiervan 
kunnen nog niet goed worden bevroed. Toch kan men denken 
aan een afnemende rechtsbescherming maar zeker ook aan de 
ongelijke verdeling van het 'produkt' veiligheid. Dit leidt er toe 
dat onveiligheid worth afgewenteld op die lagen van de 
bevolldng die minder geld kunnen besteden aan het 'produkt' 
veiligheid. 
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Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine 
times a year by the Research and documentation Centre of the 
Dutch Ministry of Justice in cooperation with the publishing 
house Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central theme 
connected with criminal law, criminal policy and criminology. 
The section Summaries contains abstracts of the internationally 
most relevant articles of each issue. The central theme of this 
issue (vol. 21, no. 3, 1995) is Ten years Society and Crime. 

Ten years Society and Crime and victim care 
J.M. Wemmers, mr W de Jongste and F.' Spaan 
With the publication of the policy plan Society and Crime in 
1985, the victim care was formally introduced as an important 
part of criminal justice policy. The plan puts forward the 
assumption that how victims are treated by legal authorities can 
have a reinforcing affect on the personal moral of the victim. In 
this article the authors sketch the developments within victim 
policy following the publication of this policy plan. Research is 
presented which reveals that while the victim policy has 
advanced, in practise the position of the victim has lagged 
behind. The authors discuss recent efforts to improve the 
implementation of victim policy and consider the potential 
benefits for the organisations involved. 

Ten years of situational prevention 
H.M. Willemse 
Ten years ago, the national plan Society and Crime of the 
Department of Justice introduced prevention as a focal point in 
crime policies. Emphasis was laid on environmental design, 
functional surveillance and the attachment of youth to the 
(conventional) society. Helped by a budget of about US$ 25 
million and organized by a national Steering Committee, more 
than two hundred local crime prevention projects were started. 
As a result of the achieved success, prevention was accepted as 
a regular approach in crime policies; e.g. within the Department 
of Justice a Crime Prevention Directorate was founded. Crime 
reduction was achieved in relation to a.o. fare dodging, 
vandalism, shoplifting, violence, burglary, cartheft and theft 
from cars; security was improved by - especially situational - 
measures targeted on shopping centers, schools, city centers 
and industry parks. Nevertheless, in terms of budgets and 
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personnel, prevention stayed small compared to law enforce-
ment. Some of the objections to (situational) crime prevention 
are discussed. It is concluded that the prevention approach is in 
many respects superior to law enforcement and necessary to 
relieve the overburdened criminal justice system. 

The ambivalence of repressive prevention; a plea for a safety 
policy based on social justice 
R. van Swaaningen 
Since 1985 the Dutch policy on petty crime is characterised by a 
multi-agency approach of various administrative preventive 
means, based on considerations from control- and opportunity-
theories. In the concrete crime prevention projects established 
within this framework, little attention has been paid to the 
socio-economic context of the 'crime problem'. Furthermore, a 
major shortcoming of the discourse of crime prevention is that 
it is embedded in an authoritarian populism about norms and 
values. The policy stays within the borders of a quite restricted 
interpretation of control without taking aboard the lessons from 
theories on socio-economic deprivation and normative 
pluralism. In this way no real preventive effects are to be 
expected, but indeed a mere dispersal of penal control. The 
author indicates various ways in which these shortcomings can 
be overcome. In the theoretical sense, considerations from 
strain- and deviancy-theories are to be included in order to 
counter the latently conservative presuppositions of control 
theory In the political sense, the state needs to take a structural 
and collective responsibility for the public safety which 
facilitates citizen's initiatives rather than taking them over. In 
this way safety-measures inspired by private considerations 
which leave the problems at the door of the, mostly structurally 
weaker, neighbour, may be countered, whilst at the same time 
people's attachment to society may be strengthened. The author 
proposes to include the care for public safety in a politics of 
social justice in order to counter the criminogenetic split of 
society between the worlds of the contented classes on the one 
hand and those of the deprived on the other. 
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Pandora's box; ten years Crime and Society and private 
surveillance 
AR Hoogenhoom 
The post-welfare, liberal democratic state has overreached itself. 
It must pull back or withdraw from selected areas of deviancy 
control. The ultimate and most fantastic destructuring idea of 
all has appeared: the state itself must loosen its grip. This line of 
thought lies at the heart of the policy program Crime and 
Society (1985). The result is a fragmentation of the police 
function. Citizens are increasingly confronted with all sorts of 
public and private forms of surveillance and investigations, not 
only by the police but also by private surveillance and investig-
ating agencies and public regulatory bodies. This development 
is viewed as the solution. The state's monopoly is being 
supplemented by different forms of policing. In this article the 
argument is put forward that the objectives of these agencies 
and bodies could well differ from the state objectives of 
policing. Furthermore, the argument is put forward that 
democratic control on forms of policing differs fundamentally 
from the state's law enforcement apparatus. Concepts developed 
by Stanley Cohen (net widening), Michel Foucault (disciplinary 
power), Clifford Shearing and Philip Stenning (private justice) 
are used to make this argument. 
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Over functies en functioneren van de rechterlijke macht 

prof mr. H.FP. letswaarr 

Een beschouwing over het artikel 
van Simons enerzijds en dat van 
Donner anderzijds, beide opgeno-
men in Justitiele verkenningen, nr. 2, 
1995, dwingt tot een minimum aan 
vergelijking. Hoewel het artikel van 
Simons voornamelijk historisch 
beschrijvend.is  en dat van Donner 
grotendeels beschouwend, zijn er 
toch duidelijke parallellen, die zeker 
te maken hebben met de aard van 
de thematiek: het functioneren van 
de rechterlijke macht. 
Simons brengt het verloop van de 
reorganisatie van de rechterlijke 
macht tot nu toe in kaart. Het 
kernwoord hier is kwaliteit. De 
rechtvaardiging voor zo'n groot-
scheepse operatie die ongetwijfeld 
zeer veel vergaderuren heeft 
gevergd van alle betrokkenen, en 
dus veel geld heeft gekost, is: 
verhoging van de kwaliteit. De 
elementen van de nieuwe 'kwaliteit' 
('doelmatigheid', 'toegankelijkheid', 
'rechtseenheid') worden door 
Simons steeds afgezet tegen oudere 
verschijnselen met een duidelijk 
negatieve connotatie: 'verbrokkeling', 
'versnippering', 'improduktieve 
competentieverdeling'. De 
organisatie van de rechtsprekende 
instanties en de kwaliteit van de 
rechtspraak zijn in het verhaal van 
Simons nauw verbonden: van een 
nieuwe organisatie mag verwacht 

• 

worden dat zij produkten van een 
hogere kwaliteit zal leveren. Waarom 
dat zo zou zijn, welke precies de 
kwaliteitsbevorderende elementen 
van die nieuwe organisatie zouden 
zijn, blijft onduidelijk. Het kwaliterts-
begrip vertoont in ieder geval 
interne tegenstrijdigheden, en staat 
op gespannen voet met het idee van 
doelmatigheid. Enerzijds 'dient [...] 
de rechterlijke organisatie 
toegankelijker en doorzichtiger te 
worden' (p. 15), anderzijds moet 'de 
instroom van zaken zoveel mogelijk 
beperkt worden (p. 20). 
Ook Donner gaat uit van een nauw 
verband tussen kwaliteit enerzijds en 
organisatie anderzijds. Hij gaat 
dieper in op de notie van 'kwaliteif. 
Hij verwijt de rechterlijke macht dat 
zij de elementen die bepalend zijn 
voor de 'kwaliteit' van haar werk 
grotendeels buiten haar eigen 
organisatie situeert. 1  De rechterlijke 
macht dient serieus de hand in 
eigen boezem te steken. 
Het artikel van Donner bevat een 
zeer waardevol argument waar ik 
gaarne dieper op in ga. Hij stelt dat 
een discussie over de 'kwaliteit' van 
de rechtspraak geentameerd moet 
worden vanuit de gelederen van de 
rechterlijke macht zelf, omdat 
pogingen van buitenaf om die 
discussie op gang te brengen en te 
voeren gemakkelijk zullen stuiten op 

De auteur is hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De genoemde elementen zijn in de notitie Om de kwaliteit van de rechtenijke macht 
geformuleerd in negatieve zin, namelijk als elementen die die kwaliteit bedreigen: 
stilstand in of zelfs achteruitgang van de vaardigheden van de rechter; vooruitgang en 

specialisatie in de advocatuur en een O.M. met meer middelen; toenemende vraag 

naar rechtspraak; verminderd aanbod van goede rechters, door concurrentie van beter 

betaalde juridische beroepen; een gefragmenteerde en onaangepaste organisatie van 
de rechterlijke macht; en de kwaliteit van wetgeving. 
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het verweer van de 'onafhankelijk-
held van de rechtedijke macht 
Tevens reikt hij eon aantal 
elementen aan die in de discussie 
over 'kwaliteit' een rol kunnen of 
behoren te spelen: toegankelijkheid 
van de rechtspraak, een eedijk 
proms, snelheid en kwaliteit van 
rechtedijke beslissingen; met dit 
laatste doelt Donner op rechts-
eenheid op landelijk niveau. 

Betoog en onderboutving 

De onderbouwing van het betoog 
dat de rechterlijke macht zelf-kritiek 
moet ontwikkelen, met name oak 
waar het gaat am de produktiviteit 
van rechters, laat echter to wensen 
over. Enerzijds bevat deze 
onderbouwing praktisch geen 
literatuurveiwijzingen, en kunnen 
dus de argumenten van de auteur 
niet op hun deugdelijkheid getoetst 
worden door naar de bran van de 
informatie terug te gaan. Anderzijds 
worth in het betoog teveel gebruik 
gemaakt van 'het felt van algemene 
bekendheid'. Zo stelt Donner (op p. 
57) dat er sprake is van een 
'afnemende rd l van de rechter. Hij 
verbindt aan deze these onmiddellijk 
de volgende conclusie: 'Eon 
afnemende rol van de rechter 
impliceert dat de rechtsstaat als 
geheel greep op ontwikkelingen 
vediest. Het is mij echter in het 
geheel niet duidelijk wat een 
'afnemende rol' zou kunnen zijn, hoe 
wij zouden kunnen weten, c.q. 
meten, of die ml inderdaad 'afneemt 
ten opzichte van bij voorbeeld 1980, 
en hoe deze stelling zich verhoudt 

• Produktiviteit 
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tot het idee dat de niet aflatende 
groei in het aantal aangebrachte 
zaken geleid heeft tot 'een steeds 
grotere betekenis van de recht-
spraak in de samenleving', zoals de 
auteur het op p. 45 formuleertz 

Donner legt grate nadruk op de 
elementen produktiviteit en snelheid 
van athandekng, die zijns inziens in 
feite Seri en dezelfde zijn: als de 
zaken sneller afgehandeld kunnen 
warden, gaat zowel de produktie als 
de produktiviteit omhoog. Zijn 
centrale kritiek richt zich dan oak op 
de vermeende dalende produktiviteit 
van de verschillende rechtsprekende 
instantes. Dit element moet zijns 
inziens serieuzer genomen warden 
door de rechtedijke macht dan nu 
het geval is. Donner stelt dat de 
rechterlijke macht op zelf-
regulerende wijze de organisatie van 
het eigen work moet verbeteren, om 
zo tot een hogere produktiviteit te 
komen. Dit is naar zijn mening niet 
meer dan een normale eis die 
gesteld wordt aan een groep 
professionelen in de moderne tijd (p. 
42). Oak hier dus een sterke doch 
eenvoudige link tussen organisatie 
en produktiviteit 
Ook dit onderdeel van het betoog is 
nauwelijks gedocumenteerd, alsof 
het geheel vanzelf spreekt dat alle 
betrokken actoren en toeschouwers 
het er over eens zijn dat er 
inderdaad sprake is van een 
'dalende produktiviteit De term 
produkfiviteit wordt zonder duidelijke 
nuancering gehanteerd. Hoewel de 

2 Andere voorbeelden van het 'ach-je-weet-wel-argumene zijn te vinden op p. 47 waar 
Danner spreekt van 'de juridificatie van de samenleving'; 'Bestuurlijke besluitvorming 

on rechtspleging verlopen steeds moeizamer; op p. 60 worth gesproken van 'de 
collectieve behaeften'. Doze zaken zijn niet za evident en algemeen erkend dal zij goon 
argumentering behoeven. 
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onderzoekers die het beeld van de 
dalende produktiviteit in het leven 
hebben geroepen ,  steeds hebben 
aangegeven dat zij met produktiviteit 
de output van vonnissen bedoelen, 
hebben zij er zeker zelf ook toe 
bijgedragen dat het gebruik van de 
term produktiviteit dominant is 
geworden. De betreffende 
onderzoeken hebben aangetoond 
dat het gemiddelde aantal vonnissen 
(en een aantal daarmee gelijkge-
stelde output-eenheden 4) per 
rechter per jaar sinds 1980 is 
afgenomen. Deze bevinding moet 
geformuleerd worden als: de 
vonnis-produktiviteit is afgenomen. 
Het is natuurlijk mogelijk, en mijns 
inziens legitiem, om vragen te stellen 
als: waarom zijn alleen vonnissen 
geteld en niet bij voorbeeld ook 
schikkingen en royementen, maar 
erg belangrijk is dat in eerste 
instantie niet zolang het duidelijk is 
dat de tot nu gekwantificeerde 
'produktiviteit' slechts de vonnis-
produktiviteit betreft, niet meer en 
niet minder. 5  Het is betreurenswaar-
dig dat de term 'produktiviteit' een 
eigen !even is gaan leiden en dat de 
ongenuanceerde connotatie van de 
term dan weer de basis gaat vormen 
van allerlei andere argumenten ten 
aanzien van de rechterlijke macht. 
Het standaard management-denken, 
dat het idee van produktiviteit 
onmiddellijk verbindt aan het idee 
van organisatie, neemt dan de 
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overhand, ook in de context van de 
rechtspraak waar de genoemde 
twee-eenheid, conceptueel gezien, 
wellicht helemaal niet zo nuttig is als 
hij in andere contexten (wellicht) is. 

Functies van rechtspraak 

lk zal voor de rest van mijn betoog 
aannemen dat inderdaad de 
vonnis-produktiviteit van rechters is 
afgenomen.6  Die bevinding is 
interessant, alleen al omdat hij 
verrassend is. De vraag die meteen 
rijst is: wat zou hiervan de oorzaak 
kunnen zijn? De oorzaak kan mijns 
inziens in twee richtingen worden 
gezocht. Ten eerste zou deze kunnen 
liggen in veranderingen in het 
gehele proces dat leidt tot een 
vonnis. Het zou kunnen zijn dat het 
produceren van een vonnis 
geleidelijk aan meer tijd is gaan 
vergen, vanwege de toenemende 
complexiteit van het recht, de 
werkwijze van advocaten, of wat dan 
ook. Ten tweede zou het zo kunnen 
zijn dat activiteiten die niet direct 
bijdragen aan het produceren van 
vonnissen nu meer beslag leggen op 
de tijd en de aandacht van rechters 
en ondersteunend personeel dan 
voorheen.7  Deze twee hypothesen 
sluiten elkaar niet uit, integendeel, 
zij zijn complementair. De tweede 
hypothese impliceert dat het werk 
van rechtsprekende instanties niet 
beperkt is tot het afleveren van 

3 Zie met name Van Tulder en Spapens, 1990; scp, 1994, hfdst 4. 
4 Zoals beschikkingen op rekesten en ondertoezichtstellingen. 
5 Zou blijken dat bij voorbeeld schikkingen zeer talrijk zijn, dan is de omissie emstig en 

moeten de getallen gecorrigeerd worden. 

6 Met andere accenten komt dezelfde thematiek aan de orde in letswaart 1995. 
7 Impliciet in deze vraag is de a priori verwerping van de hypothese dat rechters sinds 

1980 gemakzuchtiger en/of incompetenter geworden zijn. Op zich kan zo'n hypothese 
geformuleerd en onderzocht worden, maar ik vind geen aanwijzigingen in de literatuur 

of in mijn eigen observaties dat dit een vruchtbare hypothese zou kunnen zijn. Andere 
lijnen van onderzoek liggen veel meer voor de hand. 
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vonnissen, inclusief alle arbeid die 
verricht moet worden voordat een 
vonnis geschreven kan worden. De 

concrete vraag die voortyloeit uit 
mijn hypothesen is: als het aantal 
vonnissen per rechter per jaar is 

afgenomen sinds 1980, wat is er dan 
toegenomen in diezelfde periode? 
Omdat ik er vooralsnog vanuit ga 

dat rechters serieuze professionelen 
zijn die werken volgens het principe 
van 'het werk moot klaad gaat het 

hier am communicerende vaten van 
arbeid. 

Mijn hypothesen hebben tot doel on 
de discussie over de kwaliteit van de 
rechtspraak uit te tillen haven het 
niveau van: kwaliteit=produktiviteit= 

vonnissen. De uiteindelijke vraag is 
of de rechterhjke macht haar work 
goed doet of zij haar functies naar 
behoren uitoefent. Eon vonnis is het 
eindprodukt van eon proces van 

geschilbehandeling (zo men wil 
geschilbeslechting). En inderdaad, 

geschilbehandeling is een van de 
essentiale functies van rechters. 

Ovedgens leidt niet iedere 
geschilbehandeling binnen een 
rechterlijke instantie tot eon vonnis. 
Een tweede belangrijke functie van 

rechters is namelijk bemiddeling. De 
rechter helpt partijen zelf een 
oplossing te vinden, suggereert 

mogelijkheden die in het vedengde 
liggen van de rechtsnorm. Er moge 
aan herinnerd warden dat 
bemiddeling arbeidsintensief is, en 

dus zeker niet 'produktiviteits-
verhogend' is als zij door rechters 
gedaan worth, 

De sociale functies van rechters zijn 
hiermee nog niet uitgeputs Rechters 
produceren normen, zij geven 

signalen at over hoe zij bepaalde 
juridische en maatschappelijke 
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probleemgebieden zien, hoe zij 

oordelen over dit of dat altematief 
aangaande bepaalde sociale 
problemen. lk denk aan rechtsgebie-

den als het ontslagrecht, de 
integratie van Europees rechters-
recht in ons nationale recht, am er 
maar even eon paar te noemen. 

Vaak gaat het hier am hard cases 
zaken die de juridische toon 
bepalen. De invulling van die 

normen zet zijn stempel op de 
juridische amgeving van de 
rechtsprekende instanties: het 
bepaalt de aard en de omvang van 
the shadow of the law, waarin de 

justitiabelen hun transacties vorm 
geven en hun geschillen oplossen. 
Daarnaast credert de rechter de 
specifieke publieke ruimte waar 
partijen tot een vergelijk kunnen 

komen. Het feit dat de ene partij 
naar de rechter stapt, is voor de 

andere een duidelijk signaal dat er 
iets zal moeten gebeuren. Redelijk 

toegankehjke rechtspraak heeft de 
functie burgers er op te wijzen dat 

ze beter hun eigen conflicten 
kunnen oplossen - anders oopt men 

het risico dat een derde het doet 
Redelijk toegankelijke advocaten 
vormen al een ['cede invulling van 

deze functie van rechtspraak, omdat 
vanuit de burger gezien. de rechter 
in het vedengde van de advocaat 

ligt. 
Een vierde functie van rechtspre-
kende instanties ligt in het 
ratificeren en registreren van de 

oplossingen die burgers zelf 
(eventueel met behulp van andere 
derden) in hun geschillen bereikt 

hebben. In veel editscheidingszaken 

8 Voor een uttgebreidere uiteenzetting van de conceptuele kwesties die hier van belang 
zijn moge ik verwgzen naar Lempert 1978. 
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is dit het geval. 9  Ook in andersoor-
tige zaken kan dit gebeuren, bij 
voorbeeld in burenruzies, en in 
incassozaken waarin de eiser toch 
graag een vonnis achter de hand wil 
hebben voor het geval de debiteur 
uiteindelijk niet (alles) betaalt. Hier 
gaat het am routine-zaken, vanuit 
het rechtssysteem gezien. Het 
onderscheid tussen hard cases en 
routine-zaken is belangrijk omdat de 
sociale functie in beide een heel 
andere is. 
Naast het uitoefenen van de 
genoemde functies van rechtspre-
kende instanties, zijn er oak nog 
andere taken voor met name 
rechters, die meer recent aan hun 
takenpakket zijn toegevoegd, zoals 
zitting hebben in lokale en nationale 
commissies, management taken 
uitvoeren in hun jurisdictie, overleg 
plegen met andere instanties in het 
arrondissement en daar buiten. De 
positie van de rechter is vergelijk-
baar met die van andere professio-
nelen: de schaalvergroting van het 
judiciele bedrijf heeft geleid tot de 
noodzaak van meer intensief overleg 
tussen rechters onderling, en met 
andere actoren in de judiciele sfeer, 
teneinde tot afstemming en 
stroomlijning te komen. Deze taken 
vormen niet de essentie van het 
werk van rechters, zij zijn eerder een 
middel tot het doel van het goed 
uitoefenen van de genoemde sociale 
functies. 

Vraagstelling 
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Het voorgaande overziende, 
concludeer ik dat de vraag: 'Is de 
produktiviteit van rechters (nog) wel 
wat zij moet zijn?' niet de goede, of 
in ieder geval niet de beste is. De 
vraag zou moeten zijn: 'Vervullen de 
rechtsprekende instanties hun 
diverse functies (nog) wel naar 
behoren?' Deze laatste vraag kan 
oak op wetenschappelijke wijze 
geherformuleerd warden, als volgt: 
'Is er een verschuiving opgetreden in 
de tijdsbesteding van het personeel 
van rechtsprekende instanties? Zo 
ja, in welke zin, en welke zouden de 
oorzaken van een zodanige 
verschuiving kunnen zijn?' 
Nader onderzoek in deze zin zou 
zeer verhelderend kunnen zijn. Zo'n 
onderzoek zou kwalitatieve en 
kwantitatieve elementen combineren. 
Strikt longitudinaal zou het niet 
kunnen zijn omdat niet over alle 
aspecten van het werk van 
rechtsprekende instanties 
historische gegevens bestaan of te 
achterhalen zijn. Maar het zou zeker 
een goed beeld kunnen schetsen 
van de ontwikkeling van de 
functievervulling van rechters en het 
ondersteunend personeel binnen de 
rechterlijke macht. 
In zo'n onderzoek zou oak het 
perspectief van de burger een plaats 
kunneir hebben, een aspect dat 
geheel ontbreekt in zowel het artikel 
van Simons als in dat van Donner. 
Beiden gaan ervan uit, als impliciete 

9 Overigens is de internationale literatuur over echtscheiding niet eenduidig. Lempert, 

zich baserend op de gegevens van Friedman en Percival (1976) over California, 
concludeert dat er geen reden is am te denken dat in de betreffende rechtbanken de 

rol van de rechter onaanzienlijk is of was. Onderzoek bij Franse en Zwitserse 

rechtbanken heeft uitgeWezen dat rechters er veel aan doen am partijen zelf de 
beslissingen inzake voogdij, omgangsregelingen en alimentatie te laten nemen, 

waardoor dan oak veel tijd verstrijkt voor een eindvonnis tot stand komt (zie 

Carrlia-Voneche en Bastard, 1986). 
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aanname, dat de burger gebaat is bij 
een 'hogere produktiviteif van 
rechters, en dus ook bij een 'betere 
organisatie'. Als de nadruk komt te 
liggen op de rol die de rechterlijke 
macht speelt in de maatschappij, 
dan komt de justitiabele vanzelf in 
beeld. Dan gaat het namehjk om de 
interactie tussen rechtsprekende 
instanties en burgers, over de 
bijdrage van rechters aan de 
regulering van sociale relaties. 

Rid in het recht 

lk wil nog even kart stilstaan bij het 
element tijd. Met name Donner 
associeert 'afnemende produktiviteit' 
met langere procedures, dat wil 
zeggen langere wachttijden voor de 
justitiabele. Twee aannames zijn 
kenmerkend voor deze visie, 
namelijk enerzijds dat lange 
wachttijden warden geproduceerd 
door de rechtsprekende instanties, 
en anderzijds dat wachttijden per 
definitie negatief zijn. Zowel de 
eerste als de tweede aanname is 
discutabel. Proceduretijd Ok 
prefereer deze neutrale term haven 
bij voorbeeld vertraging9 wordt 
door alle actoren in het rechtsbedffif 
geproduceerd. De wet stelt om te 
beginnen al termijnen, die samen 
leiden tot een minimum tijdsbeslag. 
Daarnaast produceren advocaten 
proceduretijd, door uitstel te vragen. 
Oak partijen zelf produceren tijd in 
hun eigen procedure, als zij 
voorstellen ovenyegen, of bewijs-
stukken moeten opzoeken, of een 
schikking overwegen. Natuurlijk 
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kunnen ook de rechter en bij 
voorbeeld de griffier tijd aan de 
totale proceduretijd toevoegen, 
geheel afgezien van de minimum 
termijnen die voor de procedure 
gelden. Een goede analyse van de 
factoren die een invloed hebben op 
de totale proceduretijd neemt al 
deze elementen in aanmerking." 
Dan het idee dat proceduretijd, of zo 
men wil wachttijd, negatief is. Laten 
wij eerst eens kijken naar 
echtscheidingszaken, die al met al 
ongeveer twee-derde van alle 
contentieuze zaken van de 
rechtbanken uitmaken. 12  Een 
echtscheiding is in zeer veel 
gevallen een pijnIgke aangelegen-
heid, voor beide partijen. De 
emotionele verwerking man vergt 
veel tijd. De juadische scheiding is 
een onderdeel van het gehele 
proces. Sommige fasen in de 
juridische procedure zullen sneller 
gaan dan partijen, of een van hen, 
acceptabel vindt. Er kan dan 
vertraging optreden. Ook tijd op zich 
heeft, ender omstandigheden, zijn 
waarde. Het feit dat veel 
echtscheidingszaken !anger duren 
dan drie maanden is niet op zich 
negatief. Ook hier weer is het 
perspectief van de justitiabele van 
groat belang. Voor het werk van de 
rechtbank is het op zich van geen 
belang of zo'n zaak een tijd lang in 
een kast ligt. Het doet niet af of toe 
aan de kwaliteit van de uitoefening 
van de rechterlijke functie. 

10 Oak in Engelstelig onderzoek worth dit onderscheid gemaakt De neutrale term is case 
processing time of time in court. tervajl de meer gebruikelijke term, met de gebneke-
lijke negetieve connotatie delay is. 

11 Voor een gedetailleerde analyse van proceduretijd in kantongerechten in Frankrijk, zie 
letswaart en Ackermann 1993. 

12 Zie CBS, flee/it ii, Offen. 1994, p. 40. 
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Conclusie 

De discussie over de kwaliteit van 
het rechterlijk functioneren is 
belangrijk, en de vragen die gesteld 
kunnen worden over de produktivi-
teit van rechterlijke instanties zijn 
daarin een onderdeel. Echter, een 
eenzijdige nadruk op vonnis-
produktiviteit maakt dat andere 
elementen van het werk van de 
rechterlijke macht buiten beeld 
raken of blijven. Onderzoek zou 
steeds moeten uitgaan van de 
verschillende functies die rechters 
uitoefenen, de verschillende soorten 
bijdragen die zij leveren aan de 
regulering van sociaal-economisch 
handelen. Ook dient aandacht 
besteed te worden aan de 
(veranderde?) kwaliteitseisen die 
gesteld worden aan het werk van 
rechters, in ruime zin. 
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Commentaar op twee sleutelbegrippen ofwel een 
'inkijkoperatie' 

mr flE van den Haak •  

De beperkte plaatsruimte in dit 
nummer dwingt tot een keuze uit de 

rijke oogst aan beschouwingen in 
Jostle&le verkenningen, nr. 2, 1995, 
over de actuele stand van zaken en 
nabije toekomst van de binnen de 

eigen organisatie gevangen 
rechtedijke macht. hier - als steeds 
in dit artikel - beperkt tot de 

zittende magistratuur. Die keuze 
betreft de begrippen onafhankelijk-

heid en lijdelijkheid. 

Rechtedijke onaThankellikheid 

Wie Donner leest - en hij leest als 
een trein - krijgt het volgende beeld 
van 'de' Nededandse rechter dat 
van de individueel per casus op 

microniveau opererende, functioneel 
a-maatschappelijke rechter, die 
juridisch-theoretische werkjes no 
vedoop van (soms range) tijd op 

afroep aflevert in een splendid 
isolation zowel ten opzichte van de 
samenleving als ten opzichte van 
zijn collega-rechters. 

Wat in het bijzonder de rechterlijke 
onafhankelijkheid betreft, geldt 
volgens Donner dat rechters 

daaryoor 'maar al te graag het 
gebod uit de brandende braamstivik 
willen doen gelden: "doe uw 
schoenen Lilt want de grand waarop 

ge staat is heilig" (p. 42). Hij spreekt 
voorts van de rechter als individu 

die primair aan zichzelf verantwoor-
ding schuldig is' (p. 55). Deze 

karaktedstiek heeft juist jets teveel 
aan vertekenend generaliserend 
verbalisme am in overeenstemming 

met de werkelijkheid te zijn. Zij gaat 

• De auteur is president van het Gerechtshof Amsterdam. 
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bij voorbeeld voorbij aan fejten als 
het professioneel begeleid 
Prisma-project, onder welke naam 

het rechterlijk college wordt 
doorgelicht op efficiency en 
effectiviteit Ook wordt voorbijgezien 

aan de beweging ZM 2000 (zie de 
beginselverkladng in Trema, nr. 6, 
1994, pp. 247-249). 

Het gaat daarbij on een bezinning 
op de vraag hoe de rechtspleging 

nu en in de overzienbare toekomst 
in de context van een snel 
veranderende samenleving Cbeter) 

aan hear functie kan Cbffiven) 
beantwoorden. Het antwoord dient 
zowel in balans te zijn met de 
beginselen van de democratische 

rechtsstaat als de toets te kunnen 
doorstaan van doeltreffendheid en 
maatschappelijke rentabiliteit 
Donner doelt kennelijk overigens wel 
op deze beweging waar hij de 

aanduiding 2000 'binnen het 
justitieel apparaat' minder gelukkig 
noemt omdat dat jaartal een 
apocalytische connotatie heeft. 

Verder ziet hij in die aanduiding de 
zijns inziens ten onrechte aanwezige 

suggestie dat verdere aanpassingen 
pas of slechts nodig zijn met het 
oag op de toekomst en met name 

de verre toekomst van de volgende 
eeuw, terwiff het gaat on het 

functioneren met de problemen van 
nu. 

Wat Donner bier doet heeft veel weg 
van hineininterpretieren. Uit de 

aankondiging van ZM 2000 in het 
voormeld nummer van Theme volgt 
direct dat het juist de actuahteit is 

die aanleiding vormt tot praktisch 
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gerichte herorientatie, uiteraard 
gericht zowel op het nu als op de 
nabije toekomst Het is niet voor 
niets dat die aankondiging het motto 
van Jungk heeft meegekregen: 'Die 
Zukunft hat schon begonnen: Juist 
waarneming van 'de actuele 
omgeving', geconcretiseerd in een 
achttal in Trema vermelde, sociale, 
economische, politieke en 
publicitaire verschijnselen en 
culturele tendensen, vormen 
vertrekpunten, de spiegel voor de 
door Donner gewenste 'hervorming'. 
Kortom, ZM 2000 beoogt nu juist 
wat Donner, op zichzelf terecht, 
aanbeveelt: laat de zittende 
magistratuur als eenheid het heft nu 
zelf in handen nemen voordat 'de 
politick' zich er mee inlaat Dat staat 
haaks op een fin de siècle-
doemscenario of een defensieve 
opstelling. Het geeft ook geen blijk 
van gemis aan zelfvertrouwen. Het 
getuigt van een gezonde zelfkritiek 
en dus niet van zelfgenoegzaamheid. 
Het kost wel energie en doorzet-
tingsvermogen (zoals elke 
verandering, ook buiten de 
rechterlijke macht) maar de 
karikatuur van verkeerd begrepen 
onafhankelijkheid bestond slechts in 
een reeds lang achterhaalde cultuur 
binnen de rechterlijke macht. 
Dat mocht al duidelijk zijn uit het in 
1979 verschenen rapport van een 
werkgroep van de N.V.v.R. die het 
fenomeen onafhankelijkheid heeft 
doorgelicht. Wat daarvan zij en 
anders dan Donner het voorstelt via 
zijn philippica tegen de in zichzelf 
besloten rechter die als Enzelganger 
krachtens persoonsgebonden 
onafhankelijkheid zou opereren, is 
naar mijn ervaring luce clarius in 
toenemende mate gemeengoed 
geworden onder leden van de 
zittende magistratuur. 

Foque heeft het belang en de 
noodzaak van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht - filet die 
van de individuele rechter - voor de 
rechtsstaat goed verwoord (zie 'De 
ethische rol van de onafhankelijke 
rechter', in Trema, 1993, p. 455 e.v.). 
Het komt er op neer dat de 
maatschappelijke orde slechts dan 
als rechtsorde is te beschouwen als 
sprake is van een onafhankelijk 
opererende rechterlijke macht. Dat 
onafhankelijk opereren betekent ten 
opzichte van de burgers bescher-
ming van hun vrijheid en tegelijk de 
garantie dat de verwerkelijking van 
die vrijheid past binnen de 
basisbeginselen van de samenleving. 
Aldus bevindt de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht zich in het 
hart van de politieke filosofie die 
onze rechtsstaat fundeert. 
Foque's visie stemt materieel 
overeen met in rechterlijke kringen 
bestaande beleving van de 
rechterlijke functie. Wie dus enig 
overdreven of zelfs vals beroep op 
onafhankelijkheid stelt, moet 
bewijzen. Incidenten in deze vallen 
overigens niet op voorhand uit te 
sluiten; waar het evenwel om gaat is 
de structurele grondhouding. Maar 
dat onafhankelijkheid 'niet het 
wezen van de rechtspraak (vormt)', 
is uit staatsrechtelijk, politiek-
filosofisch, ethisch en rechts-
filosofisch opzicht bezwaarlijk 
verdedigbaar. 
De verwijzing van Donner naar 
Exodus, hoofdstuk III, de brandende 
braamstruik, levert ook nog een 
andere associatie op dan die 
waardoor Donner werd bevangen. 
De braamstruik verteerde niet 
ondanks het vuur. In onze 
democratische rechtsstaat geldt ook 
voor de rechterlijke macht (zo nodig 
vlammende) kritiek moet, maar het 
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verteert de zittende magistratuur 
niet. 

Lijdelijkheid 

Het definieren van. lijdehjkheid is in 
de literatuur een ddftig bedreven 
activiteit die aan de rechter als 
rechtsprakticus grotendeels voorbij 
gaat onder het motto: de praktijk 
redt zich wel. Alles wat ervan 
gezegd kan warden, maar een in 
regels te vangen fenomeen is het 
niet Het is dan oak de vraag of het, 
zoals Bosch-Boesjes in hetzelfde 
nummer van Justitiele verkenningen 
stelt, 'een gedragsvoorschrift voor de 
rechter (is),  waarmee regels worden 
gegeven voor de mate van 
zeggenschap in de procedure: Wie 
de rechterlijke praktijk van elke dag 
meemaakt, kan niet enders 
concluderen dan dat het interessant 
is waar te nemen of en, zo ja, 
hoeveel spontane activiteit de 
rechter als procesmanager investeert 
in het tempo en de op waarheids-
vinding berustende behandeling, 
bemiddeling en beslissing van de 
hem/ haar publiekrechtelijk 
toevertrouwde opdracht am 
procedures op een faire manier tot 
een goed eind te brengen. De vraag 
is of in deze sprake is van een 
diepte-investering danwel van niet 
meer dan een !outer waarnemer-
schap, gebaseerd op een uit zijn 
voegen getrokken en gelsoleerd 
begrip als partij-autonomie. 
Kortom - afgezien van het starten 
van een procedure en het 
beeindigen van een lopende 
procedure waarvan het monopolie in 
handen van partijen is - het blijkt in 
de praktijk alleen am deze of gene 
rechterlijke attitude te gaan, niet am 
een beredeneerd volgen van enig al 
dan niet uit de wet af te leiden 
voorschrift behoudens wellicht het 
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voorschrift dat in het civiele 
procesrecht ambtshalve aanvulling 
van de feiten is verboden (artikel 48 
R4 
In het bestuursprocesrecht is het 
overigens wel toegestaan, zij het niet 
verphcht (artikel 8:69 Awb). Het is 	• 
overigens een felt van algemene 
bekendheid, dat aan elke rechter 
instrumenten ten dienste staan am 
door opgetrokken rookgordijnen 
heen te zien, gaten in voorgescho-
telde maar lacuneus zijnde 
feitencomplexen op te vullen en 
aldus de materiele waarheid, met in 
achtneming van het fundamentele 
beginsel van hoar en wederhoor, op 
een legitieme manier in de 
procedure te introduceren. 
Per saldo erkent de auteur dit oak 
waar zij met recht stelt dat het 
antwoord op de vraag op welke 
wijze en waarom de rechter een 
eigen invulling geeft aan zijn 
procesleiding-gevende bevoegdhe-
den, afhankelijk is van de cultuur bij 
deze of gene rechtbank en de 
taakopvatting van de rechter (p. 73). 
Bosch-Boesjes is duidelijk tegen 
'Ifidelijkheid' vooizover zij deze 
terugvoert tot een voor de rechter 
geldende norm, te putten uit in de 
wet te vinden spelregels. Zonder, als 
gezegd, die definitie over te nemen 
deel ik haar afkeer van lijdelijkheid. 
Daaronder valt clan evenwel te 
verstaan het door de rechter niet 
gebruiken van zijn functionele 
bevoegdheid en, als complement, 
niet nemen van zijn functionele 
verantwoordelijkheid als proces-
manager in het licht van de aan zijn 
rechtedijke functie te stellen 
maatschappelijke eisen. Een 
openhartige ontmoeting in mei 1993 
van eden van de Amsterdamse 
rechtedijke macht met topfiguren uit 
het bedrijfsleven, het openbaar 
bestuur, de advocatuur en de politie 
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bracht onder meer overtuigend aan 
het licht wat we al wisten: het 
procestempo in civiele en 
bestuurlijke geschillen loopt achter 
bij het maatschappelijk tempo van 
het rechtsverkeer. 
De term lijdelijkheid zou in onbruik 
moeten raken, omdat die term 
hardnekkig suggereert dat de 
rechter in beginsel het proces niet 
leidt. In het midden gelaten of dat 
historisch wel juist is - daarover valt 
in redelijkheid te twisten -, nu wij 
weten dat, als de rechter niet leidt, 
partijen en/of belanghebbenden aan 
het recht (en de rechter) kunnen 
lijden, dient het onderwerp: 
rechterlijke beinvloeding van de 
procedure naar vorm en inhoud te 
worden aangeduid met: rechterlijke 
proces-autonomie. Met Kop (Leids 
jaarboek BW 1994) zie ik dan veel 
meer de balans met, wat heet, 
partij-autonomie: twee zijden van 
dezelfde procesmedaille. Een rechter 
die de fairness van het trial ook qua 
tempo, inhoud en waarheidsvinding 
waarborgt, doet niet meer of anders 
dan beantwoorden aan zijn 
maatschappelijke functie. Bedacht 
dient daarbij te worden, dat partijen 
het recht waarom zij strijden in een 
procedure, aan het begin ervan 
potentieel reeds hadden, maar het 
aan het eind ervan pas in concreto 
erkend kregen en konden 
effectueren. Aileen al daarom mag 
de periode van 'on'-recht procedu-
reel niet onnodig worden verlengd. 
Anders gezegd: de rechter dient die 
periode zo verantwoord kort 
mogelijk te houden. 
Om het (eindelijk) zover te brengen 
- in de boekenkast van velen liggen 
de vergeelde bijlagen bij het 
advocatenblad van 15 april 1967 en 
15 december 1968, houdende 
rapportage door eden van de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
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(NOVA) en de N.V.v.R. inzake 
'versnelling civiele procedure! -, 
dienen twee dingen te gebeuren. 
Het op die versnelling en andere 
door de rechter te beheersen 
aspecten van de procedure gericht 
rechterlijk beleid waartoe de wet alle 
ruimte biedt, moet binnen de 
daartoe geeigende verbanden van 
de zittende magistratuur, te weten 
de ressorten, niet-vrijblijvend worden 
gevormd en uitgevoerd. En voorts 
dient de wetgever ter waarborging 
van dat beleid regels te maken, 
daarbij geadviseerd door rechters. 
Inzicht in de maatschappelijke 
werkelijkheid en de maatschappe-
lijke functie van de rechter, alsnnede 
versterking van het bestuurlijke 
gehalte binnen de zittende 
magistratuur op het niveau van het 
ressort, zullen het door de zittende 
magistratuur zelf te vormen beleid 
draagvlak en effectiviteit geven. De 
wettelijke waarborg dient als steun 
in de rug. 
Suggesties in de goede richting zijn 
er te over, inclusief die van 
Barendrecht CSnel en goed 
rechtdoen', Nederlands juristenblad, 
1994, p. 837 e.v.), Brenninkmeijer 
CEen behoorlijk eenvoudig civiel 
proces', Advocatenblad, 1993, p. 434 
e.v.) en Van Breda (Neder/ands 
juristenblad, 1993, p. 1197 e.v.). Het 
ziet er naar uit, dat de lijn van de, 
historisch gezien, toegenomen 
verschriftelijking van de civiele en 
bestuurlijke rechtspleging in ons 
land - geheel anders dan in de 
oudheid en in de Angelsaksische 
landen - moet worden omgebogen. 
De statistisch aanwijsbare 
verschuiving van de civiele 
bodemprocedure naar het kort 
geding toont eens te meer aan dat 
het kort geding het adequate 
antwoord is op de maatschappelijke 
behoefte aan civiel snelrecht. 
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Dezelfde trend is al zichtbaar in het 
bestuursrecht en zal nog toenemen 
nu de behandeling en beslissing van 
hestuursrechtedijke geschillen sinds 
1 januari 1994 in eerste instanhe aan 
de rechtbanken is toevedrouwd 
(zOals - consequent - het appel in 
die zaken aan de gerechtshoven 
dient te warden toevertrouwd). 
De combinatie van minder 
schriftelijke rondes in kortere tijd en 
meer communicatie met de rechter 
als procesmanager kan in 
bodemzaken tot een beslissing 
leiden binnen zes maanden en die 
eerste beslissing kan daardoor in 
veel meer zaken dan nu ook een 
eindbeslissing in eeiste instantie zijn 
(zie ander meer de per 1 maart 1995 
ingevoerde spoedprocedures in 
bodemzaken van het Gerechtshof te 
Amsterdam; Nededands Junstenblad, 
3 maart 1995, p. 330). De rechter 
moet meet communiceren met 
partijen en advocaten. Barendrecht 
en Brenninkmeijer hebben in zoverre 
gelijk. Dat betekent wel dat de 
rechter het accent van zijn 
werkzaamheden meer en meer 
vedegt naar de zitting. Om zich dat 
te kunnen veroodoven meet hij 
warden voorzien van hoger 
geschoold juridisch-technische 
assistentie. Vedegging van zijn tack 
naar de kern van behandelen, 
bemiddelen en beslissen, vereist die 
assistentie. Het zal Cr bovendien toe 
kunnen leiden dat de rechterlijke 
colleges op den duur relatief kleiner 
warden, althans niet grater, en dat 
het werk op het daartoe geeigend 
niveau wordt gedaan. Oak am deze 
reden is het vestigen van 'weten-
schappelijke bureaus' bij de colleges 
een redelijke eis. 'gelet op al het 
vorenoverwogene. 

Themanummers Justinele 
verkenningen 

Regelmatig warden, bij voorbeeld 
ten behoeve van het onderwijs, grate 
aantallen exemplaren van Justitiele 
verkenningen 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 voorbereiding heeft. Over 
de inhoud van de nurnmers kan met 
de redactie contact warden 
opgenamen. Oak personen die een 
bijdrage willen leveren can een van 
de aangekondigde nummers warden 
verzocht contact op te nemen met 
de redactie. 
.11/4, mei: Beroepscodes 
!VS, juni: Integrate veitheid 
J1/6, julilaugustus: Gevangeniswezen 
JV7, september. Ondetzoeknummer 
NB, oktober/november: Gedogen 

Congressen 
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Studiedag Internationale samenwer-
king in stralzaken en rechtsbescher-
ming 
Op deze studiedag zullen inleidingen 
gehouden warden over intematio-
nale politiele gegevensuitwisseling; 
empirische bevindingen over de 
Belgische justitiele samenwedring; 
kleine rechtshulp; uitlevering; 
overdracht van strafveryolging; 
overdracht van tenuiWoerlegging 
strafvonnissen; prejustitiele 
samenwerking; intemationale 
samenwerking in de praktijk De dag 
wordt georganiseerd door de 
vakgroep strafrecht en criminologie 
Universiteit Gent (prof. B. de Ruyver) 
in samenwerking met Uitgeverij 
Politeia vzw en met steun van het 
Bureau voor Belgid van het 
Eurohees Parlement. 
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Datum: vrijdag 5 mei 1995 
Plaats: Europees Parlement, Zaal 1 
A02, Leopoldgebouw, ingang 
Stoomsleperstraat Brussel 
Inlichtingen: Universiteit Gent, 
Faculteit rechten, Vakgroep 
strafrecht en criminologie, 
Universiteitsstraat 4, B-9000 Gent, 
tel.: 09/264.68.38 of-69.43, telefax: 
09/264.69.88. 

Bonger-lezing door Zygmunt Bauman 
Onder de titel 'How to make a 
stranger' zal Bauman spreken over 
de sociale produktie van vreemd-
heid. Bauman is emeritus hoogleraar 
sociologie aan de Universiteit van 
Leeds (Engeland). In 1989 won hij 
de Europese Amalfi-prijs voor 
sociologie. Belangrijke publikaties 
zijn Legislators and interpreters 
(1987), Modernity and the holocaust 
(1989) en Modernity and ambivalence 
(1991). De Bonger-lezingen zijn een 
initiatief van de Stichting WA. 
Bonger-lezingen, die tot doel heeft 
de belangstelling te bevorderen voor 
sociologie en criminologie en voor • 
de betekenis van die wetenschappen 
in de politieke discussie. Zij streeft 
dit onder meer na door het 
organiseren van een jaarlijkse lezing. 
Door die te vernoemen naar W.A. 
Bonger wil zij tevens de herinnering 
levend houden aan deze belangrijke 
socioloog en criminoloog. De 
Bonger-lezingen worden onder-
steund door het Criminologisch 
Instituut Bonger en de vakgroep 
Sociologie van de Universiteit van 
Amsterdam. 
Datunr. vrijdag 12 mei 1995, 15.00u. 
precies 
Plaats: De ronde zaal, Binnen-
gasthuis, Oudezijds Achterburgwal 
237, Amsterdam 
Informatie: mw. M. Hupe-Guimaraes, 
tel.: 020-5253928 
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Gemeentelijk gedoogbeleid softdrugs 
Gemeenten proberen de overlast van 
de verkoop van softdrugs zoveel 
mogelijk te beperken. De verkoop 
van softdrugs mag de openbare 
orde niet verstoren, het woon- en 
leefklimaat niet nadelig beInvloeden, 
de veiligheid van burgers niet in het 
gedrang brengen en de gezondheid 
niet schaden. In de praktijk leiden 
de AHOJ-G criteria van het O.M. tot 
gemeentelijk gedoogbeleid. In 
samenwerking met politie, justitie en 
bij voorbeeld coffeeshophouders 
worden afspraken gemaakt, die 
(moeten) leiden tot een beheersbare 
situatie. Tijdens het congres staat de 
regulerende aanpak van coffeeshops 
en andere verkooppunten van 
softdrugs centraal. Het congres 
wordt geopend door Staatssecretaris 
mr. J. Kohnstamm die het 
kabinetsbeleid zal toelichten. Daama 
komen onder voorzitterschap van 
oud Staatssecretaris en Eerste-
Kamerlid prof. mr. J.F. Glastra van 
Loon onder andere aan de orde: 
samenwerking O.M. en lokale 
overheden; profielen in instromen-
gebruikers-uitstromers; cannabis bij 
kwetsbare groepen. 's Middags ligt 
het accent op de aanpak in 
gemeenten en regio's. Vanuit de 
bestuurlijke praktijk worden 
concrete ervaringen met de AHOJ-G 
criteria gepresenteerd. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: vestigings-
beleid coffeeshops, veiligheid op 
straat, internationaal drugtoerisme, 
leefbaarheid in wijken en buurten. 
Hiermee sluit het congres aan bij de 
VNG-nota over het drugsbeleid uit 
januari 1994 en de aangekondigde 
beleidsnotitie van de ministers Borst 
en Sorgdrager. 
Datum: Woensdag 7 juni 1995 
Plaats: Jaarbeurs Congrescentrum 
Utrecht 
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Informatia Rostra Congres-
communicatie, tel.: 070-3648703. 

hide EUSARF-Congres 
De European Scientific association 
for Residential and Foster Care for 
Children and Adolescents 
organiseert een congres met als 
thema: pedagogische thuishulp in 
problematische opvoedingssituaties. 
Pedagogische thuishulp is een van 
de nieuwste ontwikkelingen binnen 
de jeugdhulpverlening aan kinderen 
en jongeren met psycho-sociale 
problemen en hun gezin. De laatste 
jaren werd een grate waaier van 
vormen en methoden van 
thuisbegeleiding gecreeerd. Op het 
congres zullen verschillende 
ptincipes en methoden van 
thuisbegeleiding warden voorge-
steld. Wij hopen dat practici uit de 
verschillende landen in workshops 
en postersessies hun methodiek zo 
concreet mogelijk zullen presenteren 
en illustreren. Oak zal aandacht 
worden besteed aan recent 
wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot proces- en 
effectevaluatie van den 
hulpverleningsvorm. Er zal oak 
warden nagegaan in welke mate 
enerzijds de methodieken van 
pedagogische thuishulp kunnen 
warden bevrucht vanuit het 
gezinsgericht werken in het kader 
van de residentiele zorg en de 
pleegzorg en hoe anderzfids dit 
gezinsgericht werken kan 
getnspireerd warden vanuit de 
thuisbegeleiding. 
Datum: 6-9 september 1995 
Pleats: Leuven, BeIgie 
Inlichtingen: 4e Europees EUSARF-
congres Kind en Gezin, mevr. N. 
Castelo, Hallepoort 27, B-1060 
Brussel, tel.: 32.2.533.14.95 en fax: 
32.2.534.13.82. 
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Behandelen van seksuele delinguen-
ten 
Op deze vierde International 
conference on treatment of sex 
offenders bestaat de mogefijkheid 
am theorieen, methoden en 
empirische onderzoeksresultaten 
met betrekking tot behandelingen 
van seksuele delinquenten to 
vergelijken. Hoewel de conferentie 
zich zal bezighouden met alle 
aspecten van beoordeling, 
behandeling en preventie van 
seksuele delicten, zal de nadruk 
liggen op misdrijven als verkrach-
ting :  seksueel geweld, ontucht met 
minderjarigeft incest en seksueel 
misbruik tegen kinderen buiten het 
gezin. Wettelijke systemen in de 
wereld verschillen, hetgeen ons 
noodzaakt ens am onze conceptuele 
kaders van preventie- en 
behandelingsprogramma's tegen de 
achtergrond van historische en 
heersende wettelijke en sociale 
contexten te bezien. Gediscussieerd 
zal bij voorbeeld warden over 
controversiele onderwerpen zoals 
seksuele handelingen met jeugdigen 
ffeeftijdsgrens/vrijwilligheid) in 
seksuele relaties en de machtsver-
houdingen tussen mannen, vrouwen 
en kinderen. Het strafrecht 
reflecteert den machtsstructuren en 
criminaliseert en decriminaliseert 
bepaald seksueel gedrag. Bepaalde 
gezichtspunten blijven nogal 
controversieel. Is behandeling een 
alternatief voor bestraffing of maakt 
het onderdeel uit van de straf? Hoe 
definieren,wij kinderpornografie en 
kinderprostitutie? Er bestaat echter 
een internationale consensus dat 
seksueel geweld een sociaal 
probleem is en dat slachtoffers van 
seksueel geweld, met name 
kinderen, kwetsbaar zijn veer wat 
betreft de psychologische 
consequenties. Daarom zijn 
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preventieprogramma's met als doel 
het seksueel geweld terug te 
brengen, van essentieel belang. 
Datum: 18, 19, 20 september 1995 
Pleats: Vrije Universiteit Amsterdam, 
Amsterdam 
lnformatie: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Endocrinolo-
gie, Jos Megens, 020-4440542. 
Zelfregulering en handhaving 

The first world conference on new 
trends in criminal investigation and 
evidence 
Deze conferentie wordt georgani-
seerd door het International network 
for research on the law of evidence 
and procedure. De conferentie wordt 
ondersteund door de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Kunst 
en Wetenschappen. De conferentie 
is van internationaal belang voor 
onderzoekers en praktijkmensen op 
het gebied van recht en bewijs. Het 
doel van de conferentie is het 
samenbrengen van wetenschappers 
uit verschillende landen en 
disciplines: rechters, beleidsmakers, 
officieren van justitie, advocaten en 
forensische experts. De conferentie 
zal hen in staat stellen kennis over 
te brengen en ervaringen uit te 
wisselen. Onder de wetenschappe-
lijke activiteiten vallen tijdens de 
conferentie: plena ire sessies, 
workshops, poster sessies, 
presentaties/demonstraties. Enkele 
onderwerpen die op de conferentie 
aan de orde zullen komen zijn: 
theorieen met betrekking tot 
bewijsvoering; mensenrechten en 
bewijsrecht; bewijs in verkrachtings-
zaken; bewijs van seksueel misbruik 
van kinderen; bewijs op grond van 
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DNA; bedreigde getuigen en 
anonieme getuigen; forensische 
accountancy; internationale 
verdragen met betrekking tot 
politiele samenwerking; grens-
overschrijdende midaad en 
onderzoek; Europol en gegevens-
uitwisseling, enzovoort. De 
spreektaal tijdens de conferentie is 
Engels. Samenvattingen van papers 
kunnen tot 1 september 1995 
worden aangeleverd. 
Datum: 1 december-5 december 
1995 
Pleats: Nederlands Congrescentrum 
en Vredespaleis, Den Haag 
Infichtingen: Eurocongres, Pb. 74713, 
1070 BS Amsterdam. 
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Uteratuur-informatie 
Van de artikelen die in den 
rubriek zfin samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdelIng van 
het INetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het Mlnisterie van 
Justitie tegen betaling kopieen 
worden aangevraagd. Wuj 
attenderen u mop dat volgens 
art. 16b, lid 1 van de Auteurswet 
1912, de kopieen uitsluitend 
mogen dIenen tot eigen oefenIng, 
studie of gebruik. Door de 
documentatie-afdeling worden 
boeken, tfidschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekicing tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. 
De documenten die vane 1987 
zljn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen theratuurifisten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te teen warden 
gevraagd. Tfidschriftartikelen 
kunnen In beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en 
toegezonden wortien. In beide 
gevallen kan men zich wenden 
tot de afdeling documentatie van 
het WODC. Postbus 20301, 2500 
EH 's-Gravenhage, tel.: 070-370 
65 53 (CJ. van Netburg), 
070-370 65 63 (P.H.T. Secher- 

ling) en 070-370 66 56 (mr. 
E.M.T. Beenaidcers). 

Aigemeen 
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Crombag, H.F.M. 
Law as a branch of applied 
psychology 
Psychology, crime and law, le jrg., 
nr. 1,1994, pp. 1-9 
In dit artikel worth de stelling 
vertledigd dat het recht kan warden 
opgevat als een tak van de 
toegepaste psychologie. De reden 
hiervoor is dat het recht voor het 
grootste deel bestaat uit een 
systeem van regels ter controle van 
menselijk sociaal gedrag. Rechtsre-
gels zijn empirisch in die zin dat zij 
uitgaan van empirische wetmatighe-
den in het mensehjk gedrag, bij 
voorbeeld dat mensen effectief 
warden afgeschrikt door straf-
dreiging. Sociaa 1-psychologen 
kunnen zich afvragen of deze 
wetmatigheden inderdaad bestaan, 
met andere woorden of juristen 
goede toegepaste psychologen zijn. 
De auteur onderzoekt dit niet alleen 
voor de kwethe van het afschrik-
kende effect van straf, maar oak 
voor de handhaafbaarheid van de 
strafprocessuele regel dat de 
onschuld van de verdachte moet 
warden aangenomen tot het 
tegendeel is aangetoond. Hij komt 
tot de conclusie dat juristen goede 
sociaal-psychologen zijn als het gaat 
am het afschrikkende effect van 
strafdreiging. Uit psychologische 
experimenten is immers genoeg-
zaam gebleken dat straf een 
krachtige onderdrukker van gedrag 
is. Juristen zijn echter geen goede 
sociaal-psychologen waar het de 
aanname van onschuld betreft. 
Juristen schijnen zich niet te 
realiseren dat het strafproces 
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zodanig is opgezet dat dit heilige 
principe van het strafproces, vanuit 
psychologisch oogpunt bezien, 
alleen maar geschonden kan 
worden. 
Met literatuuropgave. 

2 
Edwards, LM. 
Differentiating between ritual assault 
and sexual abuse 
Journal of child and youth care, 
special issue, 1990, pp. 67-89 
Dit artikel is de weerslag van 
vijfentwintig jaar ervaring van de 
onderzoekster in het werken met 
gevangenen, psychiatrische 
patienten, mensen in crisiscentra en 
zij die gebruik maken van de 
diensten van een instelling als het 
Riagg. ledere stap voorwaarts leidde 
tot nieuwe informatie over de 
omstandigheden waarin mensen 
verkeren en de wreedheid van 
mensen tegen hun medemens. Aan 
de hand van eenentwintig signalen 
en symptomen, zoals problemen met 
menstruatie en seksuele relaties, 
ongewoon gebruik van bepaalde 
tekens bij het maken van schilde-
rijen of tekeningen, preoccupatie 
met maanstanden en eetproblemen, 
beschrijft ze de verschillen tussen 
kinderen en volwassenen die 
seksueel misbruikt zijn en personen 
die het slachtoffer zijn van ritueel 
misbruik binnen een satanische 
sekte. Deze punten zijn bedoeld als 
leidraad voor therapeuten, die er 
meestal als eerste mee geconfron-
teerd worden, voor de politie die de 
rapporten m.b.t. deze nieuwe vorm 
van mishandeling op het bureau 
krijgt en voor maatschappelijk 
werkers die momenteel te maken 
krijgen met de directe of indirecte 
gevolgen van dit probleem. De 
onderzoekster besluit met te zeggen 
dat de lijst van signalen en 

symptomen geenszins compleet is, 
aangezien het probleem nog maar 
sinds kort wordt onderkend in 
Canada en de Verenigde Staten. 
Met literatuuropgave. 

3 
Halman, L 
Variations in tolerance levels in 
Europe; evidence from the 
Eurobarometers and European values 
study 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
15-38 
In dit artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar variaties in 
tolerantie in Europa. Doel hiervan 
was opheldering van de verschillen 
en overeenkomsten in (in)tolerantie 
in Europese landen. Hoewel het niet 
de bedoeling was theorieen te 
toetsen of te genereren, rechtvaar-
digt de ontdekte mate van variatie 
wel theoretische aandacht. Door de 
toevloed van vluchtelingen, de _ 
toenemende vijandigheden tegen 
immigranten en de opkomst van 
extreem rechts, is xenofobie hoog op 
de Europese agenda komen staan. 
In het kader van de Eurobarometer 
zijn een aantal onderzoeken gedaan 
naar xenofobie en racisme. De 
voornaamste conclusies zijn dat de 
Europeanen minder tolerant worden, 
maar dat de nationale bevolkingen 
in veel opzichten verschillen 
vertonen. Deze verschillen kunnen 
slechts ten dele worden herleid tot 
verschillen in de aantallen 
vreemdelingen en vluchtelingen. De 
andere factoren die hen kunnen 
verklaren, zijn echter nog niet 
bekend. Wel blijkt dat de aanvaar-
ding van anderen sterk afhangt van 
de problemen die die anderen 
kunnen opleveren. Dit is belangrijker 
dan ras- en nationaliteitsverschillen. 
Een andere verklaring kan gelegen 
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zijn in de toegenomen gevoel van 
onveiligheid en bedreiging en het 
geringe vertrouwen in de politiek on 
de hedendaagse maatschappelijke 
problemen op te lossen. 
Met literatuuropgave. 

4 
Schoenfeld, C.G. 
Crime, punishment and the criminal 
law; a psychoanalytic summary and 
analysis 
The journal of psychiatry and law, 
21e jrg., nr. 3, 1993, pp. 337-361 
In dit artikel worden enkele 
fundamentele conclusies samenge-
vat van een 30 jaar durende poging 
de psychoanalytische psychologie 
toe to passen op misdaad, straf en 
de strafwet Eerst wordt ingegaan op 
de psycho-analytische ontdekkingen 
over de instinctuele agressiviteit van 
de mens en de aangeboren 
manieren om die te beheersen. Dit 
leidt tot de conclusie dat een 
belangrijke functie van de wet eruit 
bestaat een compensatie to bieden 
voor het onvermogen van de mens 
om zijn agressie voldoende te 
beteugelen. Die beteugeling is 
noodzakelijk om het !even in eon 
beschaafde samenleving mogelijk to 
maken. Dan volgt een uitgebreide 
historische bespreking van de 
antwikkeling van het gewoonterecht 
en de strafwet Deze leidt tot de 
conclusie dat de strafwet zowel 
uitdrukking geeft aan de agressieve 
driften van de mens als deze 
blokkeert. Het artikel eindigt met 
een psycho-analytisch gerichte 
sectie die is gewijd aan criminelen 
en criminaliteit. Deze eindigt met de 
conclusie dat het ultieme doel van 
de strafwet niet zozeer is gelegen in 
het met succes tegengaan van de 
bedreigingen die uitgaan van 
degenen die de wet overtreden, als 
wel in het tegemoetkomen aan de 

emofionele behoeften van de 
wetsgetrouwe eden van de 
maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

5 
Schroder, F. 
SethiIle zum Selbstmord und Tetung 
auf Ver/angen 
Zeitschrift fOr die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 106e jrg., nr. 
3, 1994, pp. 565-580 
In het Duitse recht geldt - anders 
dan in Oostenrijk en Zwitserland - 
een duidelijk onderscheid tussen 
hulp bij zelfmoord en euthanasie. 
TerwijI hulp bij zelfmoord niet 
strafbaar is, can het doden met 
instemming, ja zelfs op uitdrukkelijk 
verzoek on wens van een ander, 
warden bestraft met een vrijheids-
straf van 6 maanden tot 5 jaar. Dat 
hulp bij zelfmoord niet strafbaar is 
vloeit voort uit het systeem der wet, 
in het bijzonder uit Par. 216 StGB. 
De visie op de sin van dit onder-
scheid door diverse schrijvers wordt 
besproken. Volgens de auteur ligt de 
zin van Par. 216 StGb erin dat de 
wetgever de beshssing over de eigen 
dood als zo essentieel beschouwt, 
dat hij niet toelaat dat de voltrekking 
hiervan op een ander wordt 
afgeschoven. Zoals de wetgever ook 
in andere zaken wegens de 
hoogstpersoonlijke betekenis eivan 
vertegenwoordiging uitsluit, sluit hij 
hier ook een vertegenwoordigend 
handelen uit 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Bedau, HA. 
American populism and the death 
penalty; witnesses at an execution 
The Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
289-303 
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De auteur werpt een nadere bilk op 
de populaire status van de doodstraf 
in de Amerikaanse samenleving. In 
de Amerikaanse media worden de 
reacties van haat van de nabe-
staande van slachtoffers breed 
uitgemeten. Velen van hen waren 
aanwezig bij de terechtstelling en 
zijn fervente voorvechters van de 
doodstraf. Maar er zijn ook anderen 
die door de aanschouwing van de 
uitvoering van het vonnis tegenstan-
der van de doodstraf zijn geworden. 
Met de opkomst van de televisie in 
de jaren vijftig wonnen ook de 
stemmen die pleiten voor live 
uitzendingen van de doodstraf op 
televisie sterk aan invloed. De auteur 
meent dat een uitzending sterk 
misleidend zou zijn omdat het niets 
bijdraagt aan het begrip van wat een 
terechtstelling werkelijk betekent. Hij 
doelt hier op het systematische 
proces van dehumanisering van 
dader en executeurs. De auteur gaat 
vervolgens in op de zogeheten victim 
impact statements, de Amerikaanse 
variant van orientatie op het 
slachtoffer van geweldsmisdrijven of 
diens nabestaanden. De auteur ziet, 
als het gaat om de doodstraf, een 
aantal gevaren die deze verklaringen 
in het !even roepen. Zo vreest hij 
onder andere dat met deze 
verklaringen de juryleden een wapen 
in handen krijgen om hun 
racistische neigingen te maskeren 
als het gaat om een zwarte dader en 
een blank slachtoffer. Tot slot zegt 
de auteur te hopen dat de publieke 
opinie een duidelijk neen zal laten 
horen tegen de doodstraf. 
Met literatuuropgave. 

7 
Griset, P.L. 
Determinate sentencing and the high 
cost of overblown rhetoric; the New 
York experience 
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Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 532-548 
In de VS hebben in de jaren 
zeventig en tachtig steeds meer 
staten straftoemetingsrichtlijnen 
ingevoerd. In 1987 gebeurde dit ook 
door de federale regering. Het ideaal 
dat hieraan ten grondslag ligt is 
volgens de auteur gebaseerd op een 
onvolledig en gebrekkig theoretisch 
model. Tot de jaren zeventig 
bepaalde de rechter de minimale en 
maximale gevangenisstraf terwijI de 
'parole boards' in de gevangenis 
bepaalden hoelang de gedetineerde 
na het uitzitten van de minimumstraf 
nog in de gevangenis moest blijven. 
In die tijd was het dominante 
strafdoel resocialisatie. Het resultaat 
hiervan was een opmerkelijk uniform 
straftoemetingssysteem. Het huidige 
stelsel van richtlijnen, gericht op 
'vaste' straffen, heeft juist een 
grotere ongelijkheid tot gevolg. De 
criteria zijn narnelijk verschillend en 
een theoretische onderbouwing 
ontbreekt. De auteur maakt duidelijk 
dat het idee van 'vaste' straffen 
vatbaar is voor uiteenlopende 
interpretaties. In verschillende staten 
hebben de richtlijnen dan ook 
geresulteerd in verschillende 
praktijken. In sommige staten, zoals 
New York, zijn ze zelfs nooit 
ingevoerd. In Florida hebben de 
gevangenisautoriteiten een zeer 
grote zeggenschap gekregen over 
de strafduur. In andere staten is de 
macht hierover verschoven van de 
rechters en 'parole boards' naar 
officieren van justitie en gevangenis-
directies. Zowel de onbepaaldheid 
als de bepaaldheid van straffen 
berust op een gebrekkige theorie en 
opgeblazen retoriek. De praktijk-
voordelen van een onbepaald 
strafsysteem zijn inmiddels duidelijk. 
Nu moet er onderzoek komen naar 
de voordelen van een bepaald 
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strafsysteem, zodat eon werkelijke 
vergelijking mogelijk worth. 
Met literatuuropgave. 

8 
Huber, B., G. nestle 
Developments of criminal law in 
Europe; an ovensew 
European journal of crime, criminal 
law and criminal justice, 2e jrg., nr. 
3, 1994, pp. 291-306 
Het hier gepresenteerde artikel 
maakt onderdeel uit van eon bredere 
studio van de auteur naar 
ontwikkelingen in de strafrechtelijke 
wetgeving in Europa tussen 1989 en 
1992. In dit book zijn de gegevens 
van 23 nationale rapporten over 
wetgeving, vernieuwingsprojecten, 
rechtszaken en literatuur over 
allerhande op de strafrechtpleging 
betrekking hebbende onderwerpen 
verwerkt. In dit artikel maakt de 
auteur de lezer attent op de 
belangrijkste issues in de strafrech-
telijke wetgeving en op ontwikkelin-
gen die de Europese landen met 
elkaar gemeen hebben. Achtereen-
volgens komen aan bod: het 
strafrechtelijke beleid; de invloed die 
de toenemende europeanisering op 
het strafrechtelijk systeem heeft; 
gehele en gedeeltelake herziening 
van strafrechtelijke wetgeving en de 
ontwikkelingen in de Europese 
landen rondom enige belangrake 
strafrechtelijke leeistukken, zoals het 
schuldbeginsel, rechtvaardigings-
gronden, de paging en plegen en 
medeplegen. 

9 
Sanbom Jr., J.B. 
Remnants of patens patriae in the 
adjudicatory hearing; is a fair trial 
possible in juvenile court? 
Crime and delinquency, 40e jrg.. nr. 
4, 1994, pp. 599-615 

In de Verenigde Staten werd vanuit 
het verleden aan hoorzittingen door 
de kinderrechter ridding gegeven 
door het rechtsbeginsel parens 
patriae; de verplichting van de Staat 
en de autorisatie zorg to dragen 
voor kinderen on jeugdigen. De 
hoorzittingen hadden het karakter 
van informele, klinische sessies. Het 
Hooggerechtshof meakte doze 
hoorzittngen door de kinderrechter 
doelbewust tot strafrechtehjke 
verhoren via de gerechtelake 
uitspraken van de Gault (1967) on 
Winship 09701 In dit onderzoek 
wordt nagegaan of on tot op welke 
hoogte de betrokkenen bij 
hoorzittingen door de kinderrechter 
zich nog laten leiden door sporen 
van de parens gable° doctrine. 
Honderd medewerkers (rechters, 
openbare aanklagers, advocaten on 
reclasseringsambtenaren) van dde 
verschillende rechtbanken (in sted, 
voorstad on platteland) werden 
genterviewd d.m.v. open vragen over 
aanwijzingen voor oneerlijke 
behandeling in de hedendaagse 
praktijk van bedoelde hoorzittingen. 
De resultaten laten zien dat 
rechtbankmedewerkers eon groat 
aantal hindernissen zien, die eon 
eerlijke behandeling in de weg 
staan. Rechters laten zich 
beinvloeden door voor-informatie, ze 
zijn niet geneigd verzoekschriften 
wearvoor geen bewijzen bestaen 
terzade to leggen, ze negeren moties 
van de verdediging, nemen 
ondeskundig verkregen bewijs-
materiaal aan on gaan over tot 
veroordeling ook als or sprake is van 
gerede twijfel. 
Met literatuuropgave 

10 
Tonry, M. 
Racial politics, racial disparities and 
the war on crime 

124 



Litennuuroverzicht 

Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 475-494 
Ongelijke behandeling van de 
verschillende etnische groeperingen 
binnen het justitiele systeem in de 
Verenigde Staten is toegenomen 
sinds 1980. Dit komt voornamelijk 
doordat politiek gemotiveerde 
besluiten, genomen tijdens de 
ambtsperioden van Reagan en Bush, 
resulteerden in een borlog tegen 
drugs'. Deze wqrdt gekenmerkt door 
een enorme toename van het aantal 
arrestaties, het in verzekerde 
bewaring stellen van straatdealers 
en het toepasen van strengere 
strafmaatregelen. In ditartikel 
worden gegevens onder de 
aandacht gebracht t.a.v. het raciale 
aspect aan deze ontwikkeling. De 
oorzaken van het ontwikkelde beleid 
worden onderzocht en er wordt 
nagegaan of de negatieve effecten 
van het beleid op m.n. de zwarte 
bevolking wet ethisch te verantwoor-
den valt. De auteur is van mening, 
op grond van uitvoerig beschreven 
gegevens, dat de effectiviteit van het 
toegepaste drugsbeleid de raciaal 
ongelijke effecten op de zwarte 
bevolking niet kan billijken. Ook is 
het volgens hem niet zo dat het 
voorgestane beleid de wensen van 
de bevolking weerspiegelt Hij is het 
oak niet eens met de mening dat 
met dit beleid juist wordt opgeko-
men voor de belangen van zwarte 
drugslachtoffers. De onderzoeker 
veronderstelt dat het gevolgde 
drugsbeleid slechts politieke doelen 
van blanke politici dient. Er wordt bij 
dit beleid niet primair uitgegaan van 
pragmatische doelstellingen, zo 
concludeert hij. De zwarten zullen 
hiervoor moeten boeten. 
Met literatuuropgave. 
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11 
Tremblay, P., G. Cordeau e.a. 
Underpunishing offenders; towards a 
theory of legal tolerance 
Canadian journal of criminology, 36e 
jrg., nr. 4, 1994, pp. 407-434 
De behoefte aan straffen van het 
publiek wordt vergeleken met die 
van de deelnemers aan het 
strafproces. Hieruit blijkt dat 
professionele deelnemers aan het 
strafproces minder punitieve 
opvattingen hebben dan het grate 
publiek. Dit verschil kan niet warden 
verklaard door een verschil in de 
waardering van de ernst van het 
delict, noch door de sociaal-
demografische achtergrond van de 
respondenten of de veronderstelde 
irrationaliteit van de publieke opinie. 
De cruciale factoren moeten elders 
warden gezocht Het publiek en de 
professionele procesdeelnemers 
verschillen in twee opzichten. Ten 
eerste schrijft het grate publiek meer 
verantwoordelijkheid toe aan 
wetsovertreders en ten tweede is het 
publiek zekerder van het nut dat 
straffen heeft am bepaalde 
normatieve doeleinden te bereiken. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

12 
Aronowitz, A. 
A comparative study of hate crime; 
legislative, judicial and social 
responses in Germany and the United 
States 
European journal on criminal policy 
and research, 2e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
39-64 
De VS en Europa warden geconfron-
teerd met een golf van geweld tegen 
minderheden. Bij haar bespreking 
van deze 'hate crimes' gaat de 
auteur eerst in op problemen van 
definiering. Een precieze definiering 
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is noodzakelijk maar in Europese 
landen en in de VS loopt de 
terminologie wijd uiteen. Beperkt de 
definiering zich tot de etnische 
minderheidsstatus van slachtoffers, 
dan ontstaat de moeilijkheid hoe de 
aanvallen van vreemdelingen op 
skinheads zijn te benoemen. Een 
oplossing voor het vinden van een 
definitie zou kunnen zijn om de 
aandacht niet langer te richten op 
motivaties of status van het 
slachtoffer, dus op mensen. maar op 
gebeurtenissen. Onderzoek naar 
misdrijven die begaan worden uit 
vooroordeel heeft aan het licht 
gebracht dat daders in toenemende 
mate zich zijn gaan organiseren, 
hoewel individuele aches die een 
uiting zijn van racistische subcultu-
ren van jongeren niet ontbreken. 
Een belangrijk verschil tussen de 
Amerikaanse en de Duitse 
bestrijdingsmethoden is dal in 
Duitsland volgens de Grondwet 
verfassungsfeindliche organisaties 
verboden zijn, terwijI in de VS 
organisaties die oproepen tot 
haatmisdrijven beschermd worden 
door het First Amendment 
Juridische maatregelen en pogingen 
van de wetgever het tij te keren 
zullen, zegt de auteur, vooroordeel 
en haat niet tegen kunnen houden. 
Hiervoor is een attitudewijziging 
nodig die het gevolg kan zijn van 
sociale adies op scholen en 
universiteiten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Cheatwood, D. 
Changes in homicide patterns in the 
'new' Europe; implications from the 
American experience 
European journal of crime, criminal 
law and criminal justice, 2e jrg.. nr. 
3, 1994, pp. 239-251 
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Het grote aantal moordzaken in de 
Verenigde Staten geeft reden am te 
veronderstellen dat ook het aantal 
moordzaken, en misschien 
belahgrijker, het soort moordzaken, 
in West-Europa in de komende jaren 
zal veranderen. Daman uitgaande 
kunnen de lessen die getrokken 
kunnen worden uit de Amedkaanse 
situatie van waarde zijn voor Europa. 
Het aftikel geeft een overzicht van 
de theorieen en empidsche 
gegevens die beschikbaar zijn over 
de Amerikaanse situatie. Sommige 
zijn wel van waarde voor Europa, 
andere niet Van de Amerikaanse 
gegevens werd een aantal 
hypothesen afgeleid over het 
verband tussen werkeloosheid en 
criminaliteitin Europa. Verwacht 
werd dat een shjging van de 
werkloosheid niet tot meer 
vermogenscriminaliteit, maar wel tot 
een groter aantal mishandelingen en 
moorden zou leiden. De gegevens 
over werkloosheid en criminaliteit 
van elf Duitse deelstaten werden 
geanalyseerd. De eerste conclusies 
wijzen in de richting dat juist het 
tegenovergestelde van de 
hypothesen waar is. Dit betekent dat 
de reactie op wendoosheid in 
Duitsland veel rationeler en 
pragmatischer is dan in de 
Verenigde Staten. 

14 
Dembo, R., L Williams e.a. 
The relationships among lank& 
problems, friends' troubled behavior, 
and high risk youths' alcohol/other 
drug use and delinquent behavior; a 
longitudinal study 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 11, 1994, PP. 
1419-1442 
Verslag wordt gedaan van een 
longitudinaal onderzoek naar 
jeugdige delinquenten die ten tijde 
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van het eerste meetmoment 
gedetineerd waren in een 
jeugdgevangenis. Het tweede 
meetmoment was een jaar later. De 
eerste keer werden 113 meisjes en 
296 jongens ondervraagd; de tweede 
keer 69 meisjes en 236 jongens. De 
gegevens worden gebruikt ter 
toetsing van een theoretisch model 
waarin een relatie wordt gelegd 
tussen gezinsproblemen, problema-
tisch gedrag van vrienden, het 
gebruik van alcohol en andere drugs 
enerzijds en delinquent gedrag 
anderzijds. De resultaten bieden een 
vrij goede ondersteuning van de 
theorie. Er blijken sterke relaties te 
bestaan tussen de onafhankelijke en 
afhankelijke variabelen op het eerste 
meetmoment. Dit is ook zo op het 
tweede meetmoment, met dien 
verstande dat gezinsproblemen dan 
niet meer zijn gerelateerd aan de 
andere factoren, maar nog wel aan 
drug- en alcoholgebruik en 
delinquent gedrag op het eerste 
meetmoment. Interessant is dat er 
een sterke relatie bestaat tussen 
drug- en alcoholgebruik op het 
eerste en het tweede meetmoment, 
terwijI de relatie tussen het 
delinquente gedrag op beide 
meetmomenten bescheiden is. 
Problematisch gedrag van vrienden 
is sterk gerelateerd aan drug- en 
alcoholgebruik en delinquent gedrag 
op beide meetmomenten. De auteurs 
bevelen aan om de vrienden te 
betrekken in de preventie en 
vroegtijdige interventie-programma's. 
Met literatuuropgave. 

15 
Gobert, J. 
Corporate criminality; new crimes for 
the times 
Criminal law review, oktober 1994, 
pp. 722-734 
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Volgens de auteur zijn conventionele 
strafrechtelijke doctrines niet !anger 
geschikt om hedendaagse 
ondernemingscriminaliteit te 
bestrijden. Concepten als actus reus 
en mens ma, en de hiermee 
samenhangende opvattingen over 
oorzakelijkheid, zijn niet langer meer 
toegesneden op de complexiteit van 
de moderne onderneming. De auteur 
heeft ook zijn bedenkingen over de 
dikwijls aangeprezen alternatieve 
aanpak via regulatorische wetgeving 
waarbij inspectoraten in plaats van 
de politie de handhavingsfunctie 
wordt toegekend. Want aan zo'n 
constructie kleeft ondere andere het 
nadeel dat er te weinig afschrikwek-
kende werking van uit gaat. De 
auteur voelt veel voor het idee om 
aansprakelijkheid van de onderne-
ming te verankeren aan de 
maatschappelijke plicht van de 
onderneming om criminele 
handelingen te voorkomen. Dus een 
onderneming zou aansprakelijk 
gesteld kunnen worden als een 
misdrijf geautoriseerd en toegestaan 
wordt als gevolg van het 
ondernemingsbeleid of van de facto 
praktijken. Dus de onderneming is 
aansprakelijk als zij faalt in het 
voorkomen van schade. Een 
probleem hierbij is wel de 
bewijsvoering. Dit probleem kan 
ondervangen worden door de 
aandacht te richten op de vraag of 
er risico's zijn geschapen die leiden 
tot ernstige schade. De bewijslast 
ligt bij de onderneming. De auteur 
waarschuwt tot slot dat wanneer het 
strafrecht niet bij machte is om 
ondernemingen aan te pakken, men 
steeds meer zal overgaan tot het 
zoeken en vervolgen van zondebok-
ken. 
Met literatuuropgave. 



Junlltiele verkenningen, 55. 21, fir, 3, 1995 

18 
Howell, J.C. 
Recent gang research; program and 
policy implications 
Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994. pp. 495-515 
Uit verslagen in de massamedia 

komt naar voren dat de recente 
stijging van het jeugdgeweld moet 

worden toegeschreven aan de 
verspreiding van het verschijnsel van 

de straatbendes. Straatbendes 
zouden zich bovendien steeds meer 
bezighouden met drugshandel en 
hun werkzaamheden actief 
uitbreiden naar andere steden. In dit 

artikel worden recente onderzoeken 
naar straatbendes besproken am na 
te gaan of dit beeld klopt. Uit die 
onderzoeken blijkt dat het probleem 

van de gewelddadige jeugdbendes 
inderdaad toeneemt. In steeds meer 
steden worden jeugdbendes 
gesignaleerd. Daarbij komt dat 
gangleden steeds meer gewelds-

delicten begaan, ernstiger 
verwondingen toebrengen en vaker 
dadelijke wapens gebruiken. loch is 
het niet duidelijk of de gewelds-

toename in de steden gratendeels 
moet warden toegeschreven aan 
gangs, of dat oak jongeren die niet 

behoren tot gangs hieraan hun 
aandeel leveren. Jeugdbendes 
verspreiden zich inderdaad steeds 
meer over grate en ook kleine 

steden in het westen en midden-
westen van de VS. Dit is echter niet 

zozeer toe te schrijven aan een 
actief beleid van de bendes zelf, 
maar veeleer aan gezinsmigratie en 
het spontane ontstaan van gangs in 

de steden. Ten slotte is niet 
gebleken dat gangs meer betrokken 

zijn bij de handel in drugs dan 
andere delinquente jongeren. De 
auteur besluit met het geven van 
aanbevelingen am jeugdbendes op 

federaal niveau aan te pakken. 

Met literatuuropgave. 

17 
Laub, J.H., J.L Lauritsen 
The precursors of criminal offending 
across the life course 
Federal probation, 58e jrg, nr. 3, 
1994, pp. 51-57 
Omdat veel cdminaliteit wordt 

gepleegd door een relatief kleine 
groep daders, zou het aantrekkelijk 

zijn om deze daders te identificeren 
nog voordat zij zich een cdminele 
levensstip hebben aangemeten. Dit 
artikel biedt een overzicht van de 
onderzoeksliteratuur op dit vlak. De 

leeftijd waarop het eerste delict 
werd gepleegd blijkt de meest 
consistente voorbode van een 

criminele carriere. Hoe lager de 
beginleeftijd, des te grater is de 
kans dat er in de toekomst sprake 
zal zijn van chronische 

Naast beginleeftijd warden echter 
ook andere risicofactoren genoemd, 
zoals familie-omstandigheden en 
opvoedingsstijlen, de rol van de 

vriendenkring en sociaal-
economisch factoren. Voorts bhjkt 
dat vroegtijdige criminaliteit vaak 
voorafgegaan wordt door adders-
soortige gedragsproblemen op 

school of in het gezin. Gezien het 
beeld van de resultaten pleiten de 

auteurs voor preventie-strategieen 
met een brede aanpak. De 
interyenties zouden in een zo vroeg 
mogehjk stadium dienen plaats te 

vinden. Men zou niet moeten 
wachten op het eerste official° 
delict. Dan is het namelijk vaak al te 

lsat om een cdminele carriere te 
voodcomen. 

Met literatuuropgave. 

18 
Ohbuchi, K., T. Ikeda e-a. 
Effects of violent pornography upon 

128 
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viewer's rape myth beliefs; a study of 
Japanese males 
Psychology, crime and law, le jrg., 
nr. 1, 1994, pp. 71-81 
Onderzoekers van verkrachting 
hebben al eerder opgemerkt dat er 
mannen zijn die onjuiste opvattingen 
hebben over de vrouwelijke 
seksualiteit. Gaat het om stereotype 
vooroordelen over daders en 
slachtoffers die als rechtvaardiging 
dienen voor verkrachting, dan is er 
sprake van wat de auteurs 
aanduiden met de term 
verkrachtingsmythen. De auteurs 
hadden tot doel om de effecten te 
onderzoeken van pornografische 
video's op het geloof in deze 
mythen. Ze deden hun onderzoek 
onder Japanse studenten. Aan elk 
van hen (N=150) werd individueel 
een van de volgende drie catego-
rieen pornografische video's 
getoond: een film waarin een man 
en een vrouw met instemming van 
de vrouw gemeenschap hadden; een 
film waarin een verkrachte vrouw 
pijn toonde; een film waarin een 
verkrachte vrouw uiteindelijk pijn 
toonde. Twee weken later werd aan 
een ieder uit een groep van de 
studenten (N=73) een van de drie 
films getoond. De auteurs 
gebruikten bij hun meting voor en 
na het experiment A MONOVA, 
univariate analyse, covariate analyse 
en factoranalyse met varimax rotatie. 
De onderzoeksvariabelen hadden 
betrekking op manlijke en 
vrouwelijke seksualiteit. Het bleek 
dat studenten met een grote neiging 
tot verkrachting een sterk geloof 
hadden in verkrachtingsmythen. De 
auteurs vermoeden dat het zien van 
gewelddadige porno-video's niet 
alleen deze mythen kunnen 
genereren maar ook versterken. Zij 
zeggen ook dat bij de generalisatie 
van hun bevindingen enige 

voorziWigheid in acht genomen 
moet worden, 
Met literatuuropgave. 

19 
Palermo, G.B. 
Murder-suicide; an extended suicide 
International journal of offender 
therapy and comparative crimino-
logy, 38e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
205-216 
Dit artikel gaat over mensen die 
eerst hun voormalige geliefde doden 
en vervolgens zelfmoord plegen. De 
auteur behandelt dit syndroom 
waarbij hij vooral aandacht besteed 
aan het jaloerse, parandide type. Hij 
behandelt statistische gegevens en 
psychoanalytische, sociologische en 
psychiatrische theorieen. Vervolgens 
stelt hij voor dit syndroom voortaan 
te benoemen als 'uitgebreide 
zelfmoord'. De auteur meent dat de 
moordenaar primair handelt vanuit 
een realistisch gevoel van verlies. De 
moordenaar is niet in staat te 
aanvaarden dat de relatie die hij 
beschouwde als goed en bevredi-
gend verbroken werd. In het 
algemeen is hij kwetsbaar, 
afhankelijk, ambivalent en agressief 
en verbergt hij zich achter een 
façade van zelfbewustheid. Hij is niet 
in staat de realiteit het hoofd te 
bieden van een onverwachte 
afwijzing en van een drastische 
levensverandering. Met de moord 
doodt hij zijn uitgebreide zelf en 
vervolgens doodt hij zichzelf. 
Met literatuuropgave. 

20 
Stessens, G. 
Corporate criminal liability; a 
comparative perspective 
International and comparative law 
quarterly, 43e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
493-520 
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Niet alleen is de witte-boorden 
criminaliteit flink toegenomen in de 

laatste decennia, de criminaliteit is 
oak steeds meer internationaal 

geworden. De auteur bespreekt de 
vraag hoe ondememingscriminaliteit 
bestreden kan worden. De 
groeiende indusuialisatie in de 

vorige eeuw Net de aard van de 
strafrechtelijke sancties tegen 

ondememingen niet onberoerd 
zowel aan deze als aan gene zijde 

van de oceaan. Er zijn in Europa in 
tegenstelling tot de VS anno 1995 

nog landen die weigeren het 
concept van criminele aansprakelijk-
heid van de ondememing te 

aanvaarden. De auteur bespreekt 
ook de implicaties van twee 
modellen van criminele aansprake-
lijkheid. In het ene gaat het am 

topmanagers die aangesproken 
warden op crimineel gedrag. In het 
tweede model gaat het on elke 
werknemer die optreedt namens de 

ondememing. Dit model impliceen 
een afgeleide aansprakelijkheid, dus 

de onderneming is aansprakelijk niet 
voor zijn eigen daden maar voor de 

daden van zijn wedmemers. Na een 
vergelijkende analyse hoe een en 

ander zijn neerslag vindt in diverse 
landen komt de auteur tot de 
volgende conclusies. Het zijn niet de 

administratieve sancties die de 
voorkeur verdienen maar een 
systeem van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid. Het tweede model 

met zijn afgeleide aansprakelijkheid 
is te prefereren haven het eerste 
model. Dit ander andere omdat het 
tweede model beter de sociale 

verantwoordelijkheid van de 
ondememing weerspiegelt dan het 
eerste model. Tot slot spreekt de 

auteur zijn vrees uit dat wanneer 
een land niet overgaat tot een 
veelomvattend sanctionerings-

systeem, het spoedig te maken zal 

krijgen met een hde horde 

ondernemingen met activiteiten die 
elders niet getolereerd warden. 
Met literatuuropgave. 

21 
Williams, P., C. Flomz 
Transnadonal criminal organizations 
and drug trafficking 
Bulletin on narcotics, 46e jig., nr. 2, 

1994, pp. 9-24 
De markt van intemationale 

misdaadondernemingen heeft veel 
gemeen met die van de legale 

economie, zij het dan dat bij deze 
vorm van kapitalisme veel minder 
overheidsregulering plaatsvindt. De 

Siciliaanse Mafia, Chinese Triaden, 
Japanse Vakuza, Colombiaanse 
kartels, Nigeriaanse drugshande-
laren en organisaties in de ex-Sovjet 

Unie, am de grootste te noemen, 
hebben alien hun eigen deel van de 

wereldmarkt in drugs, wapens en 
dergelijke in handen. Van deze 

is/was het Cali-kartel uit Colombia 
waarschijnlijk nog het meest een 

formele organisatie, terwijI de 
Nigerianen in de regel juist in kleine 

flexibele koeriersdiensten opereren. 
Wereldwijd zijn onder meer door de 
enorme toename van het intematio-

nale luchtverkeer On 1992 vier maal 
zo veel passagiers als in 1974) de 

mogelijkheden sterk verruimd. Op 
nationaal nNeau dragen corrupte 
en/of ingestorte overheidsapparaten 
hun steentje bij. Colombia, 

begunstigd door zijn ligging en door 
de vele afgelegen regio's, had zich al 
onder het Spaanse koloniale bewind 

bekwaamd in smokkel; cocaine werd 
het volgende anikel in de reeks. In 
het westen opgeleide Nigerianen op 
hun beurt, gewend aan relatieve 

rijkdom, waren volgens de auteurs 
na de oliekrach beginjaren tachtig 

toe aan nieuw economische prikkels: 
ze vonden deze in de internationale 
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doorvoer van heroine. Daarbij Imam 
hun beheersing van het Engels heel 
goed van pas, zoals de Colombianen 
gemakkelijk toegang hebben tot het 
Spaanstalige segment van de VS. 
Voor een aantal leden van etnische 
minderheden in de afzetlanden ten 
slotte, biedt de illegale (drugs)- 
handel een moeilijk te beconcurre-
ren arbeidsmarkt 

Gevangeniswezen/tbs 

22 
Fjarstedt, S., N. Bishop 
Women prisoners in Sweden 
Prison service journal, nr. 96, 1994, 
pp. 15-22 
Hoewel het aantal gedetineerde 
vrouwen in Zweden gering is, is hun 
aandeel in de totale gedetineerden-
populatie gestegen van 1,5% in 1970 
tot bijna 5% in de jaren negentig. 
Deze vrouwen worden onderge-
bracht in twee speciale vrouwen-
gevangenissen of in gemengde 
regionale inrichtingen. In deze 
inrichtingen verblijven zij 's nachts 
gescheiden van de mannen, maar 
nemen zij overdag deel aan 
gemeenschappelijke activiteiten. Op 
instigatie van het Zweeds parlement 
is een onderzoek gedaan naar de 
behoeften van vrouwelijke 
gedetineerden. Daartoe is in 1992 
een vragenlijst uitgezet bij alle op 
een peildatum aanwezige vrouwe-
lijke gedetineerden. De meeste 
vrouwen waren veroordeeld wegens 
een vermogens- of een drugs-
misdrijf. Bijna 60% gebruikte 
voorafgaande aan de detentie 
(vrijwel) dagelijks soft- of harddrugs. 
Een kleine 30% van de vrouwen had 
behoefte aan hulp om hun 
afhankelijkheid van drugs te 
doorbreken. Aan de gedetineerden 
is ook gevraagd een oordeel te 
geven over het gevangenisverblijf. 

Meer dan 80% prefereerde een 
eenpersoons- boven een meer-
persoonscel. Opvallend was dat de 
meerderheid van de vrouwen de 
gemengde gevangenis prefereerde 
boven een verblijf in een afzonder-
lijke vrouwengevangenis. Ook was 
een meerderheid voor de mogelijk-
heid om - in ieder geval tot een 
bepaalde leeftijd - kinderen bij zich 
te kunnen hebben in de gevangenis. 

23 
Johnson, E.H. 
lchihara prison for traffic offenders; 
an innovative model in Japan 
Innovation exchange, nr. 4, 1993, pp. 
62-63 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het 
autobezit in Japan aanmerkelijk 
toegenomen. Dit had tot gevolg dat 
er ook veel meer verkeersovertredin-
gen werden begaan. Vanaf de jaren 
zeventig krijgt een steeds groter 
aantal verkeersovertreders te maken 
met gevangenisstraf. Het betreft hier 
m.n. alcomobolisten en alcomobolis-
ten zonder rijbewijs. Beleidsmakers 
benaderden het probleem omzichtig, 
aangezien de publieke opinie zich 
verzet tegen criminalisering van 
verkeersovertreders en het Japanse 
socio-culturele systeem zwaar steunt 
op de effectiviteit van informele 
controle, waarbij groepsbelangen 
boven individuele belangen gaan. 
Toch moest de Japanse overheid 
uiteindelijk de hulp inroepen van het 
justitiele systeem om het probleem 
aan te kunnen pakken. In 1969 werd 
hiertoe een unieke gevangenis 
geopend, speciaal bestemd voor 
mensen die een verkeersovertreding 
hebben begaan. De mensen in deze 
Ichihara-gevangenis worden door 
het publiek als niet-crimineel 
beschouwd en profiteren van de • 
Japanse culturele overtuigingen. De 
criteria waarop zij worden 
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aangenamen zijn: het betreft een 
eerste veroordehng, de veroordeling 

is !anger dan drie maanden, de 
gevangene lijdt niet aan een ernstige 
psychische- of lichamelijke stoomis 

en er kan warden volstaan met een 
minimum aan beveiliging. Het 

vernieuwende beleid binnen de 
gevangenis is nadrukkelijk gericht 

op resocialisatie van de gevangenen. 

24 
Martivart, J.W., SJ. livelier e.a. 
A limited capacity to treat; examining 
the effects of Own population 
control strategies on prison education 
programs 
Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 516-530 

Tussen 1971 en 1990 is het totaal 
aantal gedetineerden in Texas met 
3004/0 toegenamen. Dit heeft geleid 

tot een omvangrijk bouwprogramma 
voor nieuwe gevangenissen. Dit 
programma was echter onvoldoende 
am de toegenomen druk volledig op 

te vangen. Daarnaast is zowel bij de 
'voordeur als de 'achterdeur een 
ombuigingsbeleid gevoerd. In plaats 

van een vajheidsstrat werden steeds 
meer alternatieve sancties opgelegd. 
Bovendien werden steeds meer 

gedetineerden voor het einde van 
hun detentie op vrije voeten gesteld. 
Ondanks wettehjke maatregelen die 
in de jaren tachtig zijn genomen om 

de opgelegde vrijheidsstraffen te 
verlengen, is de feitelijke gemiddelde 
detentieduur afgenomen: van 36 

maanden in 1980 tot 17 maanden in 
1990. Deze detentieverkorting heeft 
negatieve gevolgen voor het 

onderwijsprogramma in gevangenis-
sen. Texas kent een afzonderlijk 

schoolsysteem voor gedetineerden 
dat zowel voorziet in algemeen 
vormende als beroepsopleidingen. 
Uit onderzoek bleek dat de 

detentieduur van zeer veel 
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gedetineerden inmiddels onvol-

doende is om een betekenisvolle 
vooruitgang te boeken in opleidings-

niveau. Behalve door de korte 
detentieduur wordt dit veroorzaakt 
door de soms lange wachtlijsten 
voor deelname aan een opleiding. 

Verschillende opties am dit probleem 
op te lossen warden besproken. De 

auteurs concluderen dat slechts een 
daarvan realistisch is, namelijk het 
schemer selecteren welke 
gedetineerden gelet op de 

verwachte detentietijd in staat zullen 
zijn de opleiding af te ronden. 
Met literatuuropgave. 

25 
Miller, D. 
HIV positive inmates; experiences and 
implications for prison HIV 
counsellors 
Prison service journal, nr. 94, 1994, 

pp. 30-36 
Het belang van een aids-beleid 
binnen het gevangeniswezen is pas 
recent onderkend. De auteur heeft 

in 1991 een onderzoek verricht 
onder HIV-besmette gedetineerden. 

Van de 56 besmette gedetineerden 
die op een bepaalde peildatum in 

Engeland en Wales aanwezig waren, 
zijn er 31 genterviewd. Bij iets meer 
dan de helft van deze gedetineerden 
is de positieve besmetting in de 

gevangenis vastgesteld. In verreweg 
de meeste gevallen werd vooraf-
gaande aan de test geen 

hulpverleningsaanbod gedaan. De 
emotionele gevolgen van de 
positieve testuitslag waren emstig. 

Bij de bekendmaking van de 
testuitslag werd meestal (opnieuw) 

geen hulpverleningsaanbod gedaan. 
Desondanks bleek ongeveer de helft 
van de gedetineerden uiteindelijk 

loch hulpvedening te ontvangen. De 
gedetineerden waren over het 

algemeen wel te spreken over de 
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medische en psychologische zorg. 
De meeste gedetineerden 
constateerden dat hun positie en 
bewegingsvrijheid binnen het 
gevangeniswezen negatief werd 
beInvloed door de positieve 
testuitslag. Desondanks was men 
niet uitgesproken negatief over de 
houding van het executieve 
inrichtingspersoneel. De auteur 
concludeert dat nog het een en 
ander kan worden verbeterd met 
betrekking tot de hulpverlening aan 
HIV-besmette gedetineerden. Met 
name zou stelselmatiger een 
hulpvereningsaanbod moeten 
worden gedaan bij het afnemen van 
een aids-test. 

26 
Watson, RJ., LE. Stermac 
Cognitive group counselling for sexual 
offenders 
International journal of offender 
therapy and comparitive criminology, 
38e jrg., nr. 3 
Twee groepen daders van seksueel 
misbruik van kinderen werden 
onderworpen aan een cognitieve 
groepscounseling. Een groep daders 
beyond zich in een psychiatrische 
kliniek, de andere groep was 
gedetineerd in een penitentiair 
behandelingsinstituut. De resultaten 
van het onderzoek tonen aan dat 
cognitieve groepscounseling goed 
gebruikt kan worden in de 
behandeling van plegers van 
seksuele ontucht met kinderen. Dit 
type behandeling kan daders helpen 
hun seksuele opvattingen te 
veranderen en hun kennis van 
seksualiteit vergroten. Het onderzoek 
laat zien dat deze vorm van 
behandeling zowel in een 
psychiatrische als in een peniten-
tiaire setting succesvol is. De groep 
die was opgenomen in de 
psychiatrische kliniek leek op een 
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aantal punten echter beter op de 
behandeling te reageren. De 
onderzoekers schrijven dit toe aan 
het verschil in sociaal-economische 
status van de twee groepen daders. 
Met literatuuropgave. 

27 
Yokoyama, M. 
Treatment of prisoners under 
rehabilitation model in Japan 
Kokugakuin journal of law and 
politics, 32e jrg., nr. 2, 1994, pp. 1-22 
De auteur geeft een analyse van het 
gevangeniswezen in Japan. Anders 
dan in de VS staan de meeste 
Japanse criminologen en praktijk-
mensen achter het resocialisatie-
model. In de periode na de oorlog 
werden als bewaarders meestal 
ex-soldaten aangesteld en de orde 
in gevangenissen werd daarom op 
militaire wijze gehandhaafd. Deze 
bewaarders werden door gedeti-
neerden aangeduid als ojayi-san 
(vader) doordat zij optraden in de rol 
van begeleider, beroepsinstructeur 
en vertrouwensman. In de jaren 
zestig en zeventig, werd bijna 
volledig voorbij gegaan aan de 
noodzaak nieuw personeel aan te 
trekken. Omdat vele bewaarders in 
de jaren tachtig in grote getale met 
pensioen gingen ontstond toen een 
plotselinge demografische 
verschuiving in de bewaarders-
populatie. De nieuwe generatie 
bewaarders ruilde het systeem van 
'correctie door vertrouwen' van hun 
voorgangers in voor een nieuw 
systeem van gelijke behandeling met 
onpersoonlijke regels en voorschrif-
ten. De auteur betwijfelt of in dit 
nieuwe systeem bewaarders nog wel 
het resocialisatiemodel goed in de 
praktijk kunnen brengen. Een reden 
hiervoor is dat gedetineerden hun 
autonomie wordt ontnomen die 
nodig is voor volledige heraanpas- 
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sing. Bovendien zijn de regels en 
voorschriften niet opgesteld uit het 
aogpunt van de mensenrechten van 
gedetineerden. Oak missen 
bewaarders het vertrouwen van 
gedetineerden omdat zij in het 
nieuwe systeem zich niet (behoeven 
te) bekommeren om individuele 
problemen van gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

28 
Kinkade, P.T., D.A. Jenkins 
Problems in establishing alternative 
programs in existing correctional 
networks 
Federal probation, 58e jrg.. nr. 3, 
1994. pp. 37-44 
Onder druk van de capaciteits-
problemen in het gevangeniswezen 
warden Cr in de VS steeds vaker 
alternatieve sancties toegepast, 
onder auspiciOn van de reclasseiing. 
Sommige projecten blijven echter 
vreemd genoeg onderbezet. Dat gold 
oak voor het Treatment Alternatives 
for Incarceration Program (Thin 
een speciaal project voor drugver-
slaafden in Terrant County, Texas. Op 
basis van interviews met vertegen-
woordigers van de betrokken 
instanties onderzochten de auteurs 
de redenen voor deze structurele 
onderbezetting van dit project. De 
belangrijkste aanleiding bleek de 
onbekendheid van het project bij de 
verwijzende instanties te zijn. 
Bovendien bleek er onduidelijkheid 
te bestaan over wat nu precies de 
verantwoordelijkheden waren van de 
medewerkers van de reclassering 
aan de ene kant en de ultvoerende 
hulpverleners aan de andere kant. 
De auteurs doen vervolgens 
aanbevelingen am de tekortkomin-
gen in de organisatie van het project 
te verhelpen. 

Met literatuuropgave. 

JeugdbeschermIng en 
-delinquent's 
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29 
Andre, G., K. Pease e.a. 
Health and offence histories of young 
offenders in Saskatoon, Canada 
Criminal behaviour and mental 
health, 4e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
163-180 
De laatste jaren wordt nodal eens de 
vraag gesteld naar een mogelijk 
verband tussen delinquentie en 
gezondheid/gezond gedrag bij 
jeugdigen. Te denken valt aan zo iets 
als accident proneness als 
gemeenschappelijk (persoons- dan 
wel opvoedings)kenmerk, aan 
algehele verwaadozing in de jeugd, 
en! of aan psychische problematiek. 
Dit onderzoek onder ruim 300 
Canadese jeugddelinquenten geeft 
echter weinig houvast voor 
vergaande conclusies: de verschillen 
tussen delinquenten en non-
delinquenten blijken wat dit betreft 
gering, evenals tussen lichtere en 
zwaardere delinquenten. Aileen op 
het punt van gediagnosticeerde 
psychische problematiek zien de 
auteuis enige bevestiging voor de 
veronderstelde samenhang. Wat 
bezoeken aan de (huis)arts betreft, 
blijken niet-delinquenten wel op 
jeugdige leeftijd vaker medische 
zorg/controle te hebben gehad, 
hetgeen er op kan wijzen dat hun 
ouders hen beter verzorgden. 
Andersom komen delinquente 
jeugdigen juist in hun tienedeeftijd 
vaker met de medische stand in 
contact, zowel vlak voor als na hun 
eerste politiecontacten. Dit duidt 
waarschijnlijk op een meer riskante 
levenswijze in het algemeen, 
inclusief vechtpartijen, 
verkeersongelukken en alcohol/ 
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drugmisbruik. Oak lijken vaak dan 
(pas) de problemen in hun 
geestelijke ontwikkeling door hun 
ouders te warden onderkend. 
Met literatuuropgave. 

30 
Cruise, K.R., J.E. Jacobs e.a. 
Definitions of physical abuse: a 
preliminary inquiry into children's 
perceptions 
Behavioral sciences and the law, 12e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 35-48 
Onderzoekers en beleidsmakers 
roepen al jaren am operationele 
definities van kindermishandeling, 
maar geen van beide vraagt daarbij 
am het meenemen van de mening 
van de betreffende kinderen zelf 
over wat mishandeling inhoudt. Het 
doel van deze studie is dergelijke 
meningen wel te betrekken bij het 
definieren van kindermishandeling. 
De onderzoekers deden dit door het 
verzamelen van gegevens, waarbij 
mishandelde, of met mishandeling 
geconfronteerde kinderen hun 
mening gaven over de ernst van 
verschillende vormen van mishande-
ling, omschreven in vijf situatieschet-
sen. Zij gingen daarbij na of er 
verschillen bestonden in sekse en 
leeftijd van de betreffende kinderen. 
Uit de resultaten blijkt dat er 
significante verschillen bestaan voor 
wat betreft de meningen van de 
kinderen over de ernst van 
specifieke vormen van mishandeling. 
Tevens werd er een significant 
verband gevonden tussen leeftijd en 
soort mishandeling. Hoewel jongere 
kinderen de ernst van de daad in z'n 
algemeenheid lager inschatten dan 
oudere kinderen, waren hun 
meningen over de ernst van de daad 
slechts significant lager op twee 
vormen van mishandeling, tw. slaan 
met een voorwerp en schoppen in 
de ribben. De onderzoekers 
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vergelijken deze resultaten met die 
uit eerdere studies en beschrijven 
tot slot mogelijke wettelijke en 
sociale implicaties. 
Met literatuuropgave . 

31 
Donovan, J.E. • 
Young adult drinking-driving; 
behavioral and psychosocial 
correlates 
Journal of studies on alcohol, 54e 
jrg., nr. 5, 1993, pp. 600-613 
Er werden twee onafhankelijke 
steekproeven getrokken onder 
18-25-jarige automobilisten uit de 
staat Colorado. Doel van het 
onderzoek was tweeledig. Ten eerste 
wilde men vaststellen in welke mate 
het rijden onder invloed van alcohol 
deel uitmaakt van een meerom-
vattende, onconventionele, leefstijl. 
In de tweede plaats werd onder-
zocht in welke mate riskant en 
agressief gedrag samenhing met de 
verschillen in het rijden onder 
invloed. Uit de analyses kwamen 
drie belangrijke conclusies naar 
voren. Ten eerste gaat het rijden 
onder invloed samen met allerlei 
andere vormen van riskant rijgedrag. 
Ten tweede blijkt er een verband 
tussen het rijden onder invloed en 
andere vormen van problematisch 
gedrag, zoals druggebruik en 
delinquent gedrag. Ten slotte blijkt 
het rijden onder invloed samen te 
hangen met individuele psycho-
sociale verschillen. Adolescenten die 
vaker onder invloed van alcohol in 
de auto stapten vertoonden een 
hogere mate van sociale onconven-
tionaliteit, hielden er van veel risico's 
te nemen en waren agressiever dan 
de respondenten die minder vaak 
onder invloed reden. 
Met literatuuropgave. 
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32 
Farrington, D.P. 
Early developmental prevention of 
juvenile delinquency 
Criminal behaviour and mental 
health, 4e jrg., nr. 3, 1994, pp. 
209-227 
Methoden om delinquentie te 
voorkomen dienen te zijn gebaseerd 
op kennis omtrent de oorzaken 
hiervan, of tenminste omtrent risico 
en voorspellende factoren ten 
aanzien van delinquentie. Dit artikel 
richt zich in het bijzonder op 
prenatale en pednatale factoren, de 
individuele factoren van impulsiviteit 
en lage intelligentie en op ouderlijke 
opvoedingstechnieken. In het 
algemeen kan gezegd worden dat 
het op jeugdige leeftijd kinderen 
baren (teenage zwangerschap), het 
gebruiken van drugs gedurende de 
zwangerschap en perinatale 
complicaties kunnen worden 
geassocieerd met gebrekkige 
opvoedingstechnieken. hyperactivi-
teit impulsiviteit, lage intelligentie en 
geringe talenten bij het kind, 
hetgeen weer gedragsproblemen en 
latere delinquentie en crimineel 
gedrag voorspelt. Aangezien deze 
keten bij de conceptie begint, is het 
van belang op een zo vroeg mogelijk 
tijdstip in het 'even van het kind te 
beginnen met programma's ter 
voorkoming van delinquentie. 
Met literatuuropgave. 

33 
Heinz, W. 
Abschied von der aziehungsideolo-
gie' im Jugendstrafrecht? 
Recht der Jugend und des 
Bildungswesens. 40e jrg.. nr. 2. 1992, 
pp. 123-143 
Sinds de jaren tachtig jaren streeft 
de 'modeme school in de 
strafrechtswetenschap naar een op 
speciale preventie gericht strafrecht 

in plaats van het klassieke 
vergeldingsstrafrecht. Tegen ieder op 
speciale preventie gericht strafrecht 
zijn drie fundamentele punten van 
kritiek te leveren: omdat speciale 
preventie als grond en maatstaf voor 
de straf de recidive ziet en niet 
schuld of evenredigheid, gaat men 
hierbij niet uit van het stellen van 
grenzen aan het ingrijpen van 
overheidswege; geen straf behoeft te 
warden gegeven wanneer or geen 
gevaar voor recidive bestaat de 
gedachte aan verbetering mist de 
legitimatie. Rechtvaardiging voor 
deze gedachte komt voort uit andere 
overwegingen. Met betrekking tot 
het jeugdstrafrecht is in dit verband 
een herformulering van de 
opvoedingsgedachte noodzakelijk, 
zowel wat de sanctiedoelen, de 
sanctiemiddelen als de begrenzing 
hiervan betreft: doel van de 
opvoeding in het jeugdstrafrecht kan 
en mag niet zijn een ingdjpen in de 
persoonlijkheid, maar kan slechts 
betekenen: loven volgens de wet De 
opvoedingsgedachte kan in een vrije 
staat slechts betekenen, de 
voorwaarden te scheppen of 
tenminste to verbeteren waardoor de 
jeugdige zich niet weer aan een 
strafbaar bit schuldig maakt. We de 
sanctiemiddelen en de voomearden 
waaronder doze worden aangewend 
bereft, gaat het er vooral cm, 
overtrokken verwachtingen over de 
werking van de speciale preventie 
van de juseiele sancties en/of 
pedagogische interventies te 
voorkomen. In het bijzonder mogen 
geen vrijheidsstraffen vanwege hun 
vermeende opvoedkundige waarde 
worden opgelegd of !anger duren. 
Ten slotte is het noodzakelijk. de uit 
het grondwettehjke evenredigheids-
principe volgende 
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grenzen aan het strafrechtelijk 
ingrijpen in acht te nemen. 
Met literatuuropgave. 

34 
Kaufman, J., B. Jones e.a. 
The use of multiple informants to 
assess children's maltreatment 
experiences 
Journal of family violence, 9e jrg., nr. 
3, 1994, pp. 227-248 
In onderzoeken naar misbruik van 
kinderen wordt bijna uitsluitend 
informatie van hulpverleners 
gebruikt. Deze studie toont aan wat 
de voordelen zijn van het gebruiken 
van meerdere bronnen bij het 
kwantificeren van de ervaringen die 
kinderen hebben met mishandeling. 
leder van de aanvullende data-
bronnen die in deze studie 
onderzocht werd leverde unieke 
informatie op. Ouders leverden het 
merendeel van de informatie over 
incidenten die niet door de 
hulpverleners werden gerapporteerd, 
terwijI medische dossiers de meest 
serieuze zaken aan het licht 
brachten. Onderzoekers ontwikkel-
den een methode om de gegevens 
uit de verschillende bronnen samen 
te voegen. Voor verschillende 
aspecten van misbruik - ernst, 
frequentie, periode en aantal daders 
- werd een meetschaal ontwikkeld. 
De onderzoekers suggereren dat het 
de moeite waard zou zijn ieder van 
deze factoren afzonderlijk te 
evalueren. 

35 
Simourd, DJ., R.E. Hoge e.a. 
An empirically-based typology of 
male young offenders, 
Canadian journal of criminology, 36e 
jrg., nr. 4, 1994, pp. 447-461 
In dit artikel worden twee 
belangrijke kwesties besproken. Ten 
eerste worden de psychometrische 
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aspecten van een instrument om de 
risico's en de behoeften van 
jeugdigen te evalueren, het 'Youth 
Level of Service Inventory' (VLSI), 
nader bezien. Ten tweede wordt 
getracht een typologie van jeugdige 
daders te ontwikkelen. Onderzoek 
werd verricht bij zes reclasserings-
bureaus in een groot stedelijk 
gebied. Het onderzoek werd verricht 
onder 256 mannen met een 
gemiddelde leeftijd van 15.2 jaar. 
Statistische analyses toonden aan 
dat de VLSI psychometrisch goed 
was en nuttig bij het differentieren 
van de diverse risiconiveaus. 
Gestandaardiseerde VLSI scores zijn 
onder te verdelen in vijf betrouwbare 
en significante clusters. Het feit dat 
de VLSI-scores zijn ontleend aan 
dossieronderzoek doet de vraag 
rijzen of dezelfde resultaten zullen 
zijn te zien op grond van gestructu-
reerde interviews. Gelet op de 
technische beperkingen (bijv. cluster 
instabiliteit, beperkte bevestiging-
smogelijkheden van de gegevens) 
bestaat de behoefte de betrouw-
baarheid van de gevonden gegevens 
te testen in de klinische praktijk. 
Met literatuuropgave. 

36 
Wooldredge J., J. Hartman e.a. 
Effectiveness of culturally specific 
community treatment for African 
American juvenile felons 
Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 589-598 
In reactie op de hoge recidive onder 
Afro-amerikaanse jeugdige 
delinquenten is in de Amerikaanse 
staat Cincinnati speciaal voor deze 
groep een alternatieve sanctie 
ontwikkeld. Het Community 
Corrections Partnership (CCP) 
program ma richt zich op de 
reintegrate van de deelnemers in de 
eigen cultuur. Men hoopt met het 
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programme het gevoel van 
eigenwaarde en de gemeenschaps-
zin bij de jongeren te verhogen. De 

auteurs onderzochten de recidive 
van 160 deelnemers aan het 
CCP-programma en vergeleken de 
resuttaten met die ander 160 
voorwaardelijk gestraften. De 

recidive in beide groepen bleek even 
hoog. Omdat het CCP in het !even is 
geroepen ter vervanging van 

onvoonvaardenjke vrijheidsstraffen 
vinden de auteurs dit resultaat 
bemoedigend. Ondanks de 
statistische controles die zij 
toepassen denken zij namelijk dat 

de CCP-deelnemers op voarhand 
een hoger recidiverisico dragen dan 
vooiwaardelijke gestrafte jongeren. 

Met literatuuropgave 

Pollee 

37 
Browning, Si., F.T. Cullen e.a. 
Race and getting hassled by the 
poke; a research note 
Police studies. 17e jrg., nr. 1, 1994, 
pp. 1-11 

Na het incident met Rodney King is 
in de VS de belangstelling voor 
mogelijke discriminatie door 

politiefunctionarissen toegenomen. 
Er zijn twee tegengestelde visies. De 
eerste is dat de politie niet 

discdmineert, maar uitsluitend 
reageert naar gelang de emst van 
het debct. De tweede visie gaat wel 

uit van discriminatie door de politie. 
In het onderhavige onderzoek is 
nagegaan in hoeverre blanken en 

afro-amerikanen, ook als zij geen 
delict hebben gepleegd, door 
politie-agenten in verschillende mate 

staande worden gehouden. De 
gegevens waren afkomstig uit een 

telefonische enquete die in 1991 is 
gehouden. Bijna de helft van de 
afro-amerikanen was persoonhjk wel 
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eens staande gehouden door de 
politie terwiff er geen sprake van een 

delict was. Twee derde van de 
afro-amerikanen had dit in zijn 
sociale omgeving wel eens 
meegemaakt. De percentages onder 
de genterviewde blanken lagen zeer 

veel lager. Ook als statistisch werd 
gecontroleerd voor allerlei 
sociaal-economische achtergrond-

variabelen, bleef de raciale herkomst 
een significante verklarende 
variabele. Het is niet uitgesloten dat 
de raciale verschillen slechts 

berusten op een overgevoeligheid 
van de geTnterviewde afro-

amerikanen met betrekking tot 
politie-optreden. Oak is het mogehjk 

dat de verklaring moet worden 
gezocht in een verschillende 

patrouilleringsmethode van de politie 
vanwege de gevaarlijker wijken wear 
de afro-amedkanen doorgaans 

wonen. De auteurs sluiten deze 
alternatieve verklaringen weliswaar 
niet uit, maar achten het waarschijn-
lijker dat er wel degelijk sprake is 

van discriminerend optreden door de 
politie. 

Met literatuuropgave. 

38 
Jacobs, BA. 
Anticipatory undercover targeting in 
high schools 
Journal of criminal justice, 22e jrg., 

nr. 5, 1994. pp. 445-457 
In eerder onderzoek naar 
'undercover-operaties werd niet 

voldoende aandacht geschonken 
aan het interactieve aspect van het 
vinden van een 'slachtoffer Een 

systematische beschrijving van het 
zoeken naar een doelwit is 

noodzakelijk, aangezien het hier 
intensieve. anticiperende operaties 
betreft, waarbij vertrouwd moet 
warden op de dramaturgische 

kwaliteiten van agenten als zij 
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infiltreren in een diffuse omgeving. 
Zij doen zich daarin voor als een van 
de leden van een bepaalde groep, 
sporen wetsovertreders op en 
trachten hen te betrappen bij illegale 
transacties. In dit artikel wordt 
onderzocht hoe 'undercover-
agenten dit proces doorlopen als zij 
infiltreren binnen middelbare 
scholen. Dertig jong uitziende 
agenten doen zich voor als 
studenten die drugs willen kopen bij 
dealers. Bij deze agenten, 
gestationeerd in een grote stad in 
de Verenigde Staten, werden na 
afloop van de operatie semi-
gestructureerde , interviews 
afgenomen. De gegevens die hieruit 
naar voren komen resulteren in een 
typologie, bestaande uit vier 
onderdelen: opbouwen van een 
reputatie; informatie-verzameling; 
semantische stimulatie, i.e. 'vissen'; 
opsporen van waardevolle illegale 
feiten. Deze typologie is niet expliciet 
een fasemodel, hoewel de vier 
componenten in zekere mate 
sequentieel doorlopen worden. 
Contextuele omstandigheden bleken 
meer invloed te hebben op de 
gevolgde lijn. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

39 
Korf, DJ., S.A. Reijneveld e.a. 
Estimating the number of heroin 
users; a review of methods and 
empirical findings from the 
Netherlands 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 11, 1994, pp. 
1393-1417 
Voor omvangsschattingen van 'grijze' 
populaties zoals drugverslaafden en 
dark-number delinquenten staan 
enkele inmiddels redelijk beproefde 
methoden ter beschikking, zoals de 
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'fish in the lake'-methode, de 
'capture/recapture' (beide stammen 
uit de biologie) en de nominatie-
techniek. Hoe trek je uit een 
onbekende verzameling zodanig 
steekproeven, dat je op basis van de 
uitkomsten betrouwbaar kunt 
extrapoleren naar de omvang van de 
populatie? De Nederlandse auteurs 
geven eerst een overzicht van al iets 
oudere omvangsstudies naar 
druggebruik in ons land; de meest 
recente is van 1992. Vervolgens 
illustreren ze de toepasbaarheid, 
betrouwbaarheid en validiteit van 
enkele schattingsmethoden aan de 
hand van eigen materiaal uit 
Amsterdam en Rotterdam. 
Capture/recapture op basis van 
client-gegevens (verslavingszorg, 
politie) komt er methodologisch het 
beste af, zij het dat de basis, 
bestaande registratiesystemen, 
toereikend moet zijn; en helaas 
schort het juist daar nog wel eens 
aan. Voor systematische vertekenin-
gen - bij voorbeeld het zelfde 
individu komt in het systeem onder 
meerdere codes voor - is echter in 
principe weer een correctie toe te 
passen. Al met al zal een 'best 
mogelijke schatting' op dit terrein 
zich nooit tot een enkele 
berekeningswijze kunnen beperken. 
Met literatuuropgave. 

40 
MacCoun, RJ., J.P. Kahan e.a. 
A content analysis of the drug 
legalization debate 
Journal of drug issues, 23e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 615-629 
In dit artikel wordt onderzoek 
gedaan naar verschillen in de 
inhoud en complexiteit van 
argumentatie in de maatschappelijke 
discussie over de legalisering van 
drugs. Daartoe worden twee 
steekproeven vergeleken van 
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opinie-artikelen in kranten in de VS. 
De eerste steekproet bestaat uit 51 

stukken die zijn verschenen in de 
New York Times in de jaren zeventig 

en tachtig. De tweede bestaat uit 
133 stukken die zijn verschenen 

gedurende 1989 en 1990 in 27 
kranten uit vier vcrschillende delen 
van het land. Uit inhoudsanalyses 

blijkt dat de discussie in de loop van 
de onderzochte periode is 
verschoven van decdminalisering 
van marijuana, op grond van de 
burgerrechten van de gebruikers 

man, naar de legalisering van 
cocaine en heroine, gebaseerd op 
de gepercipieerde behoefte om het 

verband tussen drugs en misdaad te 
verbreken. Daarbij gebruikten de 
voorstanders van legalisering 

duidelijk meer complexe argumenten 
dan de voorstanders van een 
voortgezet verbod. De prohibitionis-

ten verwachtten dat legalisering zou 
leiden tot toename van het gebruik 

en de abolifionisten dat de 
druggerelateerde criminaliteit sterk 

zou afnemen. Voor de grotere 
complexiteit in argumentatie van de 
abolitionisten warden dde 

verkladngen geopperd. Ten eerste is 
het mogelijk dat mensen met 

'rechtse' overtuigingen geneigd zijn 
tot een rigide, zwart-witte manier 

van denken. Ten tweede is het 
mogelijk dat de filosofische basis 
voor legalisering complexer is en 
dus oak op een ingewikkelder wijze 

moet warden beargumenteerd. Ten 
slotte kan het zijn dat abolitionisten 
ingaan tegen de status quo, wat een 

complexer argumentatie zou 
vereisen. 

Met literatuuropgave. 

41 
Manger, E., K.FL Van SteIle e.a. 
The economic impact of diverting 
substance-abusing offenders into 
treatment 
Crime and delinquency, 40e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 568-588 

Kosten-baten analyses zijn in het 
Amerikaanse jusfitiebeddjf al lang 
geen onbekend verschijnsel meer. 

Wat is de kosten-effectiviteit van een 
ingezette gulden drugsbestrijding 
versus een gulden verslavingszorg7 
Voor politici rand Capitol Hill en het 

Witte Huis is de vraag fielder (the 
taxpayer has a right to know). De 
antwoorden in de vaktgdschdften 

blijken toch vaak met enige 
onzekerheden omgeven. Uit het 
onderzaek blijkt de opname van 

delinquente drugverslaafden in een 
behandelingsprogramma op kode 
termijn kosten-effectiever te zijn dan 
gevangenisstraf. Tegenover een dag 
uitgespaarde gevangeniscel staan 

lagere kosten van het programma, 
en nog wel bij een geringere 
recidive. Bovendien lijkt de 'sociale 

kosten en baten balans' positiever 
uit te vallen: meer contact met de 
famihe, betere kansen op de 
arbeidsmarkt, betere gezondheid dus 

minder gezondheidszorg-kosten. De 
auteurs maken echter duidehjk dat 
hierbij de nodige veronderstellingen 
moeten warden gehanteerd omtrent 

definifies en over wat wel of niet 
mee te rekenen. Bovendien was de 

opzet van het onderzoek beperkt: 
effecten werden op korte termijn 
gemeten, de steekproet was 

bescheiden van omvang, sub-
groepen zijn niet geheel vergelijk-

baar en er was geen controlegroep 
met random toewijzing. Dit laat 

onverlet dat dit snort studies ook in 
ons land ongetwijfeld aan belang zal 
winnen. 
Met literatuuropgave. 



Literatuuroverzicht 

Preventie van criminaliteit 

42 
Huque, A.S. 
Renunciation, de-stigmatisation and 
prevention of crime in Hong Kong 
The Howard journal of criminal 
justice, 33e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
338-351 
In dit artikel wordt verslag gedaan 
van een poging van het bestuur van 
Hong Kong om een innovatieve 
methode te gebruiken ter resociali-
satie en destigmatisering van actieve 
en potentiele criminelen met de 
bedoeling om verdergaande 
criminaliteit te voorkomen. Deze 
methode heet de 'Triad Renunciation 
Scheme' (TRS) en verschaft een 
goed inzicht in de georganiseerde 
misdaad en de preventie daarvan in 
Hong Kong. De TRS stelt eden van 
zogenaamde triadegenootschappen 
(Chinese misdaadorganisaties) in de 
gelegenheid zich hiervan los te 
maken en weer te gaan !even als 
een gezagsgetrouw burger, zonder 
het stigma te krijgen van een 
crimineel verleden. De methode 
houdt in dat een lid van een triade 
voor een tribunaal verschijnt en 
officieel afstand doet van het 
lidmaatschap van de triade. Hoewel 
hiervoor een grote belangstelling 
bleek te bestaan, was de methode 
weinig succesvol. De oorzaak 
hiervan was de tijdelijke aard van en 
het gebrek aan stafpersoneel bij het 
tribunaal. Dit was weer een gevolg 
van politieke en economische druk. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veal mogelijk belanghebben-
den te informeren over de 
ondemoeksresultaten 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 
By. Rapporten die na daze datum 
zijn verschenen, zijn voor belangstel-
lenden, die niet voor een kosteloos 
rapport in aanmerking komen, te 
bestellen bij Gouda Quint BY, 
postbus 1148, 6801 MK Arnhem, 
telethon: 085-45 47 62. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-370 65 54). 
Hieronder volgen de titelbeschilvin-
gen van de in 1993 an 1994 
verschenen rapporten. 

Nelen, J.M., JJA Essers 
Veal voorkomende criminaliteit op de 
Nederlandse AntiIlen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., BJ.W. Docter-
Schamhardt 
Polige en openbaar ministerie tegen 
rassendiscriminatie; over de naleving 
van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, GJ., R.HJ.M. Staring 
Prestige, pro fessie en wanhoop; eon 
onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
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Bedem, R.F.A. van den 
Mofteven voor naturalisatie; waarom 
vreemdelingen uit diverse 
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kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W., G. Paulides 
Prestatieverschillen tussen arrondisse-
menten 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
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Junger-Tas, J. 
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1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
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1994, WODC 129 
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1994, WODC 130 
Rutenfrans, CJ.C. en GJ. Terlouw 
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1994, WODC 131 
Aalberts, M.MJ., J.CJ Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; een 
plaatsbepaling van het WODC bij het 
afscheid van J Junger-Tas 
1994, WODC 132 
Nelen, J.M., M. Boone en M.D. 
van Goudoever-Herbschleb 
Het Openbaar Ministerie en grote 
fraudezaken 
1994, WODC 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paulldes 
De civiele procedure bij de 
kantonrechter; evaluatie van een 
vemieuwing 
1994, WODC 134 
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Bedem, R.F.A. van den, H.A.G. de 
Valk en S.O. Tan 
Toelating en opvang van ama's 
1994, WODC 135 
Schoorl, JJ., M. van de Klundert, 
R.F.A. van den Bedem, J.C. van 
den Brink 
Een partner van verre: de cijfers 
1994, WODC 136 
Hesseling, R.B.P. 
Stoppen of verplaatsen? Een 
literatuuronderzoek over 
gelegenheidsbeperkende preventie en 
verplaatsing van criminal/felt 
1994, WODC 137 
Kester, J.G.C., J. Junger-Tas 
Criminaliteit en strafrechtelijke 
reactie; ontwikkelingen en samenhan-
gen 
1994, WODC 138 
Bedem, R.F.A. van den, J.C. van 
den Brink, EJ. Vertiagen 
Grenzen aan hereniging; de regels 
met betrekking tot het 
bestaansmiddelenvereiste per 
september 1993 
1995, WODC 139 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Eind, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1993 
en 1994 verschenen de volgende 
rapporten: 

Spaans, E.C. 
Jeugdreclassering in RijksinrichUng 't 
Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van 
anderhalf jaar vrijwillige begeleiding 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ondertoezichtstelling en andere 
maatregelen van kinderbescherming; 
can dossieronderzoek 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization, Motifs pour 

naturalisation, EinbOrgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Cozijn, C., R.F. Kouwenberg 
Een Alcohol-Verkeers Project in de 
provincie Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste ervaringen 
met coeducatie in Het PoorUe 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasia; een onderzoek naar 
moorden op prostituees 
1994, WODC, K32 
Berg, EA.I.M. van den 
Openbaar ministerie en milieu; 
terugblik op 1992; tweede meting 
'planning & control milieuwet-
handhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Egen schuld!? 'Cu/pa in causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., [AIM. van den 
Berg m.m.v. EJ.A. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
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door de rechthebbende(n) 
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