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Een vijftal ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie, presenteerde in 1993 de Integrale Veiligheidsrapportage. Het
rapport zet de weg voort die met de nota Samenleving en criminaliteit (1985) was ingeslagen, al is het doel breder dan
criminaliteitsbestrijding. Een van de kerngedachten is dat samenwerlcing tussen overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties noodzakelijk is om veiligheid te garanderen. Ook in de
nieuwe nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 speelt die gedachte een
doorslaggevende rol.
Integrate veiligheid voegt een aantal nieuwe elementen toe aan
het reeds bekende criminaliteitsbeleid. Zo beperkt het beleid
zich niet tot terugdringen van de objectieve onveiligheid, maar
richt zich ook op het verminderen van subjectieve ongerustheid
en onveiligheidsgevoelens. De dadergerichte aanpak wordt daarmee enigszins gerelativeerd, terwip de stem van de potentiele
slachtoffers sterker doorldinkt dan voorheen.
De meningen over integrate veiligheid zijn vooralsnog verdeeld. Sommigen begroeten de nieuwe plannen met instemming. Net als bij sociale vernieuwing het geval was, erkent de
overheid dat ze het niet alleen af kan en dat het beleid alleen
slaagkansen heeft als maatschappelijke organisaties en burgers
meewerken. De overheid is niet langer het sturende middelpunt
der samenleving en is aangewezen op `netwerlcvorming'. Anderen
beoordelen de nieuwe ontwikkelingen sceptischer. Zij zien de
nieuwe veiligheidszorg als een bestuurlijke initiatief dat over de
hoofden van burgers heen wordt doorgevoerd. Integrate veiligheid zou een nieuw aspect toevoegen aan de veelbetreurde 'overproduktie van beleid'.
In de openingsbijdrage schetst staatssecretaris J. Kohnstamm
van Binnenlandse Zaken de hoofdlijnen van de nieuwe
veiligheidsnota. Hij constateert dat het sturend vermogen van de
overheid op het gebied van openbare orde en veil igheid is afgenomen, terwijl de vraag naar veiligheid juist toeneemt. De overheid wordt dan ook gedwongen om voor haar doelbereiking andere actoren te betrekken. Veiligheidszorg is aldus een
gezamenlijk produkt van zowel overheid als burger.
Burgemeester van Nijmegen E.M. d'Hondt bespreekt in zijn
bijdrage een aantal probleemvelden waarmee de veiligheidszorg
te kampen heeft. Daartoe behoren de overbelasting van politie
t. justitie en de maatschappelijke schade als gevolg van onveiligheid. Volgens de auteur staan we aan het begin van een proces
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waaruit de veiligheidszorg zich geleidelijk aan zal aandienen als
kerntaak van de overheid. Deze nieuwe, ingrijpende taak stuit op
de nodige tegenstand, niet in de laatste plaats door het uitblijven
van een reele budgettaire inspanning vanwege het financieringstekort.
WI. M. de Haan geeft in zijn bijdrage een overzicht van het
veiligheidsbeleid zoals dat de laatste jaren gestalte heeft gekregen. Vervolgens gaat hij in op een aantal zwakke punten van dat
beleid. Een daarvan is dat de samenhang tUssen alle uiteenlopende vormen van subjectief beleefde onveiligheid niet is aangetoond. Een beleid dat de subjectieve onveiligheidsgevoelens als
voornaamste probleem beschouwt, is overigens niet zonder risico. Ten slotte acht hij de vaagheid van het begrip integraal een
minpunt. Maar die vaagheid biedt tegelijk mogelijlcheden: het
ziet er naar uit dat hierdoor de weg is vrijgemaakt voor een ander
bestuurlijk klimaat.
R. van der Wouden gaat na wat de logica is achter het 'integrale' van integrale veiligheid. Het beleid rust volgens hem op
twee onverenigbare hypothesen over de relatie tussen
veiligheidsproblemen en de samenleving. De eerste, de domeinhypothese, zegt dat alle veiligheidsproblemen door het beleid
moeten worden gedekt. De tweede, de causale keten-hypothese,
zegt dat beleid alleen samengebundeld moet worden als deze in
een causale keten kan worden geplaatst. Als beide hypothesen
worden gebruikt, vervolgt Van der Wouden, loopt het integrale
beleid vast in ofwel lege symboliek ofwel 'bestuurlijke drukte'
(richtingloosheid). De auteur beveelt daarom aan slechts een
hypothese te gebruiken, en wel de tweede.
Prof. K. Raes geeft een uitvoerige analyse van de onveiligheid
en de anonimiteit in de grote stad. Uitgangspunt is dat we de onpersoonlijke ruimte van de stad niet als een hindernis moeten
zien, maar dat we haar mogelijkheden juist kunnen benutten. De
auteur wijst erop dat danlczij de gereserveerde houding van stedelingen de intermenselijke ontmoeting mogelijk wordt. Veiligheid wordt niet gezocht in het opheffen van anonimiteit maar in
het omsmeden van die anonimiteit tot een vertrouwd gegeven.
Het belangrijkste middel daartoe is het ritueel (omgangsregels,
goed taalgebruik, feestdagen). Rituelen moeten niet op hun morele zin bevraagd worden, vervolgt Raes, omdat hierdoor hun
betekenis wordt vernietigd. Dat culmineert uiteindelijk in een
'naakte samenleving' met onverschillige en onzekere mensen die
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het vreemde als bedreigend ervaren. Er is juist behoefte aan een
her- ritualisering van de openbare ruimte.
Ook het artikel van J.C.J. Boutellier en B.A.M. van Stoldcom
heeft een filosofische invalshoek. Op basis van de analyse van de
Franse politieke theoreticus A.G. Slama schetsen zij de potentiele
gevaren van een staat die door middel van een rigoureus
preventiebeleid het leven van de burger reguleert. Zij komen tot
de conclusie dat de verzorgingsstaat geleidelijk aan plaats maakt
voor een veiligheidsstaat. Kenmerkend voor die staat is de grote
nadruk op consensus en de neiging de grenzen van het 'Icwaad'
op te rekken. Tegelijk dreigt veiligheidsbeleid tot een 'morele
technologie' te verworden waarin misdaad tot een ongeval wordt
gereduceerd. Het veiligheidsbeleid behoeft daarom een begrenzing om de vrijheid en veerkracht van burgers niet teveel te beknotten. Tegelijk verdienen het conflict en de confrontatie een
herwaardering omdat mensen hierdoor worden aangezet normen te bekrachtigen.
De twee laatste bijdragen zijn concreter van aard. G. Burger
constateert in navolging van Jac. van Weringh dat onrust van alle
tijden is. Alhoewel het wegnemen van alle onveiligheid een fictie
blijft, kan een bottom-up aanpak wel degelijk vruchten afwerpen:
het bestrijden van onveiligheidsgevoelens op een overzichtelijke,
menselijke schaal. De auteur gaat daarbij in op de initiatieven die
in Rotterdam zijn ontplooid en bespreekt ten slotte het paradoxale verschijnsel dat de groei van onveiligheidsgevoelens banen oplevert. Het gevaar bestaat dat de vraag naar dat werk een
eigen leven gaat leiden.
Ten slotte schetst M. Walop wat veiligheidsbeleid in Haarlem in
de praktijk betekent. Dat beleid wordt gekenmerkt door een
probleemgerichte benadering: met de betrokkenen wordt gezocht wat aan de oorzaken van onveiligheid is te doen. Hij illustreert die aanpak door middel van twee probleem-clusters, sociale veiligheid en de leefbaarheid in de binnenstad. Verder
bespreekt hij de wijkgewijze aanpak, de coOrdinatie van het integrale veiligheidsbeleid en de rol van het bureau Veiligheid.
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Veiligheid als bestuurlijk
produkt
mr. J. Kohnstamm s

In het Regeerakkoord 1994-199815 ruime aandacht besteed aan
het terugdringen van de onveiligheid in Nederland. Voor de co0rdinatie van het veiligheidsbeleid is ook een bewindspersoon aangewezen, in deze regeerperiode de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die tevens coardinerend bewindspersoon is voor
het grote steden beleid en het sociale vernieuwingsbeleid.
In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het
veiligheidsbeleid, van Integrale Veiligheidsrapportage naar
Veiligheidsbeleid. Daarbij wordt stilgestaan bij veiligheid als produkt van verschillende partners onder bestuurlijke regie en de
uitwerking van deze visie in de Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998,
die recent aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Veil igh eldsrapportage

In 1993 verscheen voor het eerst een Integrale Veiligheidsrapportage (TK, 1992-1993,23 096, nrs. 1-2) waarin een algemene schets wordt gegeven van de onveiligheidssituatie in Nederland. In die rapportage wordt onveiligheid ook als bestuurlijk
probleetn gedefinieerd. Het is vooral het openbaar bestuur dat,
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid, een bijdrage zal moeten leveren aan vergroting van de veiligheid in Nederland. De handhaving en bestrijding zijn te zeer
afgewenteld op politie en justitie. Tevens is het besef gegroeid dat
handhaving en bestrijding niet toereikend zijn; preventie is een
belangrijke schakel in het veiligheidsbeleid. Deze benaderingswijze van pro-actie, preventie, preparatie, repressie tot en met
nazorg wordt in het veiligheidsbeleid de veiligheidsketen genoemd.
In de Integrale veiligheidsrapportage wordt gepleit voor integrale veiligheidszorg die gebaseerd is op een aantal hoofdlijnen:
vergroten van het inzicht in de toestand van onveiligheid en de
• De auteur is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
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achtergronden en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn;
afstemmen van maatregelen in de verschillende schakels van de
veiligheidsketen; vergroten van samenhang in de maatregelen op
verschillende beleidsterreinen die raalcvlakken hebben met veiligheid en het vergroten van de samenwerking tussen alle gezagsdragers, besturen en diensten waarbij ook een rolls weggelegd
voor maatschappelijke organisaties en de burger (Tweede Kamer,
1992-1993,23 096, nrs. 1-2, pp. 9-14).
In 1994 verscheen opnieuw een Integrale veiligheidsrapportage
waarin een geactualiseerd beeld van de (on)veiligheid in Nederland wordt gepresenteerd. Deze rapportage en het advies aan de
Kabinetsformateur bieden de basis voor dat onderdeel van het
Regeeraldword 1994-1998 dat specifiek ingaat op het veiligheidsbeleid.
Veiligheidsbeleid

Het voorkomen en bestrijden van onveiligheid is een kerntaak
van het openbaar bestuur. De overheid is van oudsher belast met
de zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn, verwachten
de burgers dan ook actie van de overheid. Traditioneel bestond
deze actie uit legitieme aanwending van fysiek geweld waarop de
overheid een monopolie heeft, ook wel het repressieve complex
genoemd (Hoogenboom, 1994). Maar veiligheidszorg is niet Ianger alleen maar bestrijding van wanorde en onveiligheid door de
overheid. Dit traditionele beeld van 'de sterke arm' voldoet niet
meer. Veiligheidszorg is meer dan repressie. Het vraagstuk van
openbare orde en veiligheid is in ontwikkeling. Het is verergerd
in omvang en intensiteit; het heeft zich verbreed naar nieuwe
sectoren; het komt meer aan de oppervlakte en in de openbaarheid en traditionele oplossingen voldoen niet meer (Rosenthal
en Pop, 1988, pp. 11-15).
Dit heeft geleid tot de ontwilckeling van het veiligheidsbeleid
van afweren van gevaar naar meer nadruk op het voorkomen van
gevaar, met als gevolg dat er een verbreding heeft plaatsgevonden van de benaderingswijze ten aanzien van veiligheidsvraagstukken. Zo beveelt de commissie Kleine Criminaliteit
(commissie Roethof) halverwege de jaren tachtig preventie als
oplossing aan. Daar ontstaat de gedachte dat politie en justitie
het niet alleen kunnen. Normhandhaving dient door eenieder te
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gebeuren; het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze preventieve aanpak was in 1985 relatief nieuw en heeft zijn beslag
gekregen in de aanpalc van veel voorkomende criminaliteit; Bestuurlijke Preventie (beleidsplan Samenleving en criminaliteit).
Een van de redenen die Rosenthal en Pop voor de afbrokkeling
van het traditionele beeld van openbare orde en veiligheid geven,
is het groeiend besef dat er geen evenredige relatie bestaat tussen
de effectiviteit van het overheidsoptreden en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, hetgeen duidt op een afgenomen
sturend vermogen van de overheid op dit terrein. Dat terwijI de
vraag naar veiligheid toegenomen is. Hierboven is al gezegd dat
het voorkomen en bestrijden van onveiligheid een kerntaak van
de overheid is en dat dus actie van de overheid verwacht wordt.
Daarbij moet echter bedacht worden dat de idee dat de overheid 'de' centrale sturende instantie is, is verlaten in de bestuurskunde (Hufen en Ringeling, 1990, p. 3). Complexiteit en differentiatie kenmerken de huidige samenleving en de toenemende
verwevenheid van bestuurlijke problemen met maatschappelijke
ontwikkelingen hebben er toe geleid dat in de bestuurskunde
afstand wordt genomen van het idee van een bestuurscentrische
overheid. Deze complexiteit en de ingewikkelde samenhangen in
onze samenleving vormen uitgangspunten van nieuwe ideeen
over overheidssturing, waarin het begrip 'beleidsnetwerk' centraal staat (De Bruijn e.a., 1993, p. 11). Het begrip beleidsnetwerk
worth opgevat als: 'patronen van interactie tussen wederzijds
afhankelijke actoren die zich formeren rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma's' (De Bruijn e.a., 1993, p. 19).
De overheid bevindt zich in een netwerk en is voor haar doelbereiking afhankelijk van andere actoren in het netwerk.
Dit inzicht met betrekking tot wederzijdse afhankelijkheid is
herkenbaar in de herorientatie van de overheid op veiligheid,
namelijk in het idee van integrale veiligheidszorg. De overheid
kan veiligheid niet garanderen; in die zin is er geen sprake van
vraag en aanbod, waar de burger de wager is en de overheid de
aanbieder. Veiligheidszorg is een gezamenlijk produkt, van zowel
overheid als burger.
Veiligheid is niet langer alleen de zorg van de overheid, maar
ook van andere partners, zoals maatschappelijke instellingen,
het bedrijfsleven en burgers. In dit verband spreken Cachet en
Van Sluis (1994, p. 5) dan ook van een 'veiligheidsnetwerk'. Veiligheld is een complex maatschappelijk probleem, waaromheen

Veiligheid as bestuurlijk produkt

11

zich een uitgebreid netwerk van organisaties en belangen gegroepeerd heeft. Intensievere samenwerking tussen de betrokken
organisaties kan volgens Cachet en Van Sluis het beste plaatsvinden aan de hand van concrete veiligheidsprojecten (1994, p. 11).
Om vorm te geven aan samenwerking op rijksniveau is gekozen voor een probleemgerichte benadering van een aantal actuele veiligheidsvraagstuldcen. De constatering dat alles met alles
samenhangt is immers geen vruchtbare basis voor beleid. Op
basis van politieke prioriteitstelling is een keuze gemaalct voor de
aanpalc van vier veiligheidsvraagstukken. In het navolgende
wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid
met betrekking tot veiligheidsbeleid.
Hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid

Het integraal veiligheidsbeleid vloeit logisch voort uit de Integrale veiligheidsrapportages (1993 en 1994) waarmee gemeenten
zijn gestimuleerd om te komen tot de ontwikkeling van een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Enerzijds wordt een aantal op de
lange termijn gerichte maatregelen voorgesteld die beogen kennis van en inzicht in onveiligheid te vergroten en structureel de
samenwerking tussen alle betrolcken partijen te vergroten, zowel
lokaal, regionaal als op rijksniveau.
Anderzijds wordt een aantal programma's voorgesteld gericht
op de concrete aanpak van een aantal actuele veiligheidsvraagstukken. Het kabinet legt nu het accent op verdere uitbreiding van deze aanpak op lokaal, regionaal en provinciaal niveau
alsmede op toepassing ervan op vier veiligheidsvraagstulcken, die
om gezamenlijke inzet van gemeenten, provincies, rijk en maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers vragen. Het
kabinet hanteert de volgende uitgangspunten voor het
veiligheidsbeleid:
—het zwaartepunt voor het veiligheidsbeleid ligt bij het gemeentebestuur, dat dan ook bij uitstek is aangewezen om veiligheidsbeleid concreet gestalte te geven;
—elk veiligheidsprobleem vraagt om maatwerk en een evenwichtige aanpak waarbij prioriteiten worden gesteld;
—goede communicatie tussen overheid en burgers is essentieel;
—een duurzame ontwikkeling ten aanzien van veiligheid vereist
nauwe samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organi-
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saties, bedrijfsleven en burgers, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Veiligheidsvraagstukken
Rekening houdend met de algemene uitgangspunten, het Regeeraldcoord 1994-1998 en het draagvlalc daarvoor in parlement
en samenleving kiest het kabinet naast een aantal ondersteunende, op de langere termijn gerichte maatregelen bij voorrang
voor aanpalc van de volgende veiligheidsvraagstuklcen.
Jongeren en veiligheid

Er is een grote groep jongeren die tussen wal en schip terecht
dreigt te komen. Een algemene tendens naar toename van onveiligheid door jongeren is duidelijk zichtbaar. Op basis van het advies van de commissie Van Montfrans zal het kabinet tot actie
overgaan. flat wil zeggen een evenwichtige benadering van proactie, preventie en repressie, waarbij vooral verbetering is te bereiken in de aansluiting van de verschillende schakels in de keten
die bestaat uit de elementen thuissituatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt. Belangrijk onderdeel daarvan
is een vroegtijdige signalering van mogelijke uitval en een snelle
en consequente reactie daarop.
Drugs en veiligheid

Het gebruik van en de handel in drugs leidt in toenemende mate
tot allerlei vormen van onveiligheid. Het kabinet zal over het
drugbeleid in den brede een afzonderlijke nota uitbrengen. In de
nota Veiligheidsbeleidwordt aandacht besteed aan de bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van de overlast, in het bredere
verband van gemeentelijk veiligheidsbeleid. Daarvoor is het volgende nodig:
—de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justine en van Binnenlandse Zalcen zullen in samenwerking met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezien of een verruiming van het bestuurlijk-juridisch instrumentarium nodig en
mogelijk is;
—een interdepartementale werkgroep zal in nauw overleg met
de gemeentebesturen in de grensregio's een studie verrichten
naar verschillende aspecten van het drugstoerisme in deze
regio's;
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- de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en van Binnenlandse Zaken bezien in samenwerking met
onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gegeyens omtrent, drugsgebruik en -handel;
- het kabinet ondersteunt een integrale aanpak van de drugoverlast door gemeenten, onder meer door hiervoor structureel
een bedrag van 37 miljoen gulden beschikbaar te stellen.
Veilige leefomgeving en risicobeheersing

Het welbevinden van burgers wordt voor een groot deel bepaald
door een veilige woon - en leefomgeving. Veiligheid moet dan
ook een belangrijke rol spelen bij de inrichting en beheer van de
openbare ruimte. Het kabinet zal in dit kader de komende jaren
aandacht besteden aan:
- vergroting van de veiligheid in brede zin van de woon - en leefomgeving, waaronder verkeersveiligheid;
- verbetering van veiligheid en leefbaarheid op wijk- en buurtniveau in nauwe samenwerlcing met bewoners en organisaties;
- verkleining van de kans op rampen en ongevallen en de beperking van de effecten daarvan door vergroting van het risicobewustzijn, aandacht op alle bestuurlijke niveaus voor veiligheid
bij besluitvorming over de inrichting van de openbare ruimte en
infrastructurele projecten, en versterking van de brandweerorganisatie, opdat deze &icier meer in staat is een bijdrage te leveren aan het integraal veiligheidsbeleid.
Toezicht

Er is een toenemende behoefte aan toezicht in de samenleving.
Toezichthouders vergroten de veiligheid en dragen bij aan het
gevoel van veiligheid. Het kabinet wil aan deze wens voldoen
door meer politiefunctionarissen, meer toezichthouders en, in
het (semi -)private domein, meer ruimte voor de particuliere sector. Er is reeds besloten omtrent uitbreiding van de sterkte van de
politie. Het vorige kabinet heeft reeds uitbreiding van de politieorganisatie met de surveillant van politie mogelijk gemaakt. Een
financiele stimulans voor uitbreiding van het aantal toezichtfuncties bij gemeenten heeft het kabinet gegeven, via onder meer
het 40.000-banenplan, waarvan ongeveer de helft kan worden
ingezet voor meer veiligheid. Het kabinet zal in de loop van dit
jaar in een afzonderlijke nota een nader standpunt bepalen over
de verhouding tussen politie, gemeentelijke toezichthouders,
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particuliere bewakings- en beveiligingsdiensten en bijzondere
opsporingsdiensten en buitengewoon opsporingsambtenaren.
Vooruitlopend daarop hanteert het kabinet de volgende uitgangspunten:
- de bestuurlijke regie over het toezicht ligt bij het gemeentebestuur, als onderdeel van lokaal integraal veiligheidsbeleid en van
lokaal werkgelegenheidsbeleid. Taakstelling en wijze van inzet
vindt plaats in nauw overleg met het lokale driehoeksoverleg;
- er dient nauwe afstemming plaats te vinden tussen het werk
van de politie en andere vormen van toezicht. Afstemming met
het politiewerk dus, en waar nodig operationele aaristuring van
toezichthouders door de politie;
- het kabinet meent dat de bevordering van de kwaliteit van toezichthouders op de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van
de gemeenten en organisaties van toezichthouders zelf.
Algemene maatregelen

Naast maatregelen ten aanzien van deze vier veiligheidsvraagstukken neemt het kabinet een aantal meer algemene
maatregelen. Vergroting van kennis van en inzicht in de veiligheid en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, onder meer
door:
- het in 1996 wederom uitbrengen van een integrale veiligheidsrapportage;
- opstellen van een onderzoekprogramma voor het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen en trends;
- onderzoeken of meer samenhang en samenwerking kan worden aangebracht tussen bestaande en nieuwe initiatieven ten
aanzien van onderzoek op het terrein van veiligheid.
Het kabinet zal maatregelen nemen om het lokale bestuur optimaal in staat te stellen om een lokaal veiligheidsbeleid te voeren.
Aangezien het veiligheidsbeleid primair een verantwoordelijkheld is van de gemeenten zelf, speelt het rijk met name een ondersteunende rol, die op een aantal punten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal
Overleg en het politie- en brandweerveld zal worden uitgevoerd.
De maatregelen van het kabinet zijn met name gericht op:
- bevordering van samenwerking tussen partijen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau;
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- ontwiklceling van instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming op lokaal niveau met betrekking tot veiligheid;
- uitdragen van kennis en methoden met betrekking tot integraal veiligheidsbeleid.
Ook op rijksniveau zal de samenwerking tussen de bij integraal
veiligheidsbeleid betroklcen departementen en tussen overheid
en maatschappelijke partners worden bevorderd onder meer in
het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Ook zal in het
bijzonder aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen lokaal bestuur, openbaar ministerie en politie.
Slot

De nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 is een bijdrage van het kabinet aan het te voeren veiligheidsbeleid, niet alleen op rijksniveau,
maar juist ook op andere bestuurlijke niveaus. Vele beleidssectoren kunnen in samenhang de veiligheid vergroten: stadsvernieuwing, sociale vernieuwing, onderwijs, werkgelegenheid, welzijn - vooral gericht op jongeren -, verslavingszorg, verkeer en
vervoer, ruimtelijke ordening, arbeidsomstandigheden, milieu en
bedrijfsomgevingsbeleid.
Een adequate aanpalc van onveiligheid vraagt om een vernieuwde manier van omgaan met politieke, bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. De grote uitdaging is nu om op
basis van politieke en bestuurlijke prioriteitstelling samen met
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers tot een
integrate afweging te komen waardoor de veiligheid wordt vergroot. Onder regie van het openbaar bestuur is een concrete,
probleemgerichte aanpak nodig, waarbij aandacht wordt besteed
aan alle schalcels in de veiligheidsketen: van het bestrijden van
onveiligheid naar het voorkomen en beter beheersen. Het gaat
daarbij om een optimale combinatie van maatregelen in samenhang met repressie als geloofwaardig sluitstuk.
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Faal- en slaagkansen van
integrale veiligheid
mr. E.M. d'Honde
Al geruime tijd staat integrale veiligheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda en scoort daarop zelfs hoger dan
thema's als werkgelegenheid/werldoosheid en milieu. Dit is op
zichzelf opmerkelijk, waar in het huidige tij van de samenleving
inhoudelijke thema's veelal even snel vervluchtigen als de drieminuten-items van actualiteiten-rubrieken op radio en televisie.
Er beklijft niet zoveel meer in de geest van de tijd. Ms dat bij veiligheid toch het geval is, lijkt de verheldering van enige aspecten
van de veiligheidsproblematiek de moeite waard.
De ontwikkeling van de samenleving
Ik beperk mij eerst tot een niet al te genuanceerde schets van een
maatschappelijke ontwikkeling die van de ene pool naar de andere loopt. De eerste pool laat sterke reminiscenties zien aan
grote ideologieen die op alle levensvragen een samenhangend
antwoord pretendeerden te geven, alsmede religies en levensbeschouwingen die grote massa's plachten te binden. De andere
pool vertoont een sterke fragmentatie van de samenleving in allerlei groepen, culturen, clubs, verenigingen en circuits die in
gevarieerde samenstelling de directe omgeving van mensen bepalen. Elk individu wil zich met een sterke behoefte aan persoonlijk profiel daarin ontplooien.
Mgemeen geldende normen- en waardenpatronen boeten aan
bindende kracht in ten gunste van normen en waarden in ieders
eigen directe omgeving. Het zich thuis kunnen voelen in enig
samenlevingsverband neemt de plaats in van de politieke partij,
de religie, de levensbeschouwing, de kerk, de zaaltjes voor lezingen en propaganda. Maar het mengsel van eigentijdse normen
en waarden staat een eigen identiteit in de directe woon-werken vrije-tijdsomgeving niet in de weg. Integendeel. De goed• De auteur is burgemeester van Nijmegen, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad
en lid van de commissie Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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geInformeerde, desnoods calculerende burger ontleent er het
persoonlijk geprofileerde gezicht aan. Algemeen geldende normen en waarden blijven op de achtergrond echter een rol spelen.
Men blijft ernaar op zoek. Maar het not invented here verhindert
een al te groot commitment.
Een dergelijke schets van een tamelijk diffuse samenleving
waarin het prive-domein het centrum van de samenleving is geworden en waarin orientatie op algemene normen en waarden
lastig is, heeft betekenis voor de positie-bepaling van veiligheid,
zeker van integrale veiligheid.
Het publieke domein waar veiligheid is ingebed, lijkt niemand
meer toe te behoren. Steeds minder mensen voelen zich verantwoordelijk voor dat publieke domein en bijgevolg kennen
veiligheidsproblemen steeds minder eigenaren. 'Daar hebben we
de overheid, politie en justitie voor', is de reactie. Een overheid
nota bene, die een beeld van 'terugtreden' voortdurend om zich
heen heeft. Kortom: een verlaten publiek domein waar kwaadwillenden hun gang kunnen gaan.
Binnen dit domein spelen daarnaast verschijnselen als de
complexiteit van de industriele ontwikkeling met daaraan verbonden veiligheids- en milieu-risico's een aparte rol, evenals de
impact van technologie op nagenoeg alle dienstverlenende seewren van de samenleving, nodig om de zo gewenste welvaart op
peil te houden. Ze veroorzalcen een gevoel van machteloosheid,
er zich niet veilig bij voelen, maar er toch niet aan kunnen ontkomen. Het versterkt de neiging zich terug te when treldcen in de
directe eigen omgeving. De Integrate Veiligheidsrapportage van
1993 typeert dat als de paradox van een kwetsbare samenleving.
Ook het fenomeen van ethnocentrisme (sterke aficeer van buitenlanders en even sterke voorkeur voor eigen cultuur), waarmee
blijkens onderzoek twintig A vijfentwintig procent van de bevolking uitgesproken en nog eens veertig procent meer latent behept schijnt te zijn, speelt een rol bij met name subjectieve
veiligheidsgevoelens. De zogenaamde Bolkestein-doctrine die
hiervan gebruik maakt (hameren op de problemen van buitenlanders), slaat waarschijnlijk daarom meer aan dan de omgekeerde standpuntbepaling (benut kansen van de aanwezigheid
van buitenlandse culturen en los de eraan verbonden problemen
zo goed mogelijk op).
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Politie en justitie
Het afwentelen - voortdurend meer - van de onveiligheidsproblematiek op politie en justitie vormt een tweede aspect om
bij stil te staan. Vormt het verlaten publieke domein, het gebrek
aan binding aan algemene normen en waarden op zichzelf al een
extra druk voor politie en justitie, de omstandigheden waaronder
politie en justitie werken, versterken dat nog. Enerzijds een aanzienlijk toegenomen, zij het inmiddels gestabiliseerd,
criminaliteitscijfer, anderzijds sterk input-bepaalde organisaties,
die voornamelijk reagerend functioneren.
De afgelopen vijftien jaar is de criminaliteit blijkens onderzoek
met ongeveer een factor vijf toegenomen, waarvan meer dan de
helft gedurende de eerste vijf jaar. Kijkend naar de lcwantitatieve
ontwikkeling van criminaliteit, aangepakt door politie en justitie
gedurende de laatste tien jaar, valt het op dat er nauwelijks substantiele wijzigingen zijn. Het aantal bij de politie geregistreerde
misdrijven blijft schommelen rond de een miljoen, ongeveer een
vijfde van de veronderstelde werkelijkheid, het aantal door het
O.M. vervolgde misdrijven bedraagt ongeveer tweehonderdduizend, het aantal rechterlijke uitspraken ongeveer honderdduizend.
Uiteraard zijn dit grove cijfers en er valt ongetwijfeld wat op af
te dingen, maar ze volstaan voor een meer algemene conclusie
dat de beschikbare capaciteit bij politie en justitie bepalend lijkt
voor de repressieve aanpak van criminaliteit. De budgettaire invalshoek bevestigt dat beeld. Er is geen substantiele groei te zien
in de afgelopen tien jaar. Zelfs de recente reorganisatie van de
politie verliep relatief budgettair neutraal. Deze ontwikkeling (of
het gebrek eraan) indiceert dat voor een meer op terugdringing
gerichte aanpak het waarschijnlijk goed is ook buiten politie en
justitie op zoek te gaan, wil men een enorme input-gerichte budgettaire inspanning met ongewis resultaat vermijden.
Dat wordt nog eens extra gestimuleerd door een gebrek aan
wezenlijke organisatie-ontwikkeling binnen het politiele en justitiele apparaat in de voorbije tien jaar. Lage ophelderingspercentages, weinig voortgang in opleiding en onderwijs, een
gigantische achterstand op het gebied van ondersteuning door
informatietechnologie vergeleken met kennisintensieve bedrijven (politie: gemiddeld zevenduizend gulden per formatieplaats;
kennisintensieve bedrijven: vijfentwintigduizend gulden per for-
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matieplaats bij gelijke totaalgemiddelden) spelen op de achtergrond. Niet voor niets wordt de laatste jarcn juist op deze terreinen aan nieuwe ontwilckelingen veel ruimte gelaten.
Maatschappelijke schade
De maatschappelijke schade vormt een derde aspect. Lange tijd
is aan de maatschappelijke schade als gevolg van onveiligheid
nauwelijks aandacht besteed. Het onderzoek van McKinsey in
1992 was het eerste baanbrekende op dit terrein, met tegelijkertijd aansprekende cijfers: veertig miljard gulden, ongeveer twintig procent van de rijksuitgaven en ongeveer zeven procent van
het BBP. Meer dan de helft daarvan is gerelateerd aan criminaliteit. Wie zich afvraagt hoeveel van de betreffende geldstromen
zich onttrekken aan potentiele belastingopbrengsten, hoeft niet
lang na te denken om een aanzienlijke impact te veronderstellen.
Macro-economisch maakt het misschien niet zoveel uit (hoewet een aanmerkelijke hoeveelheid uiteraard naar het buitenland
verdwijnt), toch is bespiegeling over een democratische ordening, waaraan een zo substantieel deel zich als bron van medefinanciering van overheidsuitgaven onttrekt, zeker niet misplaatst. Dit geldt a fortiori als men bedenkt dat het tota1e
veiligheidsinstrumentarium van de rijksoverheid thans ongeveer
tien miljard beslaat, een kwart van de maatschappelijke schade.
lnteressant zijn daarom ook de recente ontwiklcelingen van de
financiele recherche. Steeds meer wordt ingezien — gegeven de
financiele relevantie van criminaliteit — dat een financieeltechnische analyse van de betrokken geldstromen van bovenaf
wet eens effectiever zou kunnen zijn voor het ontrafelen van
misdaadnetwerken en -organisaties dan een dader-gerichte aanpalc van onderop.
Er gaat zoveel om in het criminele circuit dat witwassen substantiele bedragen betreft. De Surinaamse rijstexportaffaire die
bij financidle analyse liet zien dat met drugscriminaliteit verkregen geld, witgewassen middels rijstexport uit Suriname, ongeveer drie maal de totale produktie van rijst in Suriname was gemoeid, spreekt boekdelen.
Niet voor niets hebben we de laatste jaren afzonderlijke wetgeving ontwikkeld zoals de wet MOT (Melding Ongebruikelijke
Transacties) en de wet financiele betrekkingen buitenland. Samenwerking tussen justitie en financiele wereld, hoe kwetsbaar
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ook in verband met het vertrouwensimago van deze wereld,
komt steeds dichterbij. Ook al omdat in grote delen van de financiele wereld de opvatting circuleert dat het bedrag dat in grijze en
zwarte circuits omgaat, wel eens tussen de vijftig a zestig miljard
gulden zou kunnen bedragen.
Departementen en gemeenten

Een vierde aspect van de onveiligheidsproblematiek dat ik wil
aanstippen, betreft het gebrek aan samenwerking en samenhang
tussen rijksoverheid en gemeentelijke overheid, en binnen de
overheden tussen de afzonderlijke delen ervan. Al jarenlang gaat
men er in de Kamer vanuit dat als een vakminister verzekert dat
een bepaalde veiligheidsmaatregel nodig is, deze na besluitvorming ook wordt gehandhaafd door politie en justitie. Bekend
voorbeeld is de maximum snelheid. De betrokken minister ging
ervan uit dat voor een wijziging daarvan een besluit volstaat.
Prioriteitsstelling, budget, menskracht, planning en organisatie
kwamen daarbij niet serieus aan de orde. Dit voorbeeld kan overigens moeiteloos worden aangevuld met voorbeelden van andere departementen, van asielproblematiek tot mestuitrijden,
van drugs- en gokverslaving tot fraudebestrijding. Bovendien valt
er weinig samenhang en samenwerking tussen de departementen te ontdekken.
Een aparte staatssecretaris probeert hier wat aan te doen, zij
het voorshands zonder bevoegdheden en zonder budget. Waar
wel aan budget en prioriteit gedacht wordt, gebeurt dat niet zelden input-gericht. Zo is een procent van de sterkte van de politie
gereserveerd voor georganiseerde criminaliteit (plus vijfenveertigduizend gulden per formatieplaats), twee procent voor
milieuhandhaving, zoveel procent voor vreemdelingenproblematiek, zoveel voor verkeer, enzovoort. Eenzelfde patroon
als geschetst voor het rijk ziet men ook bij de gemeenten.
Integraal

De vier geschetste aspecten illustreren dat het veiligheidsvraagstuk in onze samenleving de laatste jaren blijvend grote
aandacht heeft gekregen. Ze illustreren tevens de noodzaak van
een integraal beleid.
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Over de term 'integraal' is veel te doen. Len paar reacties luiden: 'Teveel een containerbegrip'; 'Natuurlijk hangt alles met alles samen, maar dat als uitgangspunt voor beleid betekent absolute stilstand'; 'Gaat men niet teveel uit van de afgedane
maakbaarheid van de samenleving Deze reacties bevatten een
kern van waarheid. Toch hebben dit soort commentaren ook jets
van het verzinnen van nieuwe problemen bij gevonden oplossingen. Wat Binnenlandse Zaken met enkele pilot-gemeenten succesvol heeft ontwikkeld in de voorbije vier jaren is er tegen bestand.
De plannen kennen de inspiratie van eenvoud en nuchterheid.
De uitgangspunten ogen sterk:
- zorg door goed onderzoek over de jaren heen dat helder is
waar het nagenoeg onbetwistbaar om gaat, zowel bij subjectieve
veiligheid (veiligheidsgevoelens) als objectieve veiligheid (inbreuken op de rechtsorde);
- analyseer onveiligheid aan de hand van te ondernemen acties
per wijk, per dorp, per gemeente, per stad, per departement en
geef aan wie wat moet doen (politie, justitie, gemeentelijke diensten, rijksdiensten of departementen, bedrijven, instellingen,
burgers);
- onderscheid acties in schalcels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) en zorg voor onderlinge afstemming en verantwoording;
- zorg voor politieke besluitvorming middels prioriteit- en
posterioriteitstelling en budgettering. Controleer op resultaat;
- zie veiligheidszorg als kerntaak van het going concern.

Faal- en slaagkansen
De factoren die een effectieve omgang met veiligheidsproblemen
verhinderen, schuilen in voor de hand liggende verschijnselen.
In de eerste plaats het bekende politieke hanengedrag, het afdwingen van status, positie en macht dat immer een rol speelt als
iets politiek interessant wordt. Dat bedreigt een staatssecretaris
evenzeer als een wethouder of een burgemeester. Daar is, geloof
ik, geen goed recept voor, behalve dan dat hanengedrag per definitie niet produktief is en dus op termijn zichzelf straft.
In de tweede plaats is er het probleem dat effecten pas op middellange termijn zichtbaar worden. Meer dan vier jaar dus en dat
is in een politiek perspectief lang. In de derde plaats noem ik de
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moeizame discussie over de noodzakelijk budgettaire ondersteuning. De gemeeneten zien weinig terug van de inverdieneffecten
op nationaal niveau. De preoccupatie om het financieringstekort
en de staatsschuld terug te dringen verhindert een reele budgettaire inspanning op rijksniveau. En die is nodig om op korte termijn daadwerkelijk jets aan terugdringing van het onveiligheidsniveau te doen.
Het huidige kabinet komt dan ook niet veel verder dan het vorige ondanks een hogere algemene prioriteitsstelling. Het onderkent nog te weinig de feitelijke betekenis van onveiligheid als
maatschappelijk belang en dwingt betrokken maatschappelijke
partners door een te beperkte benadering veel energie te besteden aan geringe resultaten.
De slaagkansen lijken vergeleken met de genoemde bedreigingen aanzienlijk groter. Gezien de trend in de ontwikkeling van de
samenleving, met name het ontstaan van een lcwetsbaar publiek
domein, zal de politieke druk op veiligheidszorg permanent hoog
blijven. De noodzaak om te presteren zal het hanengedrag ongetwijfeld afremmen. Zowel op rijksniveau als op gemeentelijk niveau wordt de noodzaak van een integrale aanpak onderkend.
Een aanpak die bovendien iedere betrokkene scoringskansen
biedt.
Op gemeentelijk niveau worden creatieve combinaties bedacht
met activiteiten op het terrein van wijkbeheer en sociale vernieuwing zonder uit het oog te verliezen dat ook op andere terreinen
koppelingen gemaakt moeten worden. Het bedrijfsleven boekt
aansprekende resultaten. De conjunctuur biedt het rijk voor de
komende jaren de kans om daadwerkelijk prioriteiten te stellen.
Nochtans, het zou goed zijn voor de komende jaren een serieus
breed veiligheidsdebat op gang te brengen, los van verkiezingen,
waarbij populisten, en zogenaamde no nonsense-denkers, die
menen dat het ook allemaal wel zonder visie en zonder extra
budget kan, als we maar goed en efficient samenwerken, aan een
noodzakelijk demasque worden onderworpen. Dan kan duidelijk
worden wat de kern van de zaak is.
Als ik het goed zie, gaat het om een ingrijpende, complexe,
toch tamelijk nieuwe overheidsaanpak, die niet vanzelf verloopt.
De dynamiek van de samenleving zal bovendien niet toestaan
dat de tijd het we! oplost. Een dergelijke overheidsaanpak vraagt
om een overheid met een duidelijk gezicht en een krachtige uitstraling. Dat betekent heldere prioriteitsstelling. Geen plafonne-
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ring van alle budgetten op basis van algemeen financieel beleid,
maar reele afwegingen.
Ook de werkgelegenheidsfacetten verdienen daarbij een kritische bezinning. Structurele werkgelegenheid bij diensten als p0hue en justitie afgewogen tegen structurele veiligheidswerkgelegenheid voor langdurig werklozen bij afzonderlijke
gemeentelijke diensten en maatschappelijke instellingen. Met
name de betekenis van de korte en lange termijn-effecten zal
daarbij aandacht vragen. De afweging ten opzichte van banen,
direct toegevoegd aan primaire veiligheidsdiensten van de overheld verdient ook aandacht. Daarbij zal men zich tevens moeten
bezinnen op het effect van de grote versnippering binnen
toezicht- en veiligheidsbanen die zich thans aan het ontwildcelen
is. De politiele werkgelegenheid dreigt door deze versnippering
en het grote aantal banen dat elders is toegevoegd, steeds verder
in de marge van de totale veiligheidswerkgelegenheid terecht te
kom en.
De vraag is of dat uit oogpunt van integrale veiligheidszorg,
waarbij de politie op alle terreinen naast andere functies in de
veiligheidsketen in ieder geval ook altijd de achtervangfunctie
heeft, wel zo wenselijk is. Het beroep op de politie door allerlei
niet-politiele veiligheidsdiensten, zou wel eens zo groot kunnen
worden dat de primaire functies in het gedrang komen.
Integrate veiligheid staat eigenlijk nog maar aan het begin van
een proces, waaruit geleidelijk aan de veiligheidszorg (opnieuw)
als kerntaak van de overheid tevoorschijn zal komen. De kernvraag, tevens achilleshiel, luidt of we gezamenlijke verantwoordelijkheden opnieuw over de samenleving kunnen toewijzen. In
feite is dat de vraag of we daadwerkelijk van 'samenleving' kunnen blijven spreken.
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Integrale veiligheid
Beleidsvernieuwing of beleidsvenraging?
dr. WJ.M. de Haan *

Onveiligheid wordt door velen als een urgent probleem beschouwd en de persoonlijke betrokkenheid van Nederlanders bij
het onderwerp onveiligheid is groot. Een aanzienlijk deel van de
Nederlandse bevolking voelt zich zelfs sterker betroldcen bij het
onveiligheidsprobleem dan bij de milieuproblematiek die jaren
achtereen steeds als eerste op de ranglijst van belangrijkste
maatschappelijke problemen stond (Eijken, 1993). In 1993 werd
de criminaliteit door niet minder dan 89% van de Nederlanders
als 'een echt probleem' gezien. Overigens was dat ook in 1980 al
voor 88% van de ondervraagden het geval (SCP, 1994, pp. 454454). Van een criminaliteitsbeleid zoals we dat tegenwoordig
kennen, was echter nog geen sprake, want 'het duurt allemaal
weer Hollands lang voordat de politieke partijen en dagelijks bestuurders in de gemeenten (en dus ook de landelijke politiek) het
veiligheidsbeleid werkelijk alle aandacht geven die het verdient'
(Peper, 1994, p. 11).
Inmiddels is daar in zoverre verandering in gekomen, dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 1994 vrijwel alle partijen het in
hun verkiezingsprogramma's eens waren dat de lokale overheid
het initiatief moet nemen bij de bestrijding en voorkoming van
criminaliteit (Van Kaam, 1994, p. 4). Criminaliteit en onveiligheid
worden vrijwel unaniem als de belangrijkste problemen gezien
waar gemeentebesturen in de zittingsperiode 1994-1998 voor
staan. Meer dan ooit lijkt de tijd rijp voor een brede bestuurlijke
aanpak van de veel voorkomende criminaliteit en voor een gentegreerd veiligheidsbeleid op lokaal niveau.
Met de Integrale Veiligheidsrapportage 1993 (IVR, 1993) die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries van
Binnenlandse Zaken, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

• De auteur is als universitair docent criminologie verbonden aan het Willem Pompe
Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

Justitidlo verkenningen, jig. 21, nr. 5, 1995

26

Milieubeheer2 in 1993 is opgesteld, werd het integrale
veiligheidsbeleid voor het eerst onder die naam 3 als regeringsbeleid aan de Kamer voorgelegd. Met deze rapportage (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 096, nrs. 1-2) werd uitvoering
gegeven aan de mode Stoffelen/Van der Heijden waarin de regering werd verzocht ter verhoging van de veiligheid maatregelen
te treffen, daartoe een plan van aanpalc te presenteren en te bevorderen dat andere overheden, instellingen en burgers hun bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1992-1993, 22 801, nr. 8, pp. 1-2).
In de Integrate Veiligheidsrapportage 1993 wordt de stand van
zaken op het gebied van de veiligheid beschreven en worth nader
ingegaan op de rot van het openbaar bestuur bij de bestrijding
van onveiligheid. Het belangrijkste beleidsvoornemen dat in
deze rapportage wordt aangekondigd, is het daadwerkelijk actief
bevorderen van een integraal veiligheidsbeleid op gemeentelijke
niveau. 4 'Het gaat daarbij om de aanpak van achterliggende oorzaken van onveiligheid en om moor samenhang in de te treffen
maatregelen' (Tweede Kamer 1993-1994, 23 400 hoofdstuk VII,
nr. 2, p. 22).
Under het huidige kabinet wordt dit integrale veiligheidsbeleid
voortgezet en in de troonrede is dit voornemen nog eens onderstreept: 'De regering zet zich in voor een veiliger samenleving
met een hoog niveau van rechtshandhaving. 5 Een integrale benadering van de veiligheid is daartoe noodzakelijk.' De minister en
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zullen - mede in het
kader van het zogenaamde grote-stedenbeleid - verder inhoud
geven aan de ontwikkeling van een integraal veiligheidsbeleid.

1 Dit artikel is geschreven in het kader van een vooronderzoek - in opdracht van het
Sociaal en Cultureel Planbureau - naar de wijze waarop Integraal Veiligheidsbeleid
gestalt° krijgt in Amsterdam en Rotterdam. Een uitweriger rapportage hierover komt
binnenkort beschikbaar bij het SCP.
2 Opmerkelijke afvvezige in dit rijtje was het ministerie van WVC.
3 Aanvankelijk was nog sprake van een rapportage Openbare Orde en Veiligheid. Later
werd dit veranderd in Integrate Veiligheidsrapportage, al vertonen de heleidsstukken
vaak nog sporen van de oorspronkelijk terminologie.
4 Op regionaal niveau wordt gestreefd near een verbetering van anderlinge afstemming
tussen de verschillende hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, geneeskundige en
gezondheidsdiensterd.
5 In de beleidsnota Samenleving en Criminaliteit (1985) werd nog met het bereiken van
een 'redelijk niveau van rechtshandhaving genaegen genomen.
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In deze bijdrage wordt om te beginnen nagegaan wat - in theorie - onder integraal veiligheidsbeleid wordt verstaan. 6 Vervolgens worden enige minder sterke kanten van gentegreerd
veiligheidsbeleid belicht. Daarna komt de vraag aan de orde of
met het integrate veiligheidsbeleid werkelijk nieuw beleid wordt
ontwilckeld of meer wordt voortgeborduurd op het reeds bestaande beleid. Ten slotte wordt de lcritische vraag gesteld in hoeverre het integrale veiligheidsbeleid een manifestatie is van een
proces van 'vervaging' van overheidsbeleid.
Veiligheid

Wat - althans in theorie - onder integrate veiligheid wordt verstaan, is in de lntegrale Veiligheidsrapportage 1993 in amper zeven bladzijden uiteengezet en wat daar staat komt ongeveer op
het volgende neer. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde
voor het functioneren van de samenleving en een van de belangrijkste toetsstenen voor de kwaliteit van het bestaan. Het is een
zo belangrijk collectief goed dat gebrek eraan hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt. De uitoefening van basisvrijheden, zoals bij voorbeeld de bewegingsvrijheid ('s avonds
over straat lopen), wordt erdoor beperkt. En omdat de overheid
voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het
publieke domein een speciale verantwoordelijkheid ('zorgplicht')
heeft, wordt door een toenemende onveiligheid ook de legitimiteit van het openbaar bestuur aangetast (IVR, 1993, p. 13). Van de
overheid wordt verwacht dat zij voorziet in een groeiende maatschappelijke behoefte aan openbare veiligheid, aan ordening en
rust en aan bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen (IVR, 1993).
Die verwachting is terecht want het is een kerntaak van de
overheid en het openbaar bestuur om 'beleid te maken en uit te
voeren dat erop gericht is de maatschappij tegen gevaren te beschermen' (Integrale veiligheid politiek bekeken, 1994, P. 4).
Gevaren kunnen zich voordoen bij alle mogelijke calamiteiten
en catastrofes waaronder industriele ongevallen, natuur- en
milieurampen, branden, verkeersongelulcken en bepaalde vormen van criminaliteit. Bij de voorkoming en bestrijding van al
6 Op de praktische ervaringen met integraal veiligheidsbeleid op lokaal niveau wordt
elders in dit themanummer ingegaan.
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die gevaren doet zich een aantal problemen voor. In de Integrate
Veiligheidsrapportage 1993 wordt een aantal concrete 'knelpunten' genoemd die een efficiente aanpak van de onveiligheid belemmeren.
Zo is het een probleem:
- dat maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers veel te
hoge verwachtingen hebben van hetgeen politie en justitie aan
de (strafrechtelijke) handhaving van orde en veiligheid kunnen
bijdragen;
- dat er een te laag risicobewustzijn is, met name ten aanzien
van de mogeliffcheid van cumulatie van risico's in een bepaald
gebied;
- dat er een beperkt en verbrokkeld inzicht is in de toestand van
de onveiligheid en de achterliggende oorzaken daarvan;
- dat de overheid soms zelf de veroorzaker van onveiligheid is;
- dat er te weinig 'structurele aandacht' is voor openbare orde en
veiligheid als zelfstandig resultaat van bestuurlijk handelen.
Meer concreet wordt erop gewezen dat:
- de capaciteit van politie en justitie nooit toereikend kunnen
zijn om een voldoende aanbod aan veiligheidszorg te leveren;
- dat de lokale overheden over het algemeen onvoldoende op
calamiteiten zijn voorbereid;
- dat in veel gemeenten weliswaar op onderdelen zoals criminaliteit, verkeersveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid gegevens worden verzameld, maar dat te weinig dwarsverbanden
worden gelegd waardoor overzicht over het gehele terrein van de
veiligheid ontbreekt;
- dat er gevallen zijn waarin achteraf moest worden vastgesteld
dat bepaalde problemen - zoals de gokproblematiek - onjuist
zijn aangepakt of ongewenste neveneffecten van het gevoerde
beleid zijn onderschat;
- dat de beleidsvorming vaak 'achter de feiten aanloopt' en de
interne organisatie binnen veel gemeenten nog niet is toegesneden op een integrale aanpalc van de veiligheidsproblematiek. Ms
gevolg van alle tekortkomingen zou er een 'kloof' zijff ontstaan
tussen de lokale overheid en de burgers die zich in de steek gelaten voelen door de politick. Om het vertrouwen te herwinnen,
zou structurele aandacht nodig zijn voor openbare orde en veiligheid als 'bestuurlijk produkti (IVR, 1993, pp. 13-15).
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Integraal veiligheidsbeleid

Het integrale veiligheidsbeleid is het bestuurlijke antwoord op de
omvangrijke problematiek van de onveiligheid en de groeiende
vraag van burgers en bedrijven naar een goede veiligheidszorg.
Het is ontwikkeld om de stand van zaken met betreklcing tot de
diverse vormen van onveiligheid structureel en vanuit meer invalshoeken dan alleen criminaliteitsbestrijding aan de orde te
stellen (IVR, 1993, P. 9). Het beperkt zich daarbij niet tot het terugdringen van de objectieve onveiligheid (inbreuken) en het
verkleinen van de mogelijke onveiligheid (risico's), maar richt
zich ook op het verminderen van de subjectieve (gevoelens van)
onveiligheid. GesteId wordt dat de verschillende veiligheidsproblemen met elkaar samenhangen en elkaar versterken en dat
om die reden voor een effectieve bestrijding en voorkoming van
onveiligheid een integrate aanpalc noodzakelijk is.
Integraal betekent volledig, alles omvattend, rekening houdend met alle relevante factoren. Een integrate benaderingswijze
is in principe op elk gebied toepasbaar, of het nu gaat om het onderwijs, de wereldvrede of het milieu (Vincent, 1992, p. 45). Zelfs
in het schoonmaakbedrijf wordt tegenwoordig hard aan een integrale benadering van de zorg gewerkt (Cemsto, 1992). Een integrate aanpak van onveiligheid bestaat uit een samenhangend,
bewust op elkaar afgestemd, geheel van instrumenten en maatregelen dat niet alleen gericht is op het bestrijden, maar vooral
ook op het voorkomen en beter beheersen van onveiligheid.
Op zichzelf is zo'n integrate aanpak van onveiligheid niet
nieuw. In de nota Samenleving en criminaliteit (1985) werd met
het begrip 'bestuurlijke preventie' at een eerste aanzet 7 tot een
integrate aanpak gegeven, ook at bleef die nog beperkt tot de veel
voorkomende criminaliteit. Het bestuurlijke preventiebeleid is
nog primair gericht op een integratie van preventieve en repressieve maatregelen van bestuur, politie en justitie enerzijds en
anderzijds de bijdragen die door andere sectoren van de samenleving konden worden geleverd aan de bestrijding en voorkoming van veel voorkomende criminaliteit. Het integrale van die
bestuurlijke aanpak heeft meer betrekking op de samenwerking
bij de oplossing van dat ene probleem, dan op de samenhang
7 Eigenlijk is de integrale aanpak al terug te vinden in de Orienteringsnota Voorkoming
Misdrijven van het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven (1981).
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tussen de diverse problemen van onveiligheid. Meer recentelijk
is echter geexperimenteerd met een 'integrale aanpalc van criminaliteit op wijk- en buurtniveau' (De Waard en De Savornin Lohman, 1991) waarbij problemen door een gecotirdineerd netwerk
van relevante instanties en bewoners ook in hun onderlinge samenhang worden aangepakt. Behalve om vermindering van veel
voorkomende criminaliteit en angst voor criminaliteit gaat het
bij dergelijke buurtbeheerprojecten ook om verbetering van de
leefbaarheid. 8
Integraal veiligheidsbeleid beoogt een verdere verbreding van
die aanpalc tot andere vormen van onveiligheid en veiligheidsrisico's en daarmee van een verbreding van de samenwerking tot
een aantal beleidsterreinen buiten de traditionele gebieden van
strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving. Overal waar concrete
aangrijpingspunten voor veiligheidsbeleid liggen en vooral daar
waar opeenstapelingen van veiligheidsproblemen ontstaan, dienen veiligheidsproblemen waar mogelijk te worden voorkomen
en waar nodig te worden bestreden met een paklcet van samenhangende maatregelen en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen (overhcclen, maatschappelijke organisaties, bedrigsleven, burgers). Het integrate veiligheidsbeleid legt daarbij het
accent niet alleen op preventie om te voorkomen dat bestaande
problemen zich blijven voordoen, maar vooral op 'pro-actie' om
te voorkomen dat nieuwe problemen ontstaan. Proactief beleid
is gericht op het wegnemen van structurele oorzalcen van onveiligheid, bij voorbeeld door het verbieden van bepaalde vormen
van industrie in de omgeving van woonwijken het verbeteren van
de Icwaliteit van woonbuurten om daarmee verloedering, overlast en criminaliteit tegen te gaan (IVR, 1993, p. 15). 9
Het integrale veiligheidsbeleid wordt voorgesteld als het smeden van een 'veiligheidsketen' met als schakels: pro-actie (het
wegnemen van structurele oorzalcen van onveiligheid); Preventie
(het wegnemen van directe oorzalcen van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken);
preparatie (de voorbereiding op de bestrijding van inbreuken);
repressie ( daadwerkelijk bestrijden van inbreuken en — merk8 Het ministerie van Justitie was echter hoofdzakelijk in de eerste twee doelstellingen
gelnteresseerd (Overbeeke en Van Soomeren. 1995. p. 15. noot 2).
9 In dit opzicht verschilt het nauwelijks van her integrale buurtbeheer waarbij overigens
is gebleken dat het pas mogelijk is de leefbaarheid Se verbeteren indien de veiligheid
voldeende is gegarandeerd.
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waardig genoeg - ook het verlenen van hulp in acute noodsituaties); en nazorg (hulpverlening aan slachtoffers en schaderegeling) (IVR, 1993, p. 15).
Hoe diverse maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd,
wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het voorbeeld van de
aanpak van onveiligheid in achterstandswijken in het kader van
de sociale vernieuwing: 'Door nauwe samenwerking tussen cooperaties, gemeentelijke diensten, politie, brandweer en justitie,
in samenspraak met bewoners en hun organisaties worden alterlei veiligheidsproblemen zoals verkeersoverlast, geluidshinder,
vervuiling en criminaliteit teruggedrongen' (IVR, 1993, p. 16).

Lokaal veiligheidsbeleid
Zoals uit de voorbeelden reeds blijkt, lokaliseert het integrate
veiligheidsbeleid onveiligheid in de directe leefomgeving. Dat ligt
voor de hand omdat onderzoek heeft uitgewezen dat burgers
enerzijds sterk betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid dat hen
direct raakt en anderzijds zeer lu -itisch en vaak negatief hierover
oordelen, met name wat het beheer van hun directe leefomgeving betreft (Castenmiller, 1994, p. 139). Aangezien problemen zich vooral lokaal voordoen, het gemeentebestuur door de
burger wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid en de
gemeente over het benodigde bestuurlijk-juridische instrumentarium beschikt, kan integraal veiligheidsbeleid het beste op lokaal niveau door gemeentebesturen ontwikkeld en uitgevoerd
worden. In de uitvoering zou het meer maatwerk kunnen leveren
en door participatie van alle betrokkenen zou een breder draagvlak tot stand kunnen worden gebracht.
Bij het integraal aanpakken van de onveiligheid heeft het gemeentebestuur de leiding ('regie'), maar ook het driehoeksoverleg speelt daarbij een belangrijke rot omdat gentegreerd
veiligheidsbeleid ook een strengere strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving veronderstelt. Gemeentelijk veiligheidsbeleid
dient niet alleen door de burgemeester, maar door het gehele
college te worden gedragen. Uiteindelijk kunnen de wethouders
ook politiek worden aangesproken op hun bijdrage aan het terugdringen van onveiligheid. Zij dienen de verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen te overtuigen van de mogelijkheden in hun beleidssectoren een bijdrage te leveren aan het
terugdringen van de onveiligheid. De wethouders moeten er ook
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op toezien dater ook daadwerkelijk wordt samengewerkt door
diensten en afdelingen zoals bestuurszaken, economische zalcen,
stadsontwilckeling en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
openbare werken, sociale zaken, gezondheidszorg, onderwijs,
sport en recreatie, verkeer en milieu. Bovendien moeten zij bewerkstelligen dat niet alleen diverse overheidsdiensten en instellingen maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
en individuele burgers een bijdrage leveren aan het terugdringen
van onveiligheid.
Een gemeentelijk veiligheidsbeleid vereist vanzelfsprekend een
goed inzicht in ontwiklcelingen, achtergronden en oorzaken van
onveiligheid. In de pralctijk ontbreekt het vaak aan met cijfers
onderbouwde overzichten van mogelijke, feitelijke en beleefde
onveiligheid. Het is echter de bedoeling dat periodiek naast de
landelijke, ook regionale en lokale veiligheidsrapportages worden opgesteld. In een op de eigen (deel)gemeente afgestemde
integrale veiligheidsrapportage dient te worden aangegeven
welke veiligheidsproblemen bij voorrang aandacht verdienen,
wat bij de aanpak daarvan de bijdragen van de verschillende
diensten en organisaties zullen zijn, hoe die op elkaar kunnen
worden afgestemd, wat uiteindelijk van alle inspanningen mag
worden verwacht en wat daarvan de kosten zullen zijn (Horn,
1994).
Een periodieke rapportage over de toestand van de onveiligheid in brede zin dwingt het bestuur naar samenhangen te kijken
en vervolgens tot een samenhangende aanpalc te komen en dat
vereist weer dat de bestaande verkokering wordt doorbroken. In
'pilotprojecten in een aantal gemeenten wordt deze wijze van
beleidsontwikkeling reeds in pralctijk gebracht. In Nijmegen,
Eindhoven, Velsen, Maastricht, Amersfoort, Ps-Hertogenbosch en
Utrecht wordt een speciaal voor dit doel ontwikkeld stappenplan
uitgeprobeerd waarbij achtereenvolgens een voorbereidings-,
monitoring-, analyse-, actie- en evaluatiefase wordt doorlopen
(Stappenplan, 1994). 10

10 Bij het Stappenplan hoort ook een Technische leidraad voor functionafissen op
unvoeringsniveau (ministerie van Binnenlandse Zaken 1994). [en voorbeeld van de
toepassing van het stappenplan is Pilotproject Integrale Veiligheid Eindhoven
(ministerie van Binnenlandse Zaken 1994).
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Grote-stedenbeleid

De onveiligheid in Nederland is voor een belangrijk deel in de
grootste steden geconcentreerd. Tijdens de kabinetsformatie in
de zomer van 1994 hebben de burgemeesters van . de vier grote
steden met een gezamenlijk Deltaplan voor de grote steden aandacht gevraagd voor de problematiek waarmee met name Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden geconfronteerd. Een toenemende concentratie van kansarme groepen,
bijstand-afhankelijken en illegalen in wijken die toch al worden
geplaagd door veel overlast en criminaliteit verzwalct de sociaaleconomische vitaliteit. Het gevaar dreigt dat een neerwaartse
spiraal in werking treedt die door de `geerodeerde stedelijke dynamiek' niet meer kan worden gekeerd. Van de rijksoverheid
wordt extra steun gevraagd bij de aanpak van problemen rond
werkgelegenheid, veiligheid, leefbaarheid en zorg. Het resultaat
van de gezamenlijke actie van de burgemeesters is het grote
stedenbeleid dat door staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken wordt gecoordineerd maar waarvoor geen extra
geld op de rijksbegroting is gereserveerd.
Op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden en
met goedvinden van de Kamer is het initiatief aan de gemeenten
zelf gelaten. In eerste instantie zijn de vier grote steden uitgenodigd om met concrete plannen te komen, maar de staatssecretaris heeft moeten toezeggen dat in een later stadium nog vijftien
(middel)grote steden betrokken zullen worden bij het grotestedenbeleid. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben als eerste hun plannen ingediend voor meer werk, veiligheid
en leefbaarheid.
Op 12 april 1995 zijn voor de uitvoering van die plannen convenanten gesloten voor een bedrag van 1,4 miljard gulden. Het
streven is om de langdurige werkloosheid in achterstandswijken
merkbaar te verminderen, een omslag te bewerkstellingen in de
objectief meetbare en subjectief beleefde onveiligheid op staat,
de leefbaarheid van achterstandswijken reeel te vergroten en de
zorg voor de meest kwetsbaren merkbaar te verbeteren.
Wat betreft de veiligheid vormt een samenhangend (integraal)
veiligheidsbeleid de basis voor het convenant. De samenwerking
tussen rijk en grote steden richt zich op de 'herovering van het
publieke domein'. Doel van het grote stedenbeleid is op een
zichtbare en meetbare wijze de veiligheidsketen te versterken
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(extra cellen, gedifferentieerde detentie, signaleringssysteem,
extra personeel voor het G.M. en de rechterlijke macht), de ernstige vormen van criminaliteit en (drugs)overlast terug te dringen, kansarmen nieuwe perspectieven te bieden (in 1998 dertig
procent minder jongeren in aanraking met de politie), de sociale
controle te bevorderen (meer toezichthoudende functies) en
daarbij burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers
te activeren (wijkveiligheidsplannen).
In de vier grootste steden wordt het beleid voor een deel stadsbreed en voor een ander deel op het niveau van de stadsdeelraden (Amsterdam) en deelgemeenten (Rotterdam) ontwikkeld
en uitgevoerd. In de centraal ingestelde handhavingsteams nemen gemeentelijke diensten, buitengewone opsporingsambtenaren, politie en rijksinspecties samen de handhaving van de
openbare ruimte voor hun rekening. Er zullen extra toezichthouders (stadswachten, wagenbegeleiders in het openbaar vervoer,
buurtconcierges, schoolconcierges, flatwachten, garage- en
fietsenstallingbewalcers, assistent-gevangenisbewaarders) worden aangesteld als onderdeel van het Melkert-banenplan.
Verder zullen de aanbevelingen van de commissie Van Montfrans met betrelcking tot de preventieve en repressieve aanpalc
van de jeugddelinquentie en -criminaliteit worden uitgevoerd,
hi] voorrang in sociaal-problematische wijken en gericht op risicogroepen. De jeugdfunctie bij de politie en het G.M. zullen worden versterkt, het aantal taakstraffen zal worden uitgebreid en de
voorzieningen voor de jeugdreclassering zullen worden verbeterd. Verder zijn em plannen van aanpak voor de georganiseerde
misdaad, drugsoverlast, verslavingszorg, en de opvang dak- en
thuislozen.
Op decentraal niveau wordt het opstellen van wfilcveiligheidsplannen gestimuleerd waarin wordt aangegeven wat de
veiligheidsproblemen en risico's zijn, welke prioriteiten worden
gesteld en welke maatregelen getroffen worden. Op die manier
wordt geprobeerd een veiligheidsbeleid vorm te geven dat in de
behoeften van de burgers voorziet. Vrijwilligersnetwerken en
buurtbeheerbedrfiven kunnen daarbij een rol spelen en mogelijk
via experimenten Activering uitkeringsgelden worden gestimuleerd.
Na deze globale schets van het vigerende beeld, wil ik nu kort
ingaan op wat — in theorie — als de minder sterke kanten van het
integrale veiligheidsbeleid kan worden gezien.
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Zwakke punten

Om te beginnen zijn er enkele opmerkingen te maken bij het begrip 'integrate veiligheid' zelf. Wat onmiddellijk opvalt is de heterogeniteit van dat begrip. De samenvoeging van zeer uiteenlopende gevaren, risico's en onveiligheid(sgevoelens) doet
geforceerd aan. Het lijkt wet alsof het begrip een aanzuigende
werlcing heeft waardoor alle (hoofd)directies van de verschillende
ministeries hun specifieke beleidsterrein onder de definitie van
integrale veiligheid hebben gebracht.
Opvallend is overigens dat echte ordeproblemen zoals grootschalige ordeverstoringen ('rassenrellen') of terroristische aanslagen nergens als mogelijke gevaren worden besproken. Er is
slechts sprake van 'relletjes of andere door mensen veroorzaakte
overlast' (IVR, 1993, p. 13). Overlast wordt samen met lawaai,
stank en verloedering van stadsdelen wet als een 'veiligheidsrisico' beschouwd, terwijI het toch veeleer aspecten van leefbaarheid betreft die subjectief als onveiligheid worden beleefd, maar
waarbij objectief geen sprake is van gevaar.
Hetzelfde geld t voor bepaalde aspecten van verkeersveiligheid
(parkeeroverlast) en criminaliteit (graffiti). Een inhoudelijke samenhang tussen de zeer uiteenlopende vormen van subjectief
beleefde onveiligheid wordt niet zozeer aangetoond, alswel met
het poneren van het integrale veiligheidsbegrip eenvoudig verondersteld. Zo wordt ervan uitgegaan 'dat ongerustheid over stijgende criminaliteit vaak gepaard gaat met bezorgdheid over andere risico's die de veiligheid bedreigen' (IVR, 1993, p. 5).
Verder wordt verwezen naar 'de maatschappelijke realiteit dat
veel veiligheidsproblemen of -inbreuken onderling samenhangen, of het nu gaat om gemeenschappelijk achtergronden en
oorzaken of om de noodzaalc van een samenhangende aanpak'
(Integrale veiligheid, 1994, p. 1). Op de gemeenschappelijke achtergronden en oorzaken van onveiligheid, wordt echter filet verder ingegaan ('behalve waar dat voor de indeling nodig is') en
ook over de integraliteit van de onveiligheidsbeleving is niet verder nagedacht.
Het onderscheid tussen 'opzet-onveiligheid' en `toevalsonveiligheid' (IVR, 1993, p. 51) is daarvoor nog niet een begin van
een oplossing. Het is een formalistische onderscheid dat geen
recht doet aan de 'maatschappelijke realiteit' die aanzienlijk ingewikkelder is. Mensen kunnen zich slachtoffer voelen van boze
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opzet, terwijI daarvan geen spralce is. Omgekeerd kunnen zij zich
slachtoffer voelen van een noodlottig ongeval, terwip er in feite
opzet in het spel is, of althans sprake is van schuld.
Een probleem is ook hoe riskante gewoonten of gedragingen in
mogelijke en beleefde onveiligheid worden verdisconteerd." Ms
het begrip integrale veiligheid slechts een samenhang tussen
zeer diverse verschijnselen en gemeenschappelijke achtergronden en oorzaken suggereert, hoe steelchoudend is dan het argument dat een samenhangende aanpak van al die verschijnselen
noodzakelijk is?
Daarmee zij we bij de beleidstheorie of, liever gezegd, het ontbreken van een beleidstheorie. In de veiligheidsrapportages
wordt hoofdzakelijk de toestand van de onveiligheid geschetst
waarbij onveiligheid primair als een bestuurlijk probleem wordt
gezien. Maatschappelijke oorzaken en achtergronden van onveiligheid worden nauwelijks besproken, laat staan geanalyseerd.
Het blijft bij enkele losse opmerkingen, bij voorbeeld dat de moderne samenleving ingewildceld en kwetsbaar is, dat achter verschijnselen van onveiligheid maatschappelijke ontwikkelingen
schuilgaan die moeilijk te beInvloeden zijn en dat de invloed van
nieuwe ontwikkelingen op de maatschappelijke ordening ongewis is.
Met betrekking tot criminaliteit wordt het integrale veiligheidsbeleid min of meer als een voortzetting van de nota Samenleving
en criminaliteit (1985) en Becht in beweging (1990) gepresenteerd. Die aanpak van de criminaliteit via versterking van functioneel toezicht, normbesef en netwerkvorming, zou namelijk
'succesvol' zijn gebleken (1VR, 1993, p. 16). Er is echter al eerder
op gewezen dat het succes van die benadering wel wat vroeg
werd opgeeist (Coornhertliga, 1990). Meer recentelijk heeft ook
een meta-evaluatie (Polder en Van Vlaardingen, 1992) niet hard
kunnen maken dat het gevoerde beleid van de bestuurlijke preventie effectief is geweest. De veronderstelde positieve effecten
kunnen net zo goed, of waarschijnlijk beter, worden verklaard uit
de daling van de werkloosheid, de veroudering van de bevolking
of een an dere maatschappelijke ontwilckeling op wat langere termijn' (Bovenkerk, 1990, p.281).
11 lk vobta her verder met to verwijzen near de inmiddels overvloedige literatuur over de
sociale constructie en organisatie van (veiligheids- en gezondheids)risida's die
uitnodigt tot nadere reflectie op het integrate veiligheidsbegrip (Bij voorbeeld Beck,
1992; Clarke en Short. 1993).
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Op de betreffende beleidstheorie is verder sterke kritiek uitgeoefend omdat sociaal-demografische en sociaal-economische
omstandigheden er niet in opgenomen zijn, van enige maatschappelijke situering van bij voorbeeld langdurige werkloosheid
en aanpassingsproblemen van jonge migranten geen sprake is en
aan de sOciale dimensie van onveiligheidsproblemen, zeker in
oude wijken, totaal voorbij wordt gegaan (Fijnaut, 1990, p. 275).
Men zou zich moeten afvragen of het sociaal-economische beleid van de laatste jaren wel zo bevorderlijk is voor de binding
van jonge mensen aan de samenleving. En in hoeverre heeft het
beperken van de gelegenheid om misdrijven te plegen tot een
toename van ernstiger (gewelds)criminaliteit geleid? (Bruinsma,
1992, p. 31). Met andere woorden, juist als het gaat om de onveiligheid op de openbare weg, 'die wordt veroorzaakt door diefstal
en straatroof, al dan niet met geweld of in de vorm van zakkenrollerif (IVR, 1993, p. 69), lijkt het weer teruggrijpen op de nog
steeds dominante beleidstheorie minder gelukkig. Voor een integrale benadering van veiligheid schiet de daaraan ten grondslag
liggende combinatie van gelegenheidstheorie en sociale
bindingentheorie tekort (De Haan, 1993).
Opvallend is verder hoezeer de integrate benadering gestoeld is
op een ideologie van sociale harmonie en nauwelijks oog heeft
voor maatschappelijke belangentegenstellingen en -conflicten.
Het lijkt wel alsof er over het hele veiligheidsvraagstuk geen enkel
verschil van mening bestaat en er bij de uitvoering van het integrate veiligheidsbeleid slechts winnaars en geen verliezers zijn.
Ook hier wordt geen recht gedaan aan de ingewiklceldheid van de
'maatschappelijke realiteit' waarin de belangen van veiligheid en
leefbaarheid kunnen botsen met die van groei van produktie en
werkgelegenheid.
Wat de veiligheid op straat betreft, heb ik at eens laten zien dat
bij de aanpalc van een verschijnsel als straatroof de bescherming
van de een ten koste van die van de ander kan gaan, dat het probleem voor een deel uit een ordeprobleem en voor een ander
deel uit een veiligheidsprobleem bestaat en dat er bij de
prioriteitstelling altijd politieke keuzes worden gemaalct die in
sommige gevallen ook echte dilemma's kunnen zijn. Dat komt
omdat veiligheidszorg in toenemende mate met verdelingsvraagstukken wordt geconfronteerd. Naarmate veiligheidsbeleid
meer in een zorgvertoog, dat wil zeggen in termen van leefbaarheld en welzijn wordt geformuleerd, zullen mensen gevoeliger
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worden voor verschillen in (on)veiligheid. Verschillen in
veiligheidszorg die ooit als vanzelfsprekend werden aanvaard,
vormen tegenwoordig een lcwestie van onbehoorlijk bestuur.
Beleidskeuzen die tot nu toe impliciet bleven (hi) voorbeeld in
termen van het algemeen belang werden geformuleerd) kunnen
daarom beter expliciet worden gemaakt, ook al vereist dat cornplexere afwegingen van beleidsalternatieven (De Haan, 1993).
Naarmate beleidsdoelstellingen minder concreet geformuleerd
en de beleidseffecten moeilijker meetbaar zijn, ligt het meer voor
de hand de beleidsevaluatie afhankelijk te maken van de verwachtingen die leven hi] de bevolkingsgroep waarop het beleid
zich richt (Blommestein, 1984). Nu kan het doel waarvoor steun
voor het beleid is geworven zeker een zinnig evaluatiecriterium
zijn. Maar een te grote nadruk op het probleem van de veel voorkomende criminaliteit kan tot gevolg hebben dat andere
veiligheidsrisico's op de achtergrond raken. Voor bestuurders zijn
onveiligheidsgevoelens van burgers echter een belangrijk
orientatiepunt. De voorzitter van de Klankbordgroep Integraal
Veiligheidsbeleid burgemeester d'Hondt van Nijmegen omschreef het integraal veiligheidsbeleid bij voorbeeld als 'actie ondernemen tegen gevoelens van onveiligheid' (1ntegrale veiligheid
politiek bekeken, p. 4).
Het is ontegenzeggelijk van groot belang dat het veiligheidsbeleid aansluit bij de leefwereld en ervaringen van de burger. Het
. is echter niet zonder risico een beleid te voeren waarbij niet de
objectieve veiligheidsrisico's maar de subjectieve onveiligheidsgevoelens als het voornaamste probleem wordt beschouwd. Bij
de prioriteitstelling dreigt het honoreren van concrete wensen
van burgers ten koste te gaan van het aanpaldr.en van meer urgente problemen (Castenmiller, 1994, p. 63).
In beleidsteksten over integraal veiligheidsbeleid worth voortdurend gesproken over samenwerking tussen alle betrokkenen.
Slechts een enkele keer is daarbij sprake van 'bewonersorganisaties', maar in de meeste gevallen wordt aan de individuele burger als een fictieve gesprekspartner gerefereerd. Misschien gaat het bestuurders ook meer om electorale dan om
actieve participatie van burgers in de besluitvorming.
Onduidelijk is in elk geval hoe besluiten op basis van zo breed
mogelijke instemming kunnen worden genomen, zonder personen en groepen uit te sluiten die misschien minder sterk vertegenwoordigd zijn maar voor wie de beleidsbeslissingen niet min-
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der van directe betekenis zijn. Met andere woorden, hoe wordt
voorkomen dat rechten van personen of groepen worden aangetast en hun belangen onnodig worden geschaad? Het zou goed
zijn wanneer ook op het punt van de participatie de beleidstheorie wat nader zou worden uitgewerkt.
Een negatief gevolg van een integraal begrip van veiligheid en
het ontbreken van een beleidstheorie is dat iedereen 'in het wilde
weg' iets aan 'veiligheid' gaat doen, hetgeen vaak 'meer van hetzelfde' blijkt te zijn. Vooral waar het bestuur het laat afweteri,
zien we dat de politie enthousiast het initiatief neemt, zelfs waar
het om veiligheidsproblemen gaat die veeleer de zorg van andere
gemeentelijke diensten dan van de politie zouden moeten zijn.
De politie is echter meer gewend prioriteiten te bepalen, plannen
van aanpak op te stellen, projecten te ontwikkelen, uit te voeren
en te evalueren. 12 Het gevolg is vaak dat de integrale benadering
van onveiligheid tot bestrijding en voorkoming van criminaliteit
wordt gereduceerd.

Nieuw beleid?
Nadat enkele minder sterke kanten van het begrip integrale veiligheid en het gelijknamige beleid zijn besproken, is nu de vraag
aan de orde of met dat beleid een nieuwe richting wordt ingeslagen dan wel wordt voortgeborduurd op vigerend beleid.
In het voorafgaande hebben we gezien dat het integrale
veiligheidsbeleid inhoudelijk weinig nieuws toevoegt aan het bestaande criminaliteitsbeleid. Zo is er nauwelijks een serieuze poging ondernomen om misdaad, rampen en veiligheidsrisico's
conceptueel te integreren in een integraal veiligheidsbegrip.
Evenmin is er een beleidstheorie ontwikkeld over de oorzaken en
achtergronden van onveiligheid en de noodzaak van een geIntegreerde aanpak daarvan. Het integrale veiligheidsbeleid gaat
voort op de lijn die is ingezet met de nota Samenleving en criminaliteit die voor een belangrijk deel bestaat uit bestuurlijke preventie van criminaliteit. Hoewel van oorsprong een bestuurlijke
benadering van bepaalde vormen van criminaliteit (vandalisme,
inbraak), is bestuurlijke preventie onder invloed van stedelijke,
12 Het wemelt momenteel van de zogenaamde nulmetingen die in het kader van
integrate veiligheidsprojecten door de politie zelf worden uitgevoerd. Vaak gaat het
daarbij om mini-enquetes waarin vragen naar de tevredenheid over het politieoptreden
centraal staan.
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sociale en bestuurlijke vernieuwing inhoudelijk verbreed tot een
integrate aanpak van problemen van veiligheid en leefbaarheid
op wijk- en buurtniveau.
Het integrate veiligheidsbeleid daarentegen benadert veiligheid primair als een bestuurlijk probleem. Het is een poging om
op lokaal en (stads)regionaal niveau te komen tot een samenhangende aanpak van alle inbreuken op veiligheid in het publieke domein. In een bestuurlijke context die wordt gevormd
door grote deregulerings-, heroverwegings-, decentralisatie-,
privatiserings-, reorganisatie- en afslankingsoperaties, past het
integrate veiligheidsbeleid als een verschuiving van het rijk naar
de gemeenten van verantwoordelijIcheden die van direct belang
zijn voor de leefomgeving van burgers. Ook dat devolveringsproces is echter al jaren gaande en dat geldt niet minder voor de betrolckenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij het
proces van verbreding van de aanpak van de veel voorkomende
criminaliteit.
Reeds met de instelling van de interdepartementale Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (1985) is een eerste
stap gezet op de weg naar het integrate veiligheidsbeleid. De betrokkenheid van Binnenlandse Zalcen bij de bestuurlijke
criminaliteitspreventie werd gemotiveerd op basis van: de verantwoordelijkheid voor een adequaat beleid ten aanzien van
openbare orde en veiligheid; de verantwoordelfilcheid voor het
functioneren en de kwaliteit van het openbaar bestuur; en de
(gedeelde) verantwoordelijkheid voor de politie (Roes, 1990, p.
29).
In 1990 werd vastgesteld dat het beleid sinds 1985 pas een eerste fase van de beleidscyclus vormde en dat in een volgende fase
een structurele 'inbedding' van preventiebeleid in het totale beleid van gemeentelfike en andere overheden moest worden gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou zich daarbij speciaal richten op: vraagstukken inzake het functioneren en
de organisatie van gemeenten en provincies in verband met de
doelstelling dat er effectieve methoden toegepast worden waarmee lokale overheden een geintegreerd structureel preventiebeleid kunnen voeren; vraagstuklcen inzake het gebruik van het
lokale bestuurlijk juridisch instrumentarium ter beheersing van
criminaliteit; vraagstulcken samenhangend met verschijnselen
die zich specifiek in grote steden voordoen en die van belang zijn
voor de beheersing van criminaliteit; de uitbouw en intensive-
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ring van de gemeentelijke aanpalc van criminaliteit waarbij verbetering van de integrale aanpalc van criminaliteit en de integratie van preventie en repressie van belang zijn; het stimuleren van
de invoering van nieuwe methodieken van preventie, die de laatste jaren zijn ontwikkeld' (Roes, 1990, P. 30).
Met dit plan van aanpak is een tweede stap in de richting van
een integraal veiligheidsbeleid gezet, waarbij in het bijzonder
opvalt dat de structurele inbedding van het bestuurlijke
preventiebeleid onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van Binnenlandse Zaken als 'vernieuwend criminaliteitsbeleid'
wordt gepresenteerd (Roes, 1990). 13 Intussen zien we de bestuurlijke vernieuwing echter de overhand krijgen, terwijl de inhoudelijke problemen van onveiligheid naar de achtergrond verschuiven. 14
Vervaging van beleid

'In den beginne was het woord daarna moest het nog een inhoud krijgen en dat viel niet mee. De spraakverwarring werd nu
en dan zo groot dat de term aan hoongelag ten onder dreigde te
goon' (Van den Bergh, 1991, p. 3). Wat hier over het begrip 'sociale vernieuwing' wordt opgemerkt, zou met evenveel recht van
spreken van de term 'integrale veiligheid' 13 kunnen worden gezegd. In beide gevallen wordt een reeks van beleidsvoornemens
met een nieuw container-begrip gepresenteerd. Het is niet voor
het eerst 'dat dergelijke vage en algemene, in principe onbepaalbare, begrippen als hoeksteen worden genomen voor een concreet beleid of een concrete maatregel' (Schuyt, 1984, p. 270).

13 Overlast als gevolg van veelvoorkomende criminaliteit wordt vanuit deze optiek als
aantasting van de openbare orde beschouwd hetgeen onder juristen overigens niet
ongebruikelijk is. Suyver omschrijft de openbare orde bij voorbeeld in termen van een
ordelijke gang van zaken op straat en andere publieke plaatsen en een zekere
bescherming van persoon en goed (Suyver, 1985). Steenhuis spreekt van de 'kleine
openbare orde' en doelt daarmee op 'de rust en de veiligheid op straat, het gewone
politietoezicht op markten en andere publieke plaatsen (Steenhuis, 1988, P. 85).
14 Oak bij de sociale vernieuwing ging het gaandeweg steeds meer over bestuurlijke in
pleats van sociale vernieuwing (Derksen, 1990, p. 87).
15 De term integraal veiligheidsbeleid zou zijn bedacht door mr. A. Docters van Leeuwen
toen hij nog plaatsvervangend directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
op het ministerie van Binnenlandse Zaken en vice-voorzitter van de Stuurgroep
Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit was.
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Schuyt noemde in eerste instantie 'welzijn' als voorbeeld van
een begrip dat inherent vaag is omdat de stand van zaken waarnaar het verwijst nog onvoldoende bekend is en welzijnsbeleid
als voorbeeld van een beleid dat nooit zodanig kan slagen, dat
een bepaalde stand van zaken aan de begripsomschrijving 'welzijn' voldoet. Meer recent heeft hij het begrip 'sociale vernieuwing' op de korrel genomen als een 'hopeloos onbruikbare
wollen-dekenterm' waarvan niemand nog echt weet wat het betekent en of het begrip bruikbaar en toepasbaar is op het lokale
niveau van de gemeenten (Schuyt, 1990, p. 89).
'Hoe komt het dat men het steeds normaler is gaan vinden om
niet meer over inhoud en concrete werkzaamheden, handelwijzen en verrichtingen te spreken, maar voornamelijk over vormen
en vormaanduidingen?' (Schuyt, 1984, p. 256). Volgens Schuyt is
een 'spontane generatie van vaagheid' kenmerkend voor de moderne verzorgingsstaat en hij wijst daarbij op enkele beleidsinterne factoren die het gebruik van formele en vage begrippen
in het openbaar bestuur hebben gestimuleerd. Enerzijds heeft
het proces van democratisering dat bijna uitsluitend via
'algemeenheidsconcepties' is verlopen tot vage, ideologische
beleidsdoelstellingen geleid. Anderzijds zijn via 'juridische redeneringen van vooruitlopend denken' ketens van abstracties en
een conglomeraat van organisaties ontstaan. Uit deze keten van
abstracties en organisaties ontstaan vervolgens formaliseringen
(cobrdinaties, besluitvormingsprocedures, overlegsituaties) en
uit de combinatie van abstracties, organisaties en formaliseringen ontstaan weer vage begrippen om het geheel bij elkaar te
houden en te legitimeren (Schuyt, 1994, p.268). Op die manier is
vervaging van overheidsbeleid zowel een voorwaarde voor
overheidsinterventie als daarvan het gereproduceerde resultaat.'" De vraag is of dit proces zich ook voordoet op het terrein
van de integrale veiligheid.
Het begrip 'integrale veiligheid' is vaag en abstract. Daarom
kan iedereen er een eigen invulling aan geven. Waar Raes (1994)
bij voorbeeld bij veiligheid vooral denkt aan de existentiele onzekerheden van het leven in de postmoderne maatschappij, ziet
16 Van den Heuvel noemt nog eon andere reden waarom or sprake is van een vervaglng
van beled Het is dezelfde reden als die waarom steeds vaker de overheid zelf her
initiatief neon am afspraken in de vorm van convenanten te gieten, namelijk 'dat men
eon meerwaarde haalt uit jets wit men al vele decennia (Met Nan den Heuvel, 1994,
p. 141
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Van Thijn (1992) veiligheid als een voorwaarde voor tolerantie en
integratie in een multiculturele samenleving. Is die inherente
vaagheid een belemmering of juist een voorwaarde voor een vernieuwend veiligheidsbeleid?
Schuyt beweerde dat men om het (welzijns)beleid weer 'handen en voeten' te geven, zulke vage begrippen consequent zou
moeten doordenken tot en met de voorstelbare handelingsgevolgen en de te verwachten handelingspatronen (Schuyt, 1984,
p. 265). Maar in de discussie over `sociale vernieuwing' benadrukte hij de keerzijde daarvan. Nu betoogde hij 'dat het inventieve van het introduceren van het begrip sociale vernieuwing is
dat ermee een grote kans geschapen is voor een ander politiek
klimaat' (Schuyt, 1990, p. 89). Met andere woorden, juist omdat
zulke begrippen inherent vaag zijn, kunnen ze een mobiliserende
functie vervullen. In die zin zou voor het begrip integrale veiligheid hetzelfde kunnen gelden als voor het begrip sociale vernieuwing: 'dat het een voorbode is van een nieuw Idimaat' (Derksen,
1990, p. 86).
Een klimaatsverandering

Een eerste teken dat wijst op een verandering in het bestuurlijk
klimaat, is de recente overheveling van de situationele preventie' 7 van de directie Criminaliteitspreventie naar de afdeling
Veiligheidsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zalcen.
Die overheveling heeft een syrnbolische betekenis. Om te beginnen was een dergelijke interdepartementale reorganisatie tot
voor kort ondenkbaar, niet in de laatste plaats wegens de decennia lang woedende interdepartementale 'stammenstrijd' met het
gezag over de politie als inzet.
Belangrijker is echter dat hiermee eindelijk een coherent principe tot uitgangspunt wordt genomen voor de taalcverdeling tussen Justitie en Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bestrijding en voorkoming van de criminaliteit. Justitie benadert
criminaliteit primair strafrechtelijk (als individueel crimineel ge-

17 Hieronder vallen het functioneel toezicht (stadswachten, huismeesters), de
'stimuleringsregeling winkelcriminaliteir, de stimulering van publiek private samenwerking op bedrijventerreinen en een deel van de informatievoorziening, waaronder het
Basisboek Criminaliteitspreventie.
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drag) en Binnenlandse Zaken benadert criminaliteit primair bestuurlijk (als verschijnsel van onveiligheic).'°
Maar ook op beleidstheoretisch niveau zijn er tekenen die wijzen op een klimaatsverandering (of verbetering, zo men wil). Met
het integrale veiligheidsbeleid lijken de sociale bindingen- en
gelegenheidstheorieen als beleidstheorieen wat aan betekenis in
te boeten waardoor weer ruimte voor relatieve deprivatietheorieen ontstaat. Overigens niet zozeer omdat de empirische
steun voor die theorieen sterker is dan vaak wordt beweerd. 19 Het
is vooral omdat met de sociale vernieuwing en het grote stedenbeleid een bestuurlijke infrastructuur voor het criminaliteitsbeleid is geschapen waarin veiligheid, leefbaarheid, zorg, en de
verdeling van kansen op onderwijs, scholing en werkgelegenheid
weer een prominente plaats innemen.
Na de sociale en bestuurlijke vernieuwing, is het grote stedenbeleid het motto waarmee een 'impuls' wordt gegeven aan het
beleid met betrekking tot de bestrijding en voorkoming van de
criminaliteit en — meer in het algemeen — de onveiligheid. In de
beleidscontext van sociale vernieuwing en grote stedenbeleid
worden onveiligheid en criminaliteit weer in verband gebracht
met sociaal-economische processen. In het grote stedenbeleid is
het uitgangspunt dat veiligheid niet los kan worden gezien van
de sociale, demografische, economische en ruimtelijke problemen van de grote steden, zoals een hogere bevolkingsdichtheid,
een groter aandeel kansarmen en kanslozen, een geringere so18 Het ministerie van Justitie benadert criminaliteitspreventie primair vanuit het
strafrechtelijke handhavingsbeleid. De activiteiten in het kader van criminaliteitspreventie moeten passen binnen de strafrechtelijke handhavingsketen. gericht op de
bevordering van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Justitie richt zich primair op de
dadergerichte preventie, het slachtofferbeleid on op Prganisaties en criminaliteit
Justitie verricht vooral werkzaamheden die justitieel van aard zijn en gerelateerd zijn
aan de justitiele organen, zoals het

am.,

het Korps Landelijke Politiediensten, de

jeugdbescherming on de reclassering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
benadert criminaliteitspreventie primair vanuit het integraal veiligheidsbeleid. De
activiteiten in het kader van criminaliteitspreventie moeten passen binnen de
bestuurlijke veiligheidsketen, gericht op de bevordering van veiligheid on leefbaarheid.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich primair op de situationele preventie
on op de zorg voor de inbedding van preventiemethodieken in het gemeentelijk
preventiebeleid. Binnenlandse zaken richt zich vooral op bestuurlijke werkzaamheden,
gerelateerd aan overheden on de polite (Josephus Jitta on Polman, 1995. pp. 22-23).
19 Zo heeft Van Dijk bij voorheeld bij herhaling geponeeni dat het empirische gegeven
dal een toename van de welvaart leidt tot eon stifging fin pleats van eon dating) van
de cdminaliteit, 'dwingt tot het loslaten van de gangbare opvatting dal chminaliteit een
symptoom is ... economische malaise (pp. 29-30). Vergelijk echter Sullivan. 1989.

Integraal veiligheidsbeleid

45

ciale samenhang, een intensiever gebruik van de openbare
ruimte, en een aanzuigende werking op illegale activiteiten.
Een aantal criminologen had al langer aanbevolen het
criminaliteitsbeleid te plaatsen binnen 'een breed sociaaleconomisch en cultureel beleid, gericht op een rechtvaardige en
welzijnsbevorderende samenleving ten bate van de gehele bevolking' (Walgrave, 1994, p. 83). Een dergelijke benadering betekent
'dat bij misdaadbestrijding een algemeen beleidwordt aangehouden dat ook om heel andere redenen (economische, culturele,
politieke) als het meest wenselijk wordt gezien. Wezenlijke cornponenten van zulk een beleid zijn - onder meer - bevordering
van werkgelegenheid, scholing en vrijetijdsbesteding, en verruiming van maatschappelijke bijstand aan zwakke groepen'
(Fijnaut, 1990, p. 32).
Dat is in zoverre een nieuwe ontwiklceling dat dergelijke
sociaal-economische factoren in de nota Samenleving en criminaliteit een wat ondergeschikte plaats innamen en als minder
beleidsrelevant werden beschouwd en sindsdien nog verder uit
de dominante beleidstheorie zijn geschreven: 'Als de makers van
het sociale-vernieuwingsbeleid ervan uitgaan dat hun inspanningen voor meer werkgelegenheid ook vrucht zullen dragen op
het gebied van de criminaliteitspreventie, dan zullen zij bedrogen uitkomen', voorspelde minister van Justitie Hirsch Bailin (Nederlandse Staatscourant, 26.3.1991). Thans wordt de geschiedenis
van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid herschreven en enkele recente bijdragen aan Justitiele verkenningen nr. 3 ('Tien jaar
Samenleving en criminaliteit') getuigden daar reeds van.
Ondanks - of eigenlijk dankzij - een aantal besproken tekortkomingen - zal het integrale veiligheidsbeleid de bestuurlijke
vernieuwing verder kunnen stimuleren. Om echter ook inhoudelijk tot een vernieuwend integraal veiligheidsbeleid te komen, zal
het eraan ten grondslag liggende veiligheidsbegrip toch wat
grondiger moeten worden doordacht. Het begrip 'integrale veiligheid' genereert een reeks van interessante vragen en discussies, bij voorbeeld over de samenhang tussen de zeer diverse problemen die met onveiligheid in verband worden gebracht, over
de relatie tussen objectieve onveiligheid en subjectieve onveiligheid en - niet in de laatste plaats - over de wenselijke verdeling
van veiligheid en veiligheidszorg.
Met gevoel voor cynisme is over het begrip sociale vernieuwing
opgemerkt: 'het sociale ervan is niet nieuw en wat er nieuw aan
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is niet sociaal' (Schuyt, 1990, p. 89). Van integrale veiligheid kan
men eveneens, vrees ik, niet veel anders zeggen dan dat het integrale Met nieuw en het nieuwe (nog) niet integraal is.
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Integraal veiligheidsbeleid
tussen symboliek en
bestuurlijke drukte
dr. R. van der Wouden *

De grote filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz zou
verbaasd zijn, indien hij een blik zou kunnen werpen op Nederland aan het einde van de twintigste eeuw. Niet in de natuurwetenschappen, maar in de wereld van het beleid vindt men tegenwoordig de ijverigste beoefenaars van het integreren en het
differentieren. Leibniz vond met zijn nieuwe methoden een elegante oplossing voor de berekening van kwadraturen en raaldijnen, de beleidmakers proberen met het integreren en differentieren een aanpassing van het beleid aan maatschappelijke
ontwiklcelingen te bewerkstelligen.
In het moderne bestuurlijke jargon gaat onder het begrip 'integreren' het ambitieuze streven naar een sectoroverstijgende
beleidsvoering schuil, terwijl met het begrip 'differentieren' de
afstemming van het beleid op de behoeften van een doelgroep of
individu wordt aangeduid.
In dit artikel neem ik het streven naar een 'integraal
veiligheidsbeleid' onder de loep. Het gaat mij daarbij vooral om
het reconstrueren van de logica achter het Integreren' van het
veiligheidsbeleid, en minder om inhoudelijke aspecten van het
veiligheidsbeleid zelf. De logica ichter het integreren van het
veiligheidsbeleid komt ten dele voort uit de evolutie van de verzorgingsstaat in de jaren zeventig en tachtig, die leidde tot een
algemene roep om Integraal beleid'. Dat thema wordt in dit artikel als eerste besproken.
Vervolgens wordt de koppeling van Integraal' aan 'veiligheidsbeleid' in de sociale vernieuwing en het huidige grotestedenbeleid nader beschouwd. Daarmee is in grove lijnen de
genese van het streven naar integraliteit in het veiligheidsbeleid
geschetst. De rest van dit artikel zal gewijd zijn aan een kritische
• De auteur is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Sociaal en Cultureel
Planbureau.
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beschouwing van het begrip 'integraal'. Het streven naar integraal beleid kan vastlopen in ofwel symboliek ofwel bestuurlijke
drukte. In het geval van symboliek wordt het streven naar integraliteit telkenmale in beleidsnota's vermeld, zonder dat de toepassing van het beleid verandert. In geval van bestuurlijke drukte
worden zoveel verschillende integratie-criteria en reorganisatieprincipes tegelijk doorgevoerd, dat de beleidstoepassing alle kanten kan opgaan en daardoor richtingloos wordt.
De extremen kunnen elkaar ralcen: de richtingloze beleidstoepassing als gevolg van de bestuurlijke drukte kan gemakkelijk
terugvallen in oude routines, en dan is beleidsintegratie weer
symbolisch geworden. Het is mogelijk het gevaar van symbolische integratie of bestuurlijke drukte te verminderen, door bij
het ontwerpen van integraal beleid aan een of enkele criteria
voorrang te geven. Uitgangspunt is daarbij, dat gezien de gebleken ineffectiviteit van sectorale beleidsvormen in het verleden
enige mate van integraal beleid onvermijdelijk en zinvol is, ook
op het terrein van de veiligheid. Integraal beleid is echter geen
panacee voor de belangrijkste dilemma's van het veiligheidsbeleid. Met enkele opmerkingen over de grenzen van integraal
beleid eindigt dit artikel.
De evolutie van de verzorgingsstaat
Het verminderen van de materiele bestaansonzekerheid van
grote delen van de bevolking was de belangrijkste doelstelling
van het stelsel van voorzieningen, dat in de naoorlogse periode
tot stand kwam. Die voorzieningen hadden betrelcking op de belangrijkste levensvoorwaarden an de moderne mens: werk, inkomen, onderwijs, wonen en gezondheid. Het bestuur en de financiering van het voorzieningenstelsel werden goeddeels
gebaseerd op deze indeling van de belangrijkste levensvoorwaarden, waardoor het stelsel zijn kenmerkende sectorale organisatievorm Icreeg. De huidige indeling van ministeries op het sociale
en culturele terrein weerspiegelt nog steeds dit sectorale
organisatieprincipe.
De belangrijkste bouwstenen van dit voorzieningenstelsel waren in het midden van de jaren zestig gereed, al ging de uitbreiding met aanvullende voorzieningen door tot het midden van de
jaren zeventig (Van Doom, 1984, p. 16; De Swaan, 1989, pp. 232236). Daarna veranderde er jets in de structuur van de beleids-
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voering in Nederland. De orientatie verschoof van welvaart naar
welzijn, en tegelijkertijd, in de termen van Schuyt, van planmatige solidariteit naar romantische solidariteit (Schuyt, 1994, p.
81). De verzorgingsstaat kreeg er een functie bij: naast ordebewaker en herverdeler ook probleemoplosser. De beleidsvoering op het sociaal en cultureel terrein veranderde langzamerhand van voorzieninggericht in probleern-gericht.
In de loop van de jaren zeventig worden de doelgroepen de
belangrijkste categorieen van het nieuwe beleid: ouderen, jongeren, vrouwen, etnische minderheden. Daarnaast komt er aandacht voor de concentratie van problemen in specifieke
achterstandsgebieden: eerst in het kader van de economisch
zwakke regio's en de stadsvernieuwing, daarna in de vorm van
het probleemcumulatiegebiedenbeleid, dat op zijn beurt opging
in de sociale vernieuwing.
Door deze evolutie in de beleidsvoering begon de sectorale
beleidsstructuur te lcnellen. Immers, een beleid voor een specifieke doelgroep of probleemgebied doorsneed vrijwel per definitie een reeks van sectoren. Zo wordt bij voorbeeld de positie van
ouderen beInvloed door inkomens-, zorg- en woonvoorzieningen, en zijn huisvesting, gemeentereiniging, sociale
zaken en politie betrokken bij stedelijke probleemwijken. De
term `samenhangend beleid' werd geboren, om later te worden
opgevolgd door 'beleidscoordinatie' en het sterker ogende 'integraal beleid'. Door dezelfde veranderingen ontstond overigens
tevens de noodzaak van het differentieren: de algemene voorzieningen moesten 'op maat' van een doelgroep of individu worden
gebracht.
De behoefte aan integraal beleid ontstond dus in het spanningsveld tussen de nieuwe vereisten van de beleidsvoering en
de sectorale organisatiestructuur van de rijksoverheid en de lokale overheden. Aanvankelijk werd gepoogd de spanning te verminderen door het geleidelijk bevorderen van samenwerking
tussen beleidssectoren: door samenwerking in nieuwe beleidsprojecten zou het integrale karakter van het beleid vanzelf
groeien. Sociale vernieuwing was een van die beleidsprojecten.
Inmiddels is ook een tendens tot een meer structurele aanpassing van de overheidsorganisaties zichtbaar. In sommige gemeenten is het verruilen van het sterk sectorale 'diensten-model'
van de gemeentelijke organisatie voor het 'concern-model' in
discussie (Mewe, 1994), terwijl bij de rijksoverheid enkele minis-
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teries inmiddels het 'bestuursraad-model' hebben ingevoerd of
dat de komende jaren zullen doen. Beide veranderingen leggen
de basis voor een betere intersectorale samenwerking, en bieden
daarmee in principe meer mogelijkheden voor een integraal beleid. Deze institutionele verankering van intersectorale beleidsvoering in overheidsorganen is een indicatie voor de onomkeerbaarheid van de ontwilckeling naar een integraal beleid.
Soriale vernieuwing en daaropvolgend beleid
Het streven naar integrale beleidsvoering kreeg in de sociale vernieuwing een nieuwe impuls. Sociale vernieuwing was het motto
van de grootscheepse operatie tot innovatie van het sociale beleid van het kabinet Lubbers-III. Doel van de operatie, die vanaf
1990 door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gecoOrdineerd, was het meer probleemgericht maken van het sociale beleid. Er was een niet gering aantal beleidssectoren bij betrokken:
werkgelegenheid, sociale zekerheid, volkshuisvesting, onderwijs,
justitie, gezondheidszorg en welzijn. Integraal beleid op deze sectoren zou moeten leiden tot een effectievere aanpak van hardnekkige maatschappelijke achterstanden. Het zwaartepunt van
de beleidsvoering lcwam bij de gemeente te liggen: sociale vernieuwing was vooral lokaal integraal beleid.
Een kernonderdeel van sociale vernieuwing was het integraal
wijkbeheer. De basisgedachte van het integraal wijkbeheer was
dat de leefbaarheid van sommige stadswijken werd bedreigd
door een reeks van factoren: slechte huisvesting, vervuiling, vandalisme, criminaliteit, hoge werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid. Bij de aanpalc van deze problemen zouden alle
relevante beleidsterreinen moeten worden betrokken.
ES van die beleidsterreinen was de criminaliteitspreventie,
die in de tweede helft van de jaren tachtig naar aanleiding van
het beleidsplan Samenleving en criminaliteit tot ontwiklceling
was gekomen. Tijdens de uitvoering van het integraal wijkbeheer
bleek al spoedig, dat criminaliteit en aanverwante zalcen als vandalisme in de ogen van bewoners en bewonersorganisaties in de
stadswijken tot de meest urgente problemen behoorden (Van der
Wouden e.a., 1994, pp. 95-100).
Het relatieve belang van het veiligheidsbeleid nam binnen de
sociale vernieuwing snel toe. Toen het elan van de sociale vernieuwing binnen de landelijke politick begon te tanen, en er met
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het oog op de verkiezingen en daaropvolgende kabinetsformatie
nieuwe beleidsprojecten werden gezocht, bleef de prioriteit van
het veiligheidsbeleid overeind. Het veiligheidsbeleid keerde terug, met het van de sociale vernieuwing geerfde adjectief 'integraar, als beleidsproject van Binnenlandse Zaken en vier andere
ministeries en als onderdeel van het grote-stedenbeleid van het
huidige kabinet. Beide beleidsprojecten getuigen van de hoge
vlucht, die het streven naar 'integraal beleid' heeft genomen,
maar tevens van de interne tegenstrijdigheden van dit streven.
Het beleidsproject Integraal veiligheidsbeleid' komt hieronder
eerst aan de orde, het grote-stedenbeleid keert verderop in dit
artikel terug.
Wat beoogt men te integreren, en waarom?
Hieronder zal ik het begrip Integraal' in relatie tot veiligheidsbeleid proberen te ontleden aan de hand van de voornaamste
redenen, die door overheidsorganisaties worden aangevoerd om
een integraal veiligheidsbeleid te formuleren. lk heb daarbij
vooral gebruik gemaakt van de door vijf ministeries opgestelde
Integrale veiligheidsrapportages (ministerie van Binnenlandse
Zaken e.a., 1993 en 1994) en het door de VNG uitgegeven boekje
Gemeentehjk veiligheidsbeleid (Castenmiller, 1994). In totaal heb
ik een vijftal hoofdredenen voor integraal veiligheidsbeleid kunnen bespeuren, met bijhorende vormen van beleidsintegratie. Ik
vat ze hieronder zonder commentaar samen.
De probleembeleving van burgers

Onveiligheidsgevoelens van burgers worden veroorzaakt door
vele aspecten van onveiligheid, van criminaliteit tot overstromingen, milieurampen en verkeersongevallen. Burgers zien veiligheid als `totaalproduke. Alle vormen van onveiligheid hebben
gemeen, dat zij een aantasting zijn van het publieke domein.
Hieruit wordt de conclusie getroklcen, dat alle beleidsaspecten
inzake onveiligheid in een integraal veiligheidsbeleid betrokken
moeten word en. De Integrale veiligheidsrapportages weerspiegelen dit. Ze omvatten: criminaliteit, brandveiligheid, rampenbestrijding, verkeer en milieu.
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De causale keten van onveiligheidsproblemen
Bij de onveiligheidsproblematiek is te lange tijd weinig aandacht
geweest voor de structurele en situationele oorzaken van onveiligheid. Integraal veiligheidsbeleid dient de gehele 'keten' van
oorzaak tot en met gevolg te bestrijken. Het zou daarom de volgende beleidshandelingen moeten omvatten: proactie (wegnemen structurele oorzaken); preventie (wegnemen directe oorzaken); preparatie; repressie; nazorg. De criminaliteitspreventie in
het kader van het beleidsplan Samenleving en criminaliteit is
goeddeels gebaseerd op deze denkwijze (Ruimschotel, 1988).

De territoriale samenhang van onveiligheidsproblemen
Onveiligheidsproblemen kennen een ongelijke ruimtelijke verdeling. In sommige buurten, straten, winkel- of bedrijvencentra
concentreert zich een groot aantal onveiligheidsaspecten, die
elkaar dilcwills versterken. Integraal veiligheidsbeleid dient in
deze optiek alle 'plaatsgebonden' oorzaken van veiligheids- en
leefbaarheidsproblemen te omvatten. Dat kan varieren van fysieke woonomgeving tot politie-activiteiten, sociale controle,
verkeersituaties en voorzieningen voor jongeren. In de kern is dit
concept de directe afstammeling van het integraal wijkbeheer
van de sociale vernieuwing en de buurtgebonden criminaliteitspreventie.

De ineffectiuiteit van de criminaliteitsbestrijding in het
verleden
De constatering van een toenemende criminaliteit en afnemende ophelderingspercentages van misdrijven is al aanleiding
geweest tot reorganisatie van het politie-apparaat. De politie zou
meer probleemgericht moeten werken, en binnen de organisatie
de activiteiten rond problemen moeten integreren (Horn, 1993;
Cachet en Muller, 1995). Daarnaast moet externe integratie
plaatsvinden van de activiteiten van organisaties rond de openbare orde en de justitiele keten. Het driehoeksoverleg tussen
korpschef, ofticier van justitie en burgemeester is een uitwerking
van deze vorm van beleidsintegratie.

De ineffectiuiteit van overheidsoptreden rond veiligheid in
de bredere zin
Op vele terreinen neemt de overheid maatregelen, die de
veiligheidssituatie benvloeden. Dat geldt bij voorbeeld voor
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ruimtelijke ordening, voor wetgeving op het gebied van drugs en
kansspelen, voor repressieve maatregelen, die de problemen van
de ene buurt naar de andere verplaatsen. De overheid is verkokerd, en informatie over neveneffecten van maatregelen op de
veiligheid ontbreekt vaak. Integraal veiligheidsbeleid zou die informatiestroom moeten systematiseren, zodat verbeterde afstemming kan plaatsvinden.
Integratie in de breedte, integratie in de diepte

De vijf door de overheid aangevoerde redenen voor een integraal
veiligheidsbeleid bevatten verschillende concepten van beleidsintegratie. De eerste reden, de probleembeleving van burgers,
veronderstelt een integratie van alle beleidsterreinen, die de veiligheid betreffen, als het ware een integratie 'in de breedte'. De als
laatste genoemde reden, de ineffectiviteit van het optreden van
de rijksoverheid, impliceert hetzelfde, maar maakt het aantal betrokken beleidsterreinen nog groter. Tegelijkertijd wordt in deze
invalshoek de integratie echter wel in hoofdzaak beperkt tot de
informatiestroom, waardoor de instrumentele consequenties
beperkter zijn.
De als tweede genoemde reden voor beleidsintegratie bepleit
echter een geheel ander concept van integratie: een die berust op
de causale structuur van een specifiek probleem. De integratie
volgt als het ware de causale keten van elk onveiligheidsprobleem, lopend van structurele oorzaalc tot gevolg. Naar analogie van de bovengenoemde 'integratie in de breedte' noem ik dat
'integratie in de diepte'.
De als vierde genoemde reorganisaties ten gevolge van de ineffectiviteit van de criminaliteitsbestijding in het verleden sluiten
daar in institutionele zin op aan: zowel de reorganisatie van de
politie als de instelling van het driehoeksoverleg zijn gericht op
dit type integratie (Horn, 1993). Deze integratie in de diepte staat
niet alleen in de metaforische zin haaks op de integratie in de
breedte. Ze leidt in eerste instantie tot een differentiatie van
beleidsterreinen met verschillende onveiligheidsproblemen, en
pas in tweede instantie tot een andere vorm van integratie.
Criminologisch onderzoek laat zien, dat verschillende vormen
van criminaliteit verschillende oorzaken, slachtoffers en dadergroepen kennen, en dus verschillende causale ketens. Dat geldt
des te sterker voor het terrein van de veiligheid als geheel. Derge-
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lijke causale analyses leiden niet zonder meet tot de conclusie
dat 'veiligheid' de meest voor de hand liggende noemer voor een
integraal beleid is, zoals hierna zal worden betoogd.
De als derde genoemde redenering over de territoriale samenhang van onveiligheidsproblemen, ten slotte, bevat elementen
van beide benaderingen van integratie. Ze is in principe gestoeld
op een causale redenering vergelijkbaar met de tweede redenering, maar hier is de belangrijkste parameter de plaats van de
onveiligheid, en niet de dader, het slachtoffer of het soort misdaad. Door het concept van de territoriale samenhang neigt deze
invalshoek naar het veronderstellen van samenhang by association: als twee kenmerken vaak in dezelfde buurt voorkomen, zullen ze wel samenhangen. Daardoor ontstaat de neiging tot een
uitwaaiering naar 'integratie in breedte'.
Twee beleidshypothesen

Aan de twee integratieconcepten liggen twee verschillende veronderstellingen ten grondslag over de relatie tussen
onveiligheidsproblemen in de Nederlandse maatschappij en de
rol van het beleid. De eerste veronderstelling gaat uit van het bestaan van een samenhangend maatschappelijk domein van onveiligheid, de tweede van een reeks onveiligheidsproblemen met
in principe elk een eigen causale keten. De 'domein-hypothese'
vormt de basis voor de 'integratie in de breedte', de 'causaleketen-hypothese' daarentegen voor de 'integratie in de diepte'.
De domein-hypothese veronderstelt een maatschappelijke samenhang tussen onveiligheidsproblemen, die wordt weerspiegeld in de onveiligheidsbeleving van de burgers, en die eveneens
in het beleid teruggevonden zou moeten worden. 'Vanuit het gezichtspunt van de burger is veiligheid een "totaalprodukt"...', stelt
de VNG in de eerder genoemde publikatie, die tot doel heeft het
integraal veiligheidsbeleid voor de gemeenten te expliciteren
(Castenmiller, 1994, p. 31). Derhalve dienen alle 'veiligheidsterreinen' in het beleid met elkaar in verband te worden gebracht: criminaliteit, brandveiligheid, rampenbestrijding, milieuveiligheid en verkeersveiligheid. Dat zijn de beleidsterreinen uit
de integrale veiligheidsrapportages van Binnenlandse Zaken en
de andere ministeries.
Het lijkt me, dat de houdbaarheid van deze hypothese betwistbaar is. Vermoedelijk wordt in het beleid aan de zelfontworpen
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noemer 'veiligheid' een te hoog realiteitsgehalte toegekend. Want
is het inderdaad zo, dat voor de gemiddelde burger het lopen van
risico's in het verkeer samenhangt met de angst voor een milieuramp? Of de angst voor straatroof met het risico van een overstroming? Mij dunkt, dat er hier slechts sprake kan zijn van een
samenhang van zeer algemene aard, in de psychologische zin
van angsten die elkaar versterken.
Maar als dat het uitgangspunt van beleid zou moeten zijn, clan
ligt het ook voor de hand andere elementen, die de angsten voor
onveiligheid van burgers versterken in het integraal beleid op te
nemen. Zo zouden de angst voor isolement, armoede en eenzaamheid wel eens een grote invloed kunnen hebben op de angst
voor criminaliteit dan de angst voor een verkeersongeval. Een
'integrale angstaanpak', die dit als uitgangspunt neemt, zou wel
eens op realistischer veronderstellingen gestoeld kunnen zijn
dan het huidige integrale veiligheidsbeleid (zie ook Raes, 1994).
Nu zal de uitvoering van een dergelijk project al snel op de
grenzen van de bestuurlijke mogelijkheden stuiten, maar het is
beter dat te erkennen, dan een beleid te voeren dat op een nauwelijks bestaande samenhang is gebaseerd, zoals dat het geval is
met de heterogene reeks van problemen in het integraal
veiligheidsbeleid. Een dergelijk beleid moet welhaast uitmonden
in wat ik aan het begin van dit artikel symbolische integratie heb
genoemd. De overheid zet alle veiligheidsactiviteiten braaf in een
integrale rapportage, maar dat verandert weinig aan de toepassing van het beleid.
De causale-keten-hypothese veronderstelt het bestaan van een
reeks van verschillende veiligheidsproblemen, die elk voor zich
deel uitmaken van een bepaalde causale keten van oorzalcen en
gevolgen. In plaats van de aggregatie van alle veiligheidsproblemen onder de noemer veiligheid bij de domein-hypothese
impliceert de causale-keten-hypothese in eerste instantie een zo
ver mogelijk doorgevoerde desaggregatie van veiligheidsproblemen. Ten opzichte van de in het veiligheidsbeleid opgenomen beleidsterreinen, van criminaliteit tot milieu en verkeer, betekent dat eerder een differentiatie dan een integratie. Immers,
ook een begrip als 'criminaliteit' is de noemer van een reeks van
verschillende problemen, met eigen dader-, situatie- en
slachtofferkenmerken.
Dat zou kunnen leiden tot een causale typologie van
onveiligheidsproblemen. Integratie vindt pas daarna plaats, op
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grond van bepaalde gelijkenissen tussen de onveiligheidsproblemen, hi] voorbeeld in de omstandigheden waarin zich bepaalde onveiligheidsproblemen voordoen. De beleidsintegratie
wordt dan probleemgericht, en vindt plaats zonder eerst de betrokken beleidsterreinen te fixeren. Integratie van het lokale beleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs en de politiele aanpak van yandalisme en bedreigingen zouden dan bij voorbeeld
wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan de integratie van verkeersveiligheid en criminaliteitsbestrijding, die nu in het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd.
Dergelijke initiatieven worden overigens al her en der door gemeenten ontwildceld. Zo zijn de gemeenten Den Haag en Amsterdam in het kader van het grote-stedenbeleid bezig met het ontwikkelen van een op scholen gericht veiligheidsbeleid (Den
Haag, 1994, p. 26; Amsterdam, 1994, p. 13). Deze vorm van
beleidsintegratie vereist een flexibele opstelling van de bij de
veiligheidsproblematiek betrokken kernorganisaties, eerder dan
breed opgezette lokale 'integrale veiligheidsprojecten' waarbij
een zeer heterogeen gezelschap van organisaties wordt betrokken. Overigens lijkt mij het zogenoemde stappenplan, dat door
Andersson, Elffers en Felix is ontwikkeld ten behoeve van de integrale veiligheidsrapportages (ministerie van Binnenlandse Zalcen
e.a., 1993, bijlage 3), beter bij deze 'causale keten'-aanpak te passen dan bij de hierv6Or besproken 'domein-hypothese'.
lk ben ervan overtuigd, dat het voeren van een integraal beleid
op basis van de beide hypothesen tegelijkertijd tot een hoge
mate van bestuudijke drukte zal leiden, die uiteindelijk geen verhoging van de beleidseffectiviteit tot gevolg zal hebben. Bij beide
vorm en van beleidsintegratie is in principe een grote reeks van
actoren betrokken, die op grond van verschillende belangen en
veiligheidsconcepten zullen zorgen voor een beleidsorganisatie
in permanente staat van verandering en derhalve voor zeer diffuus veiligheidsbeleid.
Dat bezwaar geldt des te sterker, als bedacht wordt dat een van
de kernorganisaties van het veiligheidsbeleid, de politie, net een
ingrijpende reorganisatie achter de rug heeft. Bovendien zal de
politie in de grote steden, waar een belangrijk deel van de
criminaliteitsproblemen is geconcentreerd, door de vorming van
de stadsprovincies te maken krijgen met een herbepaling van
haar relatie tot gemeente- en provinciebestuur.
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Uit het oogpunt van de verhoging van de effectiviteit van het
beleid zou de causale-keten-benadering in het integraal
veiligheidsbeleid de voorkeur verdienen. Bij die benadering bestaat immers de beste garantie dat het beleid aansluit bij de
structuur van de onveiligheidsproblemen zelf. Het sluit ook beter
aan bij de werkwijze van gemeenten in het veiligheidsbeleid. Het
is bij voorbeeld opvallend, dat de vier grote steden in het kader
van het grote-stedenbeleid, dat op dit moment in ontwikkeling
is, in de paragrafen over veiligheid vooral aandacht besteden aan
criminaliteit en nauwelijks aan de andere onderwerpen uit het
'domein' veiligheid, zoals rampenpreventie of verkeersveiligheid.
Het onderwerp 'milieu' is eerder terug te vinden in de paragrafen
over economie en werk dan over veiligheid. De brandveiligheid
wordt alleen door Utrecht in verband gebracht met de
veiligheidsproblematiek (Utrecht, 1994, p. 14).
Wel zijn in de voorstellen van de gemeenten allerlei andere
vormen van beleidsintegratie met betrekking tot het veiligheidsbeleid te vinden, zoals in de ruimtelijke ordening en huisvesting,
de additionele arbeid en het onderwijs. De 'causale keten'benadering wordt voortgezet met versterking van de preventie en
het toezicht, maar ook met meer aandacht voor de vervolging en
de celcapaciteit. De voorstellen van de grote steden bevatten,
kortom, veel elementen uit de 'causale-keten-benadering' van
het integrale veiligheidsbeleid, en nauwelijks elementen uit de
`domein-benadering' (Amsterdam, 1994, p. 11-14; Rotterdam,
1994, p. 8-9; Den Haag, 1994, pp. 26-28; Utrecht, 1994, pp. 13-14).
De grenzen van beleidsintegratie
Hierboven heb ik laten zien, dat de tendensen tot beleidsintegratie min of meer inherent zijn aan de veranderingen in de verzorgingsstaat. De sectorale organisatie van de beleidsvoering
past niet meer bij de beleidsproblemen, die sinds de jaren zeventig op de politieke agenda zijn gekomen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het streven naar integraal beleid in projecten als
sociale vernieuwing en het grote-stedenbeleid zo expliciet tot
uiting komt. Beleidsintegratie is daarom zowel onvermijdelijk als
zinvol, en dat geldt ook voor het veiligheidsbeleid.
Aan het huidige integraal veiligheidsbeleid liggen echter, zoals
ik in de tweede helft van dit artikel heb geprobeerd aan te tonen,
twee zeer verschillende integratieconcepten ten grondslag. Die
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zijn op hun beurt gebaseerd op twee verschillende hypothesen
over de relatie tussen veiligheidsproblemen en maatschappij: de
'domein-hypothese' en de 'causale-keten-hypothese'.
Om het Scylla en Charybdis van de beleidsintegratie, de symbolische integratie en de bestuurlijke drukte, te vermijden, heb ik
vervolgens gepleit voor het geven van de prioriteit aan de
'causale-keten-benadering'. Deze biedt niet alleen de beste garanties voor het verhogen van de effectiviteit van het beleid,
maar sluit in mijn ogen tevens het beste aan bij de werkwijze die
een aantal gemeenten in de sociale vernieuwing en het grotestedenbeleid heeft ontwikkeld.
Desalniettemin zijn er grenzen aan de mogelijkheden van de
causale-keten-benadering. Die hebben te malcen met het feit, dat
deze benadering bij uitstek een technocratische is: kennis- en
expertise-gestuurd (Fischer, 1990). De benadering is sterk in het
structureren van veiligheidsproblemen, het bij elkaar brengen
van oorzaken en gevolgen, en het zoeken van verwantschappen
tussen problemen op grond waarvan beleidsintegratie plaats kan
vinden.
Wat langs deze weg zeker niet kan, is het bepalen van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid, of de zin van het verhogen van
de strafmaat voor bepaalde misdrijven. Wie voor dat soort vraagstulcken een technocratische benadering kiest, bedriegt zichzelf.
De dilemma's die via de voordeur worden verwijderd, komen via
de achterdeur weer binnen, bij voorbeeld bij de keuze tussen de
verschillende theorieen die gebruikt worden om criminaliteit te
verklaren (Ruimschotel, 1988).
Veiligheidsbeleid zal in de lengte van dagen geconfronteerd
worden met een dwang tot het kiezen van prioriteiten, en tot het
zoeken van een evenwicht tussen het handhaven van normen en
pragmatische aanpassingen aan de werkelijkheid. Het werk van
de ondogmatische liberale filosofen Judith Shldar (1984) en Ralf
Dahrendorf (1985, 1992), die beiden in hun politieke theorie niet
alleen rekening houden met 'het goede' maar ook met 'het
kwaad', is daarbij een beter uitgangspunt dan een onderzoeksrapport naar criminaliteit, ails dat nog zo gedegen.
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De naakte samenleving
Pleidooi voor een onpersoonlijke maar vertrouwde publieke
cultuur
prof. dr. K. Roes*
'Zo ben ik dan eindelijk de baan eens op met mensen die
volkomen verschillen van de volksgenoten, met wie ik
gedoemd ben at mijn dagen te slijten, althans met mensen
van een andere kleur, die anders lopen, anders groeten en
lachen, misschien ook anders haten en beminnen, die in
ieder geval van onze beroemdste medeburgers nooit hebben
gehoord en voor wie onze vorsten en heiligen absoluut niet
in tel zijn; dus zeer waarschijnlijk mensen van mijn hart.
En nu deze drie zo onverhoopt mijn pad hebben gekruist
moet ik onverwijld uithalen water uit te ha/en is, want
onze betrekkingen zullen kortstondig van duur zijn.'
Willem Elsschot, Het dwaallicht (1947)

Angst als zijns- en zinsverband
Wie de studies leest van de Franse godsdiensthistoricus Jean Delumeau over angst en schuldbewustzijn als een collectieve zijnsmodus van de Europese mens van de dertiende tot de achttiende
eeuw krijgt niet alleen een genuanceerder beeld van de invloed
van de zogeheten Renaissance en de Hervormingsbeweging op
de bevrijding van de mens. Hij zal ook de verleiding moeilijk
kunnen weerstaan om parallellen te trekken met vigerende vertogen over toenemende onveiligheidsgevoelens en angst vandaag (Delumeau, 1978 en 1983). Ook toen keerden die collectieve
angsten tengevolge van epidemieen, oorlogen, hongersnoden of
natuurrampen zich uiteindelijk tegen 'de anderen', tegen vreemdelingen (Joden, Turken, Moren), heksen, zigeuners, heretici,
vagebonden, gekken of Icreupelen. Zoals men vandaag uit aids,
milieu- en gezondheidsrisico's, werkloosheid, fundamentalisme
en migratiestromen duivelse plannen afleest die zijn gericht op
• De auteur is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Grondslagen van het Recht
van de Universiteit van Gent
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de ondergang van de westerse beschaving, zo herkende men
toen in de anderen makkelijk demonen, antichristen en vermommingen van Satan, die de christelijke cultuur zouden ondermijnen. Om het gevaar te bezweren probeerde men toen mohammedanen, bij overheidsdecreet en catharen via de Inquisitie
tot de juiste christenheid te dwingen. Vandaag probeert men hetzelfde door vreemdelingen aan een smaller wordend integratieconcept te onderwerpen.
Net als vandaag stonden in de pre-moderne cultuur van de
angst de subjectieve onveiligheidsgevoelens buiten proportie
tegenover de objectieve onveiligheid. En hoewel de kans om het
slachtoffer te worden van een epidemie, een oorlog of een misdrijf veel hoger lag bij de lagere sociale klassen werd het
onveiligheidsvertoog toen, zoals nu, vooral door de beter gesitueerde klassen getoonzet.
Three aspecten springen in Delumeaus evocatie van de cultuur
van de angst in het oog. Vooreerst de quasi-vanzelfsprekende
moraliseringwaarmee men de meest diverse maatschappelijke
verschijnselen tegemoet trad. Alorn werden tekenen van gods
toorn gezien, morele waarschuwingen. Anders-zijn werd meteen
in termen van goddeloosheid, verval, schuld, zonde, onwaardigheid, ondeugd, lcwaadaardigheid of list begrepen. De christelijke
cultuur is door en door een zinscultuur waarin alles, vanzelfsprekend, morele betekenis verwerft. Dat wordt niet anders na de
doorbraak van het protestantisme: moraliteit verschuift in de
richting van individuele verantwoordelijkheid maar het wereldbeeld wordt er niet minder - eerder meer - moraliserend om.
Vervolgens de volgehouden inspanningen die door de kerk
werden geleverd om die cultuur van de angst te verspreiden en te
verdiepen en alles in het teken te stellen van de. Iedere vorm van
menselijke vreugde of plezier, iedere vorm van genot werd als
een uiting van een gebrek aan godsvrees veroordeeld. Hoewel de
wereld nooit echt dat tranendal is geworden waar clericale
gezagsdragers van droomden, vormden vrees en angst niettemin
een wezenlijk bestanddeel van de toenmalige condition humairte
en was de heersende godsdienstige vertoogcultuur er geheel op
gericht de cultuur van de angst levendig' te houden.
Zonder overdreven idealisering kan het contrast met het optimistische levensgevoel dat door de Verlichting werd uitgedragen
moeilijk worden geloochend (Gay, 1977). Indien we die Verlichting in een beeld willen vatten, dan wel het beeld dat Kenneth
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Clark ervan fixeerde in 'de glimlach van de rede': dat van de zell
zekere, war spottend afgebeelde phi losophes, de denkers die de
wereld en de toekomst uitdagend en vol vreugde aanschouwen.
Die het subject in hun, vertrouwde wereld centraal stellen. Die
ernst en optimisme in elkaar lieten vervloeien (Clark, 1989, p.
171). Vanuit een even vereenvoudigende metafoor kan men het
optimistische en iconoclastische levensgevoel uit de jaren zestig,
vandaag contrasteren met de diepe onzekerheden die in de geest
van de actuele, postmoderne mens hebben postgevat.
lk heb elders betoogd dat iedere discussie over onveiligheid
vandaag, en iedere discussie over her te voeren onveiligheidsbeleid, niet ongestraft aan dit algemene kader kan voorbijgaan.
Diagnose en therapie worden te makkelijk tot 'criminologische
variabelen' herleid. Burgers en overheid projecteren hun frustraties en angsten als het ware in de straatcrimineel en de
vluchteling/vreemdeling. Ondertussen wordt voorbijgegaan aan
een maatschappelijke context waarin wereldomspannende processen van arbeidsdelokalisatie, werkloosheid en flexibilisering
en waarin de onzekerheden die onze hoogtechnologische bestaanswijze met zich brengen, wellicht meer voedsel geven aan
een abstract, existentieel angstgevoelen dan die zo sterk in de
kijker gestelde, toenemende (straancriminaliteit (Raes, 1994).
Daarmee wil uiteraard niet worden gezegd dat men die toegenomen criminaliteit als een 'fictie' zou moeten van de hand wijzen. Maar men moet ze zelf in een globaler kader integreren.
Gezagsdragers die deze ontwiklcelingen graag in moraliserende
termen duiden (toegenomen normloosheid, permissiviteit,
gezagsloosheid, enzovoort) ontwijken te makkelijk eigen verantwoordelfilcheden. , Zoals vroeger de katholieke kerk, leveren zij
een bijdrage tot het aanwalckeren van een onveiligheidsgevoel
waarvan de uitkomst, met name toenemend autoritarisme,
gezagsdragers doorzichtig in de kaart speelt.
lk kom daar niet op terug. Wel wens ik in deze bijdrage de aandacht te richten op een vertoog dat overal opgeld maakt en zichzelf aandient als de remedie om de gestelde problemen te bezweren. lk doel dan op het communitarisme of toch op een
dominante streldcing daarin, waar niet alleen de voormalige mi1 Het was een verdienste van het rapport Integral° Veiligheidsrapportage (1993) van het
ministerie van Binnenlandse Zaken dat het ook aandacht had vont- de onveiligheidsgevoelens die door de bedreiging van milieu- on technologische romper], lucht- en
voedselverontreiniging on verkeersellende worden opgewekt.
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nister van Justitie Hirsch Ballin al duchtig uit putte maar dat ondertussen door ongeveer alle geledingen uit het politiekideologische spectrum wordt omarmd.
Volgens Delumeau vormt iedere regressie in de angst een bedreiging voor het religieuze sentiment dat immers in wezen op
vertrouwen berust. In vergelijkbare zin vormt het aanwalckeren
van onveiligheidsgevoelens een bedreiging voor de democratie,
omdat in een cultuur van het wantrouwen geen open debatcultuur meer mogelijk is. Men zou kunnen verwachten dat een
cultuur die zich aangevallen voelt door externe krachten geen
tijd meer heeft voor introspectie en zondebesef. Maar Delumeau
toont aan dat het tegendeel het geval is. Onveiligheidsgevoelens
gaan gepaard met een grootschalige culpabilisering en er worden
voortdurend verbanden gezocht tussen de zondigheid van de
mensen en het onheil dat hen treft. Ook dat is vergelijkbaar met
het vigerende onveiligheidsvertoog waarin verbanden worden
gelegd met een tanende burgerzin, een overdreven permissiviteit, een gebrek aan zelfbeperking.
De behoefte aan veiligheid is een menselijke basisbehoefte. Zij
maakt intermenselijke affectiviteit, zorgzaamheid en solidariteit
mogelijk. Waar de overheid en de openbare ruimte steeds minder
veiligheidsankers kunnen aanreiken is voorspelbaar dat men zijn
veiligheid zal zoeken in ldeinere verbanden. De onveiligheidsproblematiek wordt aldus gedepolitiseerd, ja, geprivatiseerd; my
home, my castle. Mijn vrees is dat ook het communitarisme tegenover dergelijk vaarwater geen adequate koersverandering kan
inspireren.
Het communitaristische antwoord
Het lijkt erop dat de westerse cultuur, via het communitarisme,
op zoek is naar haar identiteit die ze bedreigd acht door externe
vijandschap (vergelijk 'het islamitisch fundamentalisme') en interne uitdagingen (vergelijk 'de erosie van het burgerschap') en
zich probeert te herbewapenen vanuit een morele herbronning.
De overheersende instrumentalistische technologie-opvatting en
de strategisch-instrumentele mensopvatting hebben immers
lang geparasiteerd op een ongeproblematiseerd en evident verondersteld gemeenschapsleven dat zij uiteindelijk hebben uitgehold. Een doorgedreven individualistisch (rechten)vertoog en
een verregaande differentiatie van handelingsgebieden waartus-
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sen de relaties zoek zijn bedreigen de grondslagen van ons
samenlevingsmodel omdat zij nu ook het primaire maatschappelijke weefsel van de lokale gemeenschap eroderen. Dat is het
uitgangspunt van de communitaristische beweging die met haar
tijdschrift The responsive community een groeiende invloed uitoefent. Zij komt op voor een herwaardering van de gemeenschapszin en van de waarde van de gemeenschap en keert zich
tegen een opvatting waarin individuele rechtsaanspraken iedere
notie van verantwoordelijkheid dreigen te overwoekeren (Glendon, 1991). Zij keert zich zowel tegen een individualisme waarin
de sociale dimensie van ons bestaan wordt genegeerd als tegen
een collectivisme waarin maatschappelijke verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar onpersoonlijke overheidsvoorzieningen.
In een korte tijdspanne heeft het pleidooi voor een nieuwe gemeenschapszin, ook in Nederland, zijn weg gevonden in de
openbare discussie (zie Cliteur en Van Gennip e.a., 1991; Van
Gunsteren en Den Hoed, 1992). Zo worden in de onveiligheidsdiscussie sporen bewandeld waar men pleit voor re-animatie van
het lokale gemeenschapsleven dat vanuit een grotere persoonlijke face to face betrokkenheid wordt opgeroepen de ontwrichting van wijken en buurten tegen te gaan. De de-personalisering
van de openbare ruimte wordt opgevat als de voedingsbodem
voor gevoelens van vervreemding, angst en onveiligheid die
vermijdingsgedrag inspireren en aldus de openbare ruimte
steeds meer eroderen. Aileen een herovering van de openbare
ruimte door de lokale gemeenschap kan een verder verval van
buurten en de eraan gekoppelde straatcriminaliteit tegengaan.
Die kan de vorm aannemen van private burgerwachten die de
buurt controleren op ongewenst bezoek of van een hergebruik
van de openbare ruimte voor lokale gemeenschapsactiviteiten,
waardoor de sociale controle erover stijgt en de vervreemding
tegenover die ruimte vermindert.
Anderzijds wordt gepleit voor een meer substantiele invulling
van de burgerschapsnotie en voor een opvatting van een overheid als emanatie van de gedeelde waarden die in een gemeenschap leven. Indien de overheid zich meer zou kunnen beroepen
op een normatieve wij-identiteit, dan zou een clientelistische
positionering tegenover overheidsvoorzieningen afnemen en
zouden burgers een grotere bereidheid hebben tot het opnemen
van zelfverantwoordelijlcheid in en tegenover die diensten. Hier

67

De naakte samenleving

wordt vooral de neutraliteitsgedachte van de overheid op de korrel genomen omdat zij de oorzaalc zou zijn van een verregaande
procedurialisering en instrumentalisering van de relaties tussen
burger en overheid die op hun beurt een toenemende permissiviteit tegenover onoorbaar gedrag met zich zouden brengen. 2
De diversiteit aan posities die onder de communitaristische
noemer worden ingenomen maakt het onmogelijk om een globale waardering van de beweging te formuleren. Toch wens ik
hier twee opvattingen wat nader te belichten omdat men ze in
talrijke varianten in communitaristische geschriften terugvindt,
namelijk de herwaardering van de lokale gemeenschap als (metafoor voor de) primaire moral community en de verdediging van
een waardenbetrokken overheids- en burgerschapsopvatting, die
het (liberate) neutraliteitsbeginsel achter zich laat.
Zonder het communitarisme als zodanig af te wijzen, meen ik
dat een teruggrijpen naar de (metafoor van de) `wij-identiteif
van de 'Iokale gemeenschap' als sociale grondslag van moraliteit
Oen oplossing biedt voor de gestelde problemen maar integendeel van aard is om ze te versterken. Het onderliggende vertoog
waarin moraliteit met een face-to-face-sociabiliteit wordt vereenzelvigd dient grondig in vraag gesteld. 1k wil pleiten voor de mogelijkheid en de normatieve relevantie van een onpersoonlijke
moraal, zoals die in de openbare ruimte van de moderne stad tot
ontwikkeling kwam, alvorens hij werd aangetast door processen
van instrumentalisering, privatisering en bureaucratisering. En ik
wit een lans breken voor een herwaardering van de nietgeInstrumentaliseerde, publieke ruimte als onpersoonlijke ontmoetingsplaats.
Geenszins wil hiermee de sociale en normatieve relevantie van
de lokale gemeenschap worden betwist. Ten slotte speelt de lokale identiteit zelfs in het politieke een essentiele rol, gezien het
beginsel van de politieke vertegenwoordiging nog steeds op territoriale grondslag berust. Toch dient men kanttekeningen te
plaatsen bij de opvatting dat de lokale context waarin mensen
samenwonen een gemeenschap 'is' en tot een gemeenschap kan
worden gesmeed. En dat de veronderstelde moraliteit van een
meer betrokken, persoonlijk zijns- en zinsverband in staat is de

2 Beide argumentatielijnen kan men terugvinden in Ministerie van Justitie, Recht in

beweging; een beleidsplan voor just/tie in de komende jaren,

Den Haag, 1990
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openbare ruimte net die normen te verschaffen die er weer een
vertrouwde omgeving van kunnen maken.
Vooreerst leven mensen, zeker in de grootsteden, steeds minder in lokale verbanden. De netwerken van familie- en vrienden
overstijgen een gedeelde territorialiteit, terwijI men met wijk- en
buurtgenoten vaalc nog slechts vluchtige, onpersoonlijke en oppervlakkige contacten onderhoudt. De realiteit van de lokale gemeenschap ads normatieve referentiegroep wordt met andere
woorden sterk overschat. Maar zelfs indien er nog een sterke binding is in wijk- en buurtverband, dan nog moet zij worden gedeeld met een veelheid aan andere sociale netwerken waarvan
mensen deel uitmaken en die niet minder sterke bindingen genereren; het verband van de werk- en schoolgemeenschap(pen),
het netwerk van familie en vrienden, het syndicale verband, het
socio-culturele verenigingsleven en dergelijke meer. In dergelijke
sociale verbanden speelt lokaliteit nauwelijks een rol. Het zijn
veeleer functionele netwerken, met fragmentaire, maar niettemin normatieve aanspraken. De moderne mens wordt in multipele netwerken gesocialiseerd. Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat het lokale netwerk daarin (nog) domineert.
Ook binnen de wijken !even mensen vaak als vreemden tegenover elkaar. Indien men high vasthouden aan de overtuiging dat
onder vreemden geen moraliteit mogelijk is — en dat is in wezen
de premisse waarop het communitarisme stoelt — dan lijkt een
icommunitarisering . van de lokale gemeenschap tot mislukken
gedoemd. En zelfs indien er een voldoende voedingsbodem aanwezig zou zijn voor het ontwikkelen van een dergelijke substarttiele wij-identiteit, is het nog de vraag of dit wel wenselijk is.
Leidt zulks niet onvermijdelijk naar pleidooien voor respectievelijk ontwikkelingen in de richting van monoculturele wijken,
ghetto-vorming en apartheid? Is het wel zo wenselijk om de
openbare ruimte toe te vertrouwen aan een gemeenschapsethiek
van gedeelde waarden, die anderen kan discrimineren of uitsluiten? Is een moraliteit van persoonsbetrokken relaties wel opgewassen tegen de problemen die zich met betrekking tot de openbare ruimte in de moderne grootsteden stellen?
Die krill& geldt in niet mindere mate pleidooien voor een op
gedeelde waarden gestoelde burgerschapsnotie. De vereiste van
overheidsneutraliteit in een pluralistische samenleving wordt
wat al te makkelijk met onverschilligheid en leegheid vereenzelvigd. Terwill de vereiste van levensbeschouwelijke onpartijdig-
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heid, ja, afstandelijlcheid een belangrijk modern antwoord vertolkte op de vraag hoe een samenleving mogelijk was waarin
mensen met zeer diverse levensbeschouwingen en levenswijzen
samen konden leven, wordt die afstandelijkheid vandaag bekritiseerd omdat zij gemeenschapswaarden zou negeren. Nochtans
was precies die onpartijdigheid bedoeld om gemeenschappen de
mogelijkheid te geven hun specifieke opvatting van het goede,
zonder overheidsinmenging, in vrijheid te beleven. Men gaat jets
te snel voorbij aan de vraag of een `communitaristische staat' in
een multiculturele samenleving niet die levensbeschouwelijke
vooringenomenheid en dit paternalisme zou veruiterlijken waartegen de ganse moderne liberale politieke filosofie zich met klem
had verzet (Raes, 1992). Over welke zinsverbondenheid gaat het
eigenlijk? Over welke gedeelde waarden? 3
Het zou oneerlijk zijn, om hiervoor de communitarians verantwoordelijk te stellen, maar niettemin kan men op wereldschaal
vandaag inderdaad een verschuiving vaststellen van een politiek
vertoog in termen van de res publica naar een politiek vertoog in
termen van de communitas, met alle botsingen tussen cultuurgemeenschappen en nationaliteiten die daar een gevolg van zijn.
Aan communitarians dient men de vraag te richten hoe zij, vanuit een meer substantieel ingevulde notie van politieke gemeenschap nog ruimte kunnen bieden aan andersdenkenden en andersculturelen. Ook tegenover migranten worden communitaristische referenties (vergelijk het integratieconcept) gemald(elijke wapens om de vreemdeling àls vreemde uit te sluiten. Het is,
met andere woorden, zeer de vraag of het communitarisme wel
bij machte is de belangrijke waarden van pluralisme en verdraagzaamheid wel nog voldoende politiek te verankeren (Raes, 1993).
De overtuiging dat sociale conflicten slechts moreel kunnen
worden opgelost in een context van gedeelde waarden waarin
bovendien het gelaat van de andere een concrete betekenis heeft,
maakt het moeilijk om zich nog morele oplossingen te denken
voor conflicten tussen gemeenschappen of tussen leden van verschillende gemeenschappen. Het afwijzen van de mogelijkheid
tiberhaupt van een onpersoonlijke moraal en het vereenzelvigen
3 Selznick en Etzioni beantwoorden deze vraagstelling door zich als liberal communita-

dans te omschrijven: zij blijven liberal voor wat betreft een neutrale staatsopvatting,
maar communitarian waar het de herwaardering van de zelfverantwoordelijkheid van
de gemeenschap(pen) betreft. Toch blijft ook in hun werk de relatie tussen beide
'moraliteiten' onduidelijk.
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van afstandelijkheid met vervreemding of onverschilligheid ontnemen het moderne moral point of view haar bemiddelende betekenis.
Kenmerkend voor communitaristen is hun uitgesproken scepcis tegenover het recht en het rechtsbewustzijn als maatschappelijke regulatoren. Juridische betekenissen worden gecontrasteerd
aan de levensfeitelijke concreetheid, aan 'echte' mensen met
'echte' moeilijkheden (zie bij voorbeeld Gabel, 1984). Persoonlijke verantwoordelijkheid moet het in de over-gejuridifieerde
maatschappij afleggen tegen afstandelijke noties van aansprakelipcheid. De proceduralisering van conflicten in een gesloten en
autopoietisch rechtssysteem ontneemt de burger zijn betrokIcenheid. Het recht maakt van het samenleven een formeel spel van
regels en procedures die een eigen leven leiden. De rol van het
rechtssubject vervreemdt de mens van de anderen als wezens
van vlees en bloed.
De notie van de gemeenschap draagt, zoals de christelijkromantische figuur van de naastenliefde, de belofte in zich van
een onbemiddelde onmiddellijlcheid, een spontane oprechtheid,
een directe betroldcenheid (Unger, 1984). Zij zou de mens terugvoeren naar zijn ware natuur en zijn verbondenheid met anderen. De waarheid van de mens ligt in het 'wij' van de gemeenvan het rechtssubject. Het is de
schap, niet in het
grootschaligheid van de moderne maatschappij en de onpersoonlijke politisering van maatschappelijke problemen die de
menselijke aard bedreigen. Zij lichten het verbonden zelf uit zijn
context van persoonlijke verwantschap, malcen hem gevoelloos
en abstract, maken hem tot acteur in een kosmopolitisch referentiekader waarin hij zijn identiteit verliest. De ware mens is
daar niet tegen opgewassen. De kosmopolis genereert een ontmenselijkte mens.
De vervloekte en de verleidelijke stad

Het is een vergissing te menen dat men door communitaristische
notie van gemeenschap de uitdagingen van de moderne grootstad zou kunnen beantwoorden. Want die gemeenschap veronderstelt dat de persoongebonden ervaringen van een lokale sociabiliteit in staat zouden zijn een nieuwe en ruimere
gemeenschappelijkheid te voeden, terwfil zij juist haar bestaansreden vindt in het zich afschermen 'tegen de rest van de wereld'.
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We komen hier op een punt, waar een belangrijk kenmerk van
de moderne stadssociologie, misschien zelfs van de sociologie
tout court wordt aangeraakt. De vraag hoe samenleven nog mogelijk is na het wegvallen van het premoderne ens bonum, verum
et pulchrum convertunctur werd door de vaders van de sociologie, Durkheim, Weber, Tonnies, Spengler of Simmel, steeds vanuit het perspectief van het verstedelijkingsproces belicht. 4 Verstedelijking en modernisering werden als wezenlijk problematisch
opgevat, als stonden zij haaks op de menselijke natuur. Er loopt
een rode draad van de utopische evocaties van een conflictloos
samenlevingsideaal waarin alle lcwalen van het moderniseringsproces in hun negatie werden verdicht, overheen het radicalisme
van beeldenstormers naar hedendaagse tegenculturen, in al hun
varianten (Walzer, 1965). En die rode draad is de afwijzing van
een gedepersonaliseerd samenlevingsmodel, waarin de mens
zijn ware natuur verliest en de speelbal wordt van een abstracte,
grootschalige logica. Ook het communitarisme vertolkt een moreel verzet tegen de vervreemding van de moderne grootstad.
De stedelijke samenleving werd altijd-al in oppositie tegenover
de agrarische samenleving gedacht, in wat zij `niee (meer) was:
geen Gemeinschaft, geen systeem van persoonlijke
verwantschapsverhoudingen, geen verbondenheid met bodem
en natuur, geen spontane, affectief-emotieve solidariteit. Zij werd
in termen van secularisering, anomie, onpersoonlijkheid, oppervlakkigheid, verzalcelijking of norm- en bandeloosheid geduid,
geassocieerd met alcoholisme, zedenverwildering, bedelarij,
prostitutie, heling en diefstal en als intrinsiek bed reigend geschetst (Wirth, 1964; Mann, 1965; Castells, 1972). De densiteit
van de stedelijke bevollcing en de intensiteit van de stedelijke
interacties vormden een permanente haard van spanningen.
Vanuit het contrasterende perspectief van het dorp werden de
rurale gemeenschap en haar face to face-sociabiliteit gesentimentaliseerd en geromantiseerd. De vrijheidsbelofte die de
4 Een kenmerk dat die sociologie gemeen heeft met de klassieke (overwegenp
anti-juridische) utopische literatuur waarin ook meestal een pastorale idylle wordt
geschetst van een dorpse cultuur die de valse formalismen en de lege schijn van de
stedelijke cultuur achter zich laat Zie W. Gast, Gesetz und Justiz in den Utopien, Archiv
fur Recht und Sozial Philosophie, 1984, 1, pp. 50-70; K Raes, Negaties van het recht;
morele deugdzaamheid en het gemeenschapsideaal als altematieven voor juridische
orde, in: K Raes, Ongemakkelijk recht; rechtskritische perspectieven op maatschappij,
ethiek en emancipatie, Antwerpen, 1992, pp. 55-84.
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stadslucht uitstraalde en een enorme zuigkracht uitoefende op
de masterless men, werd in het heersende vertoog met negatieve
connotaties overladen.
Oak de moderne criminologie ontwiklcelde zich vanuit de aanname van het criminogene karakter van de stad. Alsof er op het
platteland nauwelijks bandieten, rovers, moordenaars, verkrachters en bedriegers te vinden waren, stortte men zich op de etiologie van de stedelijke misdaad. De sociale controle in de landelijke
gemeente, gebaseerd op persoonlijke verhoudingen werd niet
zelden gedylliseerd. Ook hier werd uitgegaan van de hypothese
dat de onpersoonlijke context van de stad de misdaad alleen
maar vergemakkelijkte, indien al niet opwekte. De stad had iets
pathologisch. Sodom en Gommorha hadden er hun thuishaven.
Georg Simmel analyseerde de stedelijke beschaving in psychosociologische termen. De stad is een sociale ruimte die
persoonlijkheidscrises opwekt bij ontstentenis aan duidelijk afgebakende, vertrouwde identificatiepunten. In de stad wordt de
mens onderworpen aan een onevenwichtig teveel aan psychische stimuli en aan een teveel aan buitenproportionele cornplexiteit. De dwang tot fragmentatie van het zelf en van het handelen, in functie van verschillende sferen, zou leiden tot een
beperking van de morele horizon en van het morele engagement
van het individu in diens diverse rollen (Simmel, 1990; Claes,
1994). Men kan geen totale verantwoordelijlcheid voor totale individuen opbrengen, doordat een vertrouwde sociale context
waarin men zich thuis kan voelen ontbreekt. Volgens Simmel was
de grootstad de veruiterlijking van de differentiatie en nivellering
waartoe de geldmaatschappij leidde. Het geld heeft de relaties
tussen mensen gelcwantificeerd, verenigd op grond van een abstracte standaard.
De grootstedelijke context zou vorm geven aan twee
persoonlijkheidstypes; dat van de cynicus en dat van de blasé.
Belden worden gekenmerkt door een nivellerende houding tegenover de anderen en tegenover de dingen, maar terwijI de cynicus alle kwaliteiten bewust herleidt tot kwantiteitens is de blasé
zich zelfs niet meer bewust van kwalitatieve onderscheidingen.
De blasé merkt waardeverschillen zelfs niet meer op en heeft een
totaal gebrek aan plezier in het leven door zijn vreugdeloze zoek5 In die betekenis ken men eon Mink stuk van de moderne sociale wetenschappen ale
de intellectuele uitwerking van dergelijk cynisch programme opvatten.
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tocht naar altijd weer andere bevredigingen van altijd weer andere preferenties. Hij zoekt de kick, de kwantitatieve overdrijving
als doel op zich. Terwijl de cynicus tenminste nog plezier schept
in het neerhalen van alle waarden, jaagt de blasé op plezier, zonder het ooit te kennen.
De houding van de stadsmens tegenover de anderen wordt aan
de buitenzijde gekenmerkt door gereserveerdheid, aan de binnenzijde door aversie. Contacten met de anderen zijn danig
vluchtig, wisselend en oppervlalckig in een context waarin zich
steeds een overdosis aan prikkels aandient zodat differentiaties
de moeite niet lonen. Dat leidt tot een vervlalckende en afstandelijke kijk op de anderen, maar tegelijk tot een praktijk waarin ernaar wordt gestreefd het zelf voortdurend via uiterlijkheden te
accentueren.
Men probeert de ander te negeren door reserve en uit angst
voor het onbekende. Waar dat niet lukt slaan zij gemakkelijk om
in haat, in mensverachting, zoals dat opborrelt in het jederfur
sich bij panieksituaties. Men wenst de ander niet àls andere te
ontmoeten, omdat men de daartoe gevergde energie niet opbrengen kan. Contacten tussen stedelingen worden gekenmerkt
door een indifferentie die men ook van de anderen verwacht.
0.ndanks het sterk negatieve beeld dat Simmel van de grootstedelijke sociabiliteit schetst, erkent hij dat de intermenselijke ontmoeting er niet ondanks, maar juist danlczij die aversie en reserve mogelijk wordt. Er valt in Simmels werk een ambiguIteit
vast te stellen tussen de opvatting van een grootstedelijke cultuur
die onevenwichtige persoonlijkheidstypes zou genereren en een
opvatting waarin een nieuw, meer vrij en open persoonlijkheidstype tot ontwikkeling komt.
Om een meer positieve opvatting te vinden van de stedelijke
gereserveerdheid en oppervlakkige ontmoeting, dienen we het
werk van Walter Benjamin of Richard Sennett te raadplegen. Ook
Benjamins houding tegenover de stedeling is niet wars van tweeslachtigheid. Hij voelt weinig empathie voor de dandy die zich
spiegelt aan de praal- en pronkzucht van de mondaine beau
monde. Maar hij leeft zich des te meer in in de flaneur die zich als
een vis in het water doorheen de stedelijke massa's beweegt
(Benjamin, 1972). Bij Benjamin straalt de stad betovering, geen
onveiligheid uit. Als door en door menselijke constructie inspireert de 'benoemde grond' van de stad zowel een zoektocht naar
een verloren tijd als een nieuwsgierigheid voor het vreemde ge-
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drag van de onbekende anderen (Benjamin, 1990). De vreemde
stad, dat laboratorium van nieuwe leefvormen, is tegelijk vertrouwd en altijd weer nieuw. Men ontdekt haar vanuit het leven
dat zij draagt in haar spel van gebouwen en vitrines, boulevards
en terrasjes, passagen en trappen, parken en pleinen, markten en
tentoonstellingen. leder moment creeert zij andere beelden met
andere mensen, scenes waaraan men kan deelnernen of die men
als toeschouwer kan gadeslaan zonder verdere betroklcenheid.
De stad is een gedesinteresseerde exhibitioniste.
De onpersoonlijke ruimte van de stad laat een onafzienbare
hoeveelheid mogelijke inbezitnames toe, ook voor wie geld ontbeert. Zij eist nooit volledig op, nodigt uit tot acteren en fingeren.
Zij weet het handelen te stileren. Inkopen doen wordt er winkelen, kledij wordt er verldeding, lopen wordt er flaneren. Benjamin
is niet blind voor de ervaringsarmoede van een stadsmens die
door een overdosis aan prildcels gevoelloos wordt. De onafwendbare aanwezigheid van de onbekende anderen maakt onverschillig. Men steelt er met een even groot gemak als men er betaalt;
wat maalct het uit vie er getroffen wordt.
Het nooit alleen zijn wekt eenzaamheid en wrevel op. Overstimulering leidt tot verveling. De jachtigheid en vluchtigheid
van het stedelijke levensritme ontbeert diepgang. Men wordt geleefd in de cadans van een abstract gemaakte tijd die de abstracte
ruimte beheerst. Toch treft men bij Benjamin ook veel liefde aan
voor de grootstedelijke mens die juist door het spel zijn bekrompenheid weet te overstijgen en door de uitnodiging tot acteren
nieuwe mogelijkheden ontdekt. De stad is een experiment in samenlevingsvormen waarin de mogelijIcheid ligt vervat van een
onpersoonlijke sociabiliteit, een moraliteit van acteurs.
De stad als theatrum mundo
Kenmerkend aan de sociologie van het stedelijk milieu is dat zij
er de mens als een acteur schetst en dat acteurschap, omwille
van zijn 'articifiele gespeeldheid' laag inschat. Oprechtheid is
alleen maar mogelijk in communitaire face to face-verhoudingen
en waar die ontbreken kan de mens alleen maar hypocriet, inauthentiek en 'onnatuurlijk' zijn. Die opvatting wordt door Richard
Sennett radicaal in vraag gesteld (Sennett, 1977). Sociabiliteit
veronderstelt steeds een bereidheid/bekwaamheid tot acteren,
tot het innemen en vertolken van een specifieke rol. Een 'onbe-
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middelde' sociabiliteit is een contradictio in terminis en waar
moraliteit uitsluitend met een authentiek, waarachtig en zichzelf
revelerend zelf wordt vereenzelvigd, wordt het ontwilckelen van
een sociale moraal bemoeilijkt. Dan is zij inderdaad maar mogelijk in persoonlijke contexten, wordt zij daartoe beperkt. Maar
juist de onpersoonlijke cultuur van de grootstedelijke samenleving draagt de mogelijkheid in zich van een ander moraaltype,
een andere opvatting van sociabiliteit die ook onder vreemden
kan gelden.
Mensen leven hun leven altijd in een omgeving die zowel met
verwanten als met vreemden is gevuld. Zij zijn steeds in twee werelden; in de private en in de publieke sfeer die van elkaar zijn
onderscheiden door verschillende gedragsregels, codes en
handelingspatronen. Beide hebben een eigensoortige moraliteit.
Welnu, volgens Sennett werd in en door het seculariserings- en
industrialiseringsproces de noodzakelijke scheiding tussen beide
sferen aangetast en werd `de openbare sfeer' in haar eigenheid
vernietigd. Private verwachtingen en psychologiserende begrippen hebben de openbare sfeer in haar ruimtelijke vorm van het
stedelijke milieu en in haar functionele vorm van 'het politieke'
gekoloniseerd. 6 De mede middels reclame aangewakkerde zucht
om overal intimiteit, authenticiteit en persoonsgebonden sociabiliteit te zoeken heeft ons blind gemaakt voor andere mogelijkheden van sociale ontmoeting en voor andere grondslagen van
moraliteit. Het behoort tot het wezen van de stedelijke openbaarheid dat zij een door en door menselijke, maar niettemin radicaal
onpersoonlijke ruimte aanreikt voor interrnen§elijke interactie en
verbondenheid. De stad is de ruimte wi -ar vreemdelingen elkaar
kunnen ontmoeten en als vreemdelingen met elkaar solidair
kunnen zijn.
Het doordringen in de publieke sfeer van wezenlijk private
waarden zoals persoonlijke warmte, geborgenheid, deelachtigheid en affectie heeft de res publica herleid tot een gethstrumentaliseerd forum waarin enkel nog private bekommernissen en
belangen aan de orde kunnen worden gesteld. Zij heeft de politiek herleid tot een personencultus waarin niet het algemene beleid, maar wel persoonlijke karaktertrekken en omgangsvormen
6 Reeds in The hidden injuries of class had Sennett (met Cobb) betoogd dat het
psychologiserende vertoog in de ruimte van de politiek er mede oorzaak van is dat
mensen hun klassegebonden pech en miserie uiteindelijk op rekening van persoonlijke
kenmerken schreven.
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de politieke discussies beheersen. Politiek is niets meer dan een
utilitaire opte1som van individuele verzuchtingen. Door het politieke persoonlijk te maken, werd het gedepolitiseerd. De scheiding tussen het publieke en het private werd niet meer als een
culturele verworvenheid gewaardeerd, maar als een artificiele
schijn verworpen. Door de 'publieke mens' als een vervreemde
rol te 'demystifieren' werden de dagelijkse beslommeringen van
de mens tot het nec plus ultra van de politiek verheven, maar
werd die mens ook de onmogelijkheid ontnomen een ruimere
sociale zijnswijze te ontwikkelen. De privatisering van het politieke en de instrumentalisering van de openbaarheid hebben de
mens tot slaaf gemaakt van een geluksnotie die zich tot de intieme sfeer beperkt en waarin men voor de wereld vlucht. We
kunnen 'zin' alleen nog maar begrijpen in psychologische termen, in termen van persoonlijke bindingen en affectief-emotieve
expressies. De vermogens tot liefde, ouderschap en vriendschap
worden gezien als 'natuurlijke' menselijke vermogens terwij1een
onpersoonlijke sociabiliteit met leegheid en artificiele onwaarachtigheid wordt vereenzelvigd. 'While man "made" himself in
public, he "realized" his nature in the private realm' (Sennett,
1977, p. 18).
Sennett herkent in de achttiende eeuwse grootstedelijke culturen van London of Parijs een andere visie op de plaats van het
openbare leven. In de openbare ruimte van de achttiende eeuw
werd nog ongeproblematiseerd geacteerd volgens conventies die
voor iedereen niet meer dan conventies waren, regels om het intermenselijke verkeer te vergemakke1ijken. Ms acteur binnen een
conventioneel rollenspel kon men emoties presenteren, zonder
dat zij daarom geacht werden iets dieperliggends te representeren. Het intermenselijke verkeer werd mogelijk gemaakt door een
afstandelijkheid die haar eigen codes, houdingen en expressievormen met zich bracht. De publieke mens speelde, als vanzelfsprekend zijn rol binnen deze regels, zonder dat dit werd geproblematiseerd op grond van persoonsgerichte oprechtheidsvereisten. Die regels vormen een ethiek die meer had van etiquette dan dat zij in termen van zinverlenende authenticiteit kon
worden begrepen. Zij hadden veeleer een ritueel en procedureel
dan een waardengericht karakter.
De publieke mens liet zich naar socio-logische, niet naar
psycho-logische kenmerken duiden, naar onpersoonlijke rollen.
Hij was een performer die met zijn uiterlijke expressies en com-
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municaties via ldedij, taal en houding sociaal kon zijn met
vreemden omdat de sociabiliteit van de grootstad precies op dergelijk rollenspel was ingesteld. Het tonen van louter persoonlijke
emoties zou gewoon als ongepast worden beschouwd, net zoals
de stadsldedij, waarmee men op straat lcwam geen enkele verwijzing impliceerde naar wie men 'eigenlijk' was. De publieke mens
ontwilckelde een zeker formeel egalitarisme in zijn ontmoetingen
in parken, cafés en theaters, een egalitarisme dat mogelijk werd
omdat de ontmoeting zich in een decorum van spelregels voltrok. Wij beschouwen de komediant per definitie als een bedrieger; maar men kan het spelen volgens de regels van de comedie
humaine juist als een uiting van civilite opvatten. Het zou onbeleefd zijn dat niet te doen, een blijk van a-sociaal gedrag. De publieke mens is iemand die in staat is tot presence en die precies
die emoties uit die, al naargelang de context of de scene worden
verwacht (Sennett, 1977, p. 108). De vraag of zij 'oprecht' waren
zou eenvoudig niet worden begrepen in een periode die er nog
niet aan was gewend om iedere zinsvraag te psychologiseren. De
vraag wat de 'reden' is waarom iemand zich op het publieke forum begaf zou al evenmin worden begrepen in een cultuur
waarin het 'publieke zijn' op zich betekenis had. 7
Het publieke domein had in dergelijke cultuur, juist omwille
van zijn 'onpersoonlijk karakter' een onomwonden betekenis. De
stranger was er geen alien maar een unknown, zoals iedereen.
Hun persoonlijke bindingen en lokale roots deden er niet toe; in
het theatrum mundo werd immers een ander spel gespeeld, dat
van de civilite. Het zelf was er een acteur, het lichaam een mannequin, de interacties een spel. Zij vormden een 'cultuur' zoals
men spreekt van het 'cultiveren' van iets waardevols, door mensen gemaakt. Zij was niet tegengesteld aan de `natuur' want die
7 Sennett illustreert dit ook met het voorbeeld dat mensen vroeger vijf tot tien keer
gingen kijken naar eenzelfde theaterstuk, juist omdat het hetzelfde stuk was. Zoals
men iedere week naar de mis ging, zo ging men quasi-ritueel naar het theater, om te
herkennen, wat men al weet Men verveelde zich in het geheel niet omdat men het
plot al kende, nee, het anticiperen op wat er te gebeuren stond was juist aanleiding
voor des te meer inleving. In onze tijd, waar men telkens weer op zoek is naar telkens
weer andere, nieuwe prikkels, lijkt verveling veel meer te bestaan, omdat men
voortdurend aan de verveling probeert te ontsnappen. Is het toeval dat zogeheten
'Iage' culturele vormen (voetbal, soap opera's, spelletjes), die door een grote
repetitiviteit worden gekenmerkt, vooral door lagere (en Iraditionalistischer) sociale
klassen (nog) worden geproefd, terwijI hogere klassen, in al hun distinctie-ijver, zelfs
niet meer kunnen begrijpen wat daar nou aantrekkelijk aan kan zijn.
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cultuur behoorde tot de natuur van de mens. De mens was gecultiveerde natuur.
Natuurlijk waren er ook diefstallen en geweldplegingen in de
grootstedelijke context van de civilite. Maar zij konden de openbare sfeer haar vertrouwdheid niet ontnemen. Zij genereerden
geen algemene onveiligheidsgevoelens. Het publieke spel van
onpersoonlijke regels waaraan iedereen, wie hij ook was, deel
kon hebben zonder zich materieel of psychisch bedreigd te voelen door de ander, wisten de anonimiteit zelf tot een vertrouwd
omgevingsgegeven om te smeden. Veiligheid werd niet gezocht
in het opheffen van de anonimiteit. Zij werd gezocht in het 'cultiveren' ervan als eigensoortige zijns- en handelingsmodus.
Het verval van de publieke mens

De cultuur van de publieke mens is in de loop van de negentiende eeuw in verval geraalct. En dat vomit een verklaring voor
de groeiende associatie van onveiligheid met de openbare steer.
De stedelijke ruimte werd ggnstrumentaliseerd, terwijI de toegenomen cultus van de intimiteit het 'wezen' van de mens psychologiseerde en privatiseerde. De individuele, unieke 'persoonlijkheid' werd als een ook sociaalrelevante categorie opgevat,
waarvoor sociale rollen moesten wijken. Het publieke !even werd
als kunstmatig en gekunsteld opgevat, als vreemd en vervreemdend. Men kreeg angst om zichzelf ongewild aan vreemden te
reveleren in het publiek. Men moest het eigen gedrag in de gaten
houden, controleren,,disciplineren. Men moest het 'ware zelf'
verdruldcen zodat het sociale als een externe en vreemde druk
werd opgevat. De betekenis van het menselijk leven werd in de
persoonlijke, private sfeer gezocht (Prost en Vincent, 1990). Zelfs
op straat omringde een 'persoonlijke levenssfeer' het individu,
dat anderen op afstand hield. 8 Het onpersoonlijke verloor zijn
intrinsieke zin en kon slechts betekenis venverven indien het in
functie stond van de expressieve of utilitaire verlangens van de
mens-met-een-individuele-persoonlijlcheid (Sennett, 1977, p.
151). Die 'persoonlijkheid' was niet meer sociaal; zij varieerde
van mens tot mens, werd door het zelfbewustzijn gestuurd en
afgesloten van, ja, tegengesteld aan conventionele codes. Waar
8 Zie de analyses van het gedrag in openbare ruimten van E. Goffman, Relations in
public; microstudies of the public order, Harmondsworth, 1972.
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die persoonlijkheid de publieke sfeer betreedt, wordt de identiteit van de publieke mens passief, leeg en wordt er 'zonder veel
overtuiging' gespeeld, in de mate waarin dat moet. In de 'intieme
maatschappij' waarin de menselijke geluksbelofte zich in de
huissfeer situeert worden alle maatschappelijke verschijnselen,
hoe onpersoonlijk ook, uiteindelijk tot persoonlijke lcwesties getransformeerd opdat ze toch betekenis zouden verwerven (Taylor, 1989).
Een sociale of collectieve identiteit kan dan alleen nog maar als
een communitaire identiteit worden begrepen, als die van de
'gedeelde persoonlijkheid' in een lokale, quasi-familiale gemeenschap die wordt geabsorbeerd door motivationele en intentionele bekommernissen. Dat is volgens Sennett de fundamentele
vergissing die alle beeldenstormers van een 'gespeelde' publieke
moraliteit begingen.
'Far from destroying fraternal community, 19th century
cosmopolitan culture made community seem too valuable. Cities
appear in present-day clichés as the ultimate in empty impersonality. In fact, the lack of a strong, impersonal culture in the modern city instead has aroused a passion for fantasized intimate
disclosure between people. Myths of an absence of community,
like those of the soulless or vicious crowd, serve the function of
goading men to seek community in terms of a created common
self. The more the myth of empty impersonality, in popular
forms, becomes the common sense of a society, the more will
that populace feel morally justified in destroying the essence of
urbanity, which is that men can act together, without the compulsion to be the same' (Sennett, 1977, p. 255).
In onze hedendaagse cultuur overheerst de gedachte dat intimiteit tussen mensen een moreel goed is en dat het in de sfeer
van de intimiteit is dat het individu zich kan verwerkelijken in en
door de ervaring van affectieve warmte en betrolckenheid met
anderen. De heersende mythe vandaag luidt dat alle lcwalen van
de maatschappij kunnen worden begrepen in termen van onpersPonlijkheid, verzakelijking, procedurialisering. Zij werken
onveiligheidsgevoelens in de hand (Zijderveld, 1973). De oplossing wordt dan gezocht in het 'opheffen' van die onpersoonlijkheid en anonimiteit. Maar dat is een dood spoor; juist het gebrek
aan een 'onpersoonlijke moraliteit' maakt de stedelijke ruimte
tot een sociale woestijn. Juist het ontberen van een anonieme
tekentaal maakt de openbare ruimte 'vreemd'.
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In de ideologie van de intimiteit zijn sociale relaties des te
meer echt, geloofwaardig en oprecht hoe dichter ze aanleunen
bij de innerlijke psychologische bekommernissen van ieder persoon (Sennett, 1977, p. 259). Intieme warmte is onze nieuwe god,
de cultus van de intimiteit onze nieuwe religie. Maar het is een
weinig religieuze religie. Een a-sociale religie, eigenlijk, want tegelijk overheerst het geloof dat in de openbare sfeer geen ware
menselijkheid valt te vinden, geen 'echte' solidariteit.
Sennett ziet twee belangrijke oorzalcen voor dit verval van de
publieke mens en van de cultuur van de openbaarheid. Door de
instrumentalisering van de openbare ruimte in functie van daaraan externe doeleinden, verloor zij haar betekenis als eigensoortige 'praktijk'. Door de identificatie van moraliteit met sterk persoonsgebonden motivaties en affecten verloor de publieke
ruimte haar morele appel, werd zij een a-morele ruimte die
slechts middels externe (politie)dwang in orde kon worden gehouden.
In wat volgt wil ik beide elementen wat nader uitwerken vanuit
het actuele perspectief van de onveiligheidsproblematiek. De
instrumentalisering van de openbare ruimte werd weliswaar niet
veroorzaakt, maar wel ten top gedreven door de expansie van het
autoverkeer, terwill de ontmoralisering van het publieke domein
in de recente periode mede en ongewild werd opgedreven door
een moraalopvatting waarin persoonlijke expressiviteit en authenticiteit voorop worden gesteld.
Het koloniseringsoffensief van de auto

De meest in het oog springende instrumentalisering van de
openbare ruimte, en dan vooral de stedelijke ruimte, is ongetwijfeld op rekening van de auto te schrijven. Het autoverkeer is de
meest angst-opwekkende dagelijkse activiteit, zowel voor bestuurders als voor voetgangers. De buitenproportionele snelheid
waarmee de auto doorheen de stad scheurt, verdringt er alle andere activiteiten. De auto negeert geografische en socio-culturele
beperkingen. Het landschap en de stedelijke structuur werden
volledig vanuit zijn functies en grensverleggende snelheden hertekend. 'Ontsluiting' wordt dat genoemd, maar in werkelijkheid
wordt de ruimte instrumenteel gekoloniseerd. Men kan de betekenis van de auto in de 'cultuur' van de openbare ruimte — of
juist de erosie daarvan — moeilijk overschatten. Hij maakt van de
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anderen 'weggebruikers' die alien 'hetzelfde' willen; zo snel mogelijk doorheen de openbare ruimte raken. Die anderen zijn in
die wedijver wezenlijk concurrenten, die men op afstand moet
houden. Botsen is schade en die schade vermijden, dat is de inzet van het spel. Al het andere wordt daaraan ondergeschikt.
Er is mij geen onderzoek bekend over de correlaties tussen de
mens in zijn hoedanigheid van auto-chauffeur en meer globale
morele opvattingen. Maar het lijdt geen twijfel dat het autoverkeer diepgaande invloed moet hebben op globalere
maatschappijbeelden (wat reeds kan blijken uit het taalgebruik
dat gevuld is met metaforen die naar de auto refereren). En dat
zij contrasteert met opvattingen van fair play, uitmuntendheid,
solidariteit, moed, verantwoordelijkheid of beleefdheid. Ms statussymbool speelt de auto een sleutelrol in de zelfperceptie van
de moderne mens en diens houding tegenover de omgeving en
de anderen. 'Mijn auto, mijn vrijheid' is meer dan een lege slogan, maar vertolkt een zijnswijze, een manier van omgaan met
de wereld. 9 De auto heeft de mens tot een abstracte monade en
nomade getransformeerd die ingeblikt aan een intermenselijk
'verkeer' zonder communicatie 'participeerf.
Hoe sterk de auto de betekenis van de socio-geografische
ruimte heeft veranderd moge blijken uit wat een gemeentelijke
verordening uit Giessendam rond 1900 nog kon bepalen toen de
eerste auto's in opmars waren: 'In de gemeente mag niet sneller
dan in zeer gematigde draf worden gereden, en niet anders dan
stapvoets om den hoek van het huis, thans bewoond door Joost
de Jong en van dat, thans bewoond door Cornelis van der Vlies
sr., zomede om den hoek van het huis, thans bewoond door Dirk
Brandwijn en van dat, thans bewoond door Jan Beuzekom (geciteerd in Otte, 1993, p. 16).' Toen werd er nog heftig geargumenteerd dat de verkeersveiligheid het best is gediend met plaatselijke regelingen, daar de lokale wetgever toch het meeste inzicht
in de plaatselijke situatie had. ben was de ruimte nog sociaal.
Die ruimte werd echter 'gedecontextualiseerd' en, met de
gelijkheidseis in de hand, genivelleerd en volgens abstracte
snelheidscriteria gereglementeerd. Vijftig jaar later zijn de relaties tussen auto's, mensen en omgeving al danig omgekeerd, dat
9 Dat mensen met de uitdrukking 'ik . sta dear' doorgaans verwijzen naar de pleats waar
ze hun voertuig achtergelaten hebben drukt uit hoe sterk zij hun identiteit aan die van
hun auto verbinden.
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een minister kan betogen: 'Het valt niet te ontkennen, dat in het
steeds drukker wordend verkeer de gevaarsbron niet meer in
hoofdzaak ligt bij degene, die op de weg verschijnt met een verkeersmiddel, dat alleen reeds door zijn kracht en snelheid gevaren kan opleveren. Er is ook gevaar gelegen in het zich op de weg
te vertrouwd gevoelen van hen, die niet over die kracht en snelheid kunnen beschilcken, met name de voetgangers'. 10 Niet de
auto vormt een gevaar, maar wel een gedrag dat zich niet aanpast
aan een openbare ruimte die geheel op die auto is ingesteld.
De openbare ruimte is ondertussen danig overspoeld met regels en reglementen dat we haar nog nauwelijks anders kunnen
denken. En het zijn allemaal instrumentele regels. Zij functioneren niet als bemiddelende codes om een publieke cultuur van de
sociale omgang te dragen. Zij zijn bedoeld om sociaal 'contact' te
vermijden, om een tverkeer' zonder taanrijdingen' mogelijk te
maken.
De steden werden gereduceerd tot gigantische verkeersaders
en straten en pleinen tot doodse parkeerterreinen. De openbare
ruimte werd geheel in het teken van de gemotoriseerde mobiliteit gesteld. Voor kinderen en bejaarden is de straat verboden
terrein. De straat is gevaar, het lonkt uit alle hoeken en de straatcriminaliteit is van die gevaren maar een, en zeker niet het belangrijkste aspect. Het krijgt selectief een grote aandacht omdat
men de gevaren van het autoverkeer als percipieert,
ook al is de schade die zij berokkenen de belangrijkste schadepost in de grootstad.
Hoe tegenfinaal de cultus van de gemotoriseerde mobiliteit
ondertussen geworden is moge blijken uit het gegeven dat men
de gemiddelde snelheid van voertuigen in Parijs berekend heeft
op zeventien kilometer per uur, precies hetzelfde gemiddelde als
honderd jaar terug."
Het gevaar en de onveiligheid van de stad worden hoofdzakelijk door het autoverkeer gegenereerd. De overvloed aan instrumentele verkeersregels kan dit proces niet stuiten. Hun finaliteit
ligt immers telkens opnieuw buiten de openbare sfeer. Zij staan
in functie van het vergemakkelijken van het verkeer tussen huis
10 Memorie van Antwoord van het commissiestandpunt inzake de Wegenverkeerswek
Bijlege Handelingen Tweede Kamer 1948-1949. nr. 800.5. Memorie van Antwoord. 5,
geciteerd in M. Otte, 1993, p. 28.
11 Zie aver de perverse implicaties van koning auto, I. Illich, Net recht op pottage
werkloosheid, Hearn. 1978.
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en werk, huts en huis, werk en werk. Zij maken het 'spelen' in de
openbare ruimte onmogelijk, negeren de openbare ruimte als
openbare ontmoetingsplaats. Ook zij zijn anoniem. Maar hun
anonimiteit is louter functioneel. In de gethstrumentaliseerde
ruimte van de grootstad wordt de menselijke ontmoeting er een
van opstoppingen en files van ingeblikte mensen die comfortabel maar op afstand geen enkele intersubjectieve context delen
met elkaar net zoals zij aan het ruilverkeer in grootwarenhuizen
kunnen participeren, zonder een enkel woord uit te 'moeten'
wisselen.
De-ritualisering van het sociale leven

Om hedendaagse onveiligheidsgevoelens juist in te schatten
moet de instrumentalisering van de sociale ruimte worden gekoppeld aan een andere tendens, waarin alle sociale regels op
hun functionele betekenis werden getoetst. De erosie van de
openbare sfeer wordt niet alleen veroorzaakt doordat alle regels
vanuit hun instrumentele gerichtheid op grond van efficientiecriteria worden beoordeeld, maar ook doordat hun 'betekenis'
steeds meer wordt betwist op grond van morele criteria. Alle sociale gedragscodes werden gemoraliseerd, bevraagd op grond van
hun zin, hun 'achterliggende rationaliteit'. Talrijke sociale regels
sneuvelden aldus op het altaar van een moraliteit, die echter niet
in staat was hen te vervangen.
lk verduidelijk en probeer tegelijk mijn onenigheid met een
gangbaar vertoog waarin de 'erosie van het burgerschap' vooral
in moraliserende termen wordt gevat, te expliciteren. Ik verwees
reeds naar de iconoclastische kritiek van de moderniteit, waarin
alles vanuit een moreel zinsperspectief in vraag werd gesteld en
ik benadrukte dat dit zinsperpectief vooral in termen van authenticiteit, oprechtheid en waarachtigheid, met andere woorden vanuit een persoonsgebonden perspectief werd ingevuld, of
dat nu in expressief individualistische, clan wel in communitaristische termen gebeurt. Welnu, uitgerekend die moralisering van
het sociale heeft op haar beurt een bijdrage geleveid tot de erosie
van het publieke leven, precies omdat zij het geheel in een persoonsgebonden moraliteit probeerde te vatten.
Men verwijst wat malckelijk naar de na-oorlogse jongerencontestatie als de wegbereider van een permissieve samenleving.
Met haar libertaire' en 'post-materiele waarden' zou zij de voe-
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dingsbodem hebben aangereikt voor de toenemende 'permissiviteit' en 'normloosheid' die vandaag de nood aan een nieuwe burgerzin met zich hebben gebracht. Er zou een 'teveel' aan vrijheid
zijn, die we nog moeilijk kunnen 'overleven'. 12
Het valt niet te loochenen dat de na-oorlogse generatie, in het
kielzog van het vooruitgangsoptimisme, een frontale aanval heeft
gericht op allerlei regelgehelen waarvan zij het kleinburgerlijke
en conservatieve karakter aan de kaak stelde. Maar haar motivering was daarbij geenszins a-moreel. Integendeel; de kritiek van
de ldeinburgerlijkheid was een onomwonden morele lcritiek, een
kritiek in termen van hypocrisie, inauthenticiteit, oneerlijkheid,
onrechtvaardigheid. Men kwam op voor een anderemoraal, ja
voor me& moraal, voor het 'aan haar woord herinneren' van de
(burgerlijke) moraal. Men kwam op voor tolerande tegenover al
die leefvormen (ongehuwd partnerschap, homoseksuele koppels, multiculturele gezinnen enzovoort) waarin 'echte' waarden
in 'waarheid' konden worden beleefd. Die tolerantie-ethiek mag
niet, zoals zo vaak gebeurt, worden vereenzelvigd met 'permissiviteit'. 13
De jongeren die elkaar ontmoetten in Taize of Woodstock,
Kralingenbos of Bilzen waren niet gemotiveerd door een
a-moreel 'alles mag'. Zij werden gedreven door een expressieve
moraal van de oprechtheid en waarachtigheid. Zij lcwamen op
voor ware liefde, ware vriendschap, ware gerechtigheid en vrede.
Zij wilden die 'ethiek van het persoonlijke !even' later verwerkelij12 lk paratraseer bier H. de Dijn. Hoe over/even we ooze vdjheid, Leuven, 1993.
13 Zoals hij voorbeeld in het Europees waardenonderzoek wear beide attituden op basis
van eenzelfde 'permissiviteitsindex werden gemeten, als iou toterantie tegenover
ongehuwd samenleven, homoseksuele koppelvorming, abortus of euthanasie eenzeltde
morele grondstag hebben als permissiviteit tegenover belastingsfraude. zwartwerk of
vluchtmisdrijven. Zie J. Kerkhofs e.a., De versnelde ommekeer, Tied. 1993. Overigens
worth hier niet betwixt dat er inderdaad sprake is van een toegenomen 'permissiviteit'
en normloosheid in zekere sectoren van het maetschappelijk !even. Wel wordt hier
betwist dal zij in het verlengde licht van het libertaire post-materialisme' dat door
nieuw links worth uitgedragen. Die stetting wordt ontwikkeld in M. Elchardus. Op de

napes van de waarheid; lezingen over tijd, politiek en cu/tour, Leuven, 1994, pp, 129-156.
De 'normloosheitl in termen van een 'populistische ontvoogding s die geen limieten
meer kent is veeleer op rekening te schrijven van maatschappelijke processen van
flexibilisering, sociale de-ritmedng en de-socialisering, zoals ze worden beschreven in
M. Elchardus en P. Heyvaert, Soepet flexibel en ongebonden. Brussel, 1990. Ma
tachtiger jaren (neo-liberale) individualisme kan niet eenvoudig in het vedengde van
het zestiger jaren (communitaire) individualisms warden gesitueerd. Wel is juist dat
het vanuit hear primaat van het persoonlijke, er nauwelijks weerwerk tegen can
bieden, omdat het ook door een anti-institutionalisme war& gedragen.
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ken in ruim netwerk van familie en vrienden met een overvloed
aan 'betekenisvolle anderen'. Zij zochten tegelijk expressieve idealen en communitaire geborgenheid en wantrouwden institutionele voorzieningen, zoals officiele scholen, ziekenhuizen en administraties (Lasch, 1991, P. 32). Zij werden, met andere
woorden, gedreven door precies die communitaristische idealen,
die vandaag tegen hen worden gekeerd.
Maar juist in die 'moralisering van de maatschappij' op grond
van een 'persoonlijke moraal' situeert zich de grootste zwakte
van dit radicalisme. Het begreep zeden, gewoonten en tradities
nog slechts in morele termen en had geen oog voor de rituele of
procedurele aspecten van geldende codes, die niet tot een zinsmoraal te herleiden waren.
Sennett schrijft in dit verband: 'This culture robbed dialectical
ideology of its dialectic, by accustoming people to think of their
rhetorical positions, their ideas stated in public, as disclosures of
themselves psychologically. The people on the left increasingly
found themselves in the position of defending personal 'integrity', 'commitment', 'authenticity' in defiance of changing material conditions. They exchanged dialectic for the sense of belonging to a radical community, a Movement. Again, we arrive at ...
(an) inward-turning language ... ; rigidity for the sake of feeling
bound up in a group, a defiance of the dissonances of history for
the sake of community (Sennett, 1977, p. 255).
Of de regels nu doel- of waardenrationeel werden bevraagd, zij
verloren hun 'evident' karakter, hun statuut van 'altijd al aanwezigheid'. Regels betreffende de gezins- en ouderschapsverhoudingen, regels omtrent de verhouding tussen leraren en
leerlingen, regels in het spel van dating en mating, regels over
omgangsvormen, houdingen op straat, kledij, haardracht, seksualiteit enzovoort. Dat zou op zich niet problematisch zijn, indien zij door andere, meer rationele of duidelijker codes zouden
zijn vervangen. En de gigantische hoeveelheden nieuwe, gemaakte regels lijken dergelijke 'rationalisering van de leefwereld'
te bevestigen. De stelling dat mensen vandaag 'vrijer' zouden
zijn, kan moeilijk hard worden gemaakt, wanneer men de proliferatie van regels in verband met de gezinsverhoudingen, het
milieu, het wegverkeer, de werksfeer of de consumptiesfeer in
ogenschouw neemt.
Al die regels hebben wel degelijk een 'moreel gehalte'. Maar dat
werd in eerste instantie instrumenteel ingevuld. Zij worden ge-
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kenmerkt door een functionele zin vanuit het perspectief van
specifieke - onderling botsende - doeleinden en kunnen telkens
opnieuw worden bevraagd vanuit hun doelfunctionaliteit en efficientie.
Wat hierbij verloren ging was een regel-opvatting die noch louter instrumenteel (doel-functioneel) noch lower normatief
(waardenrationeel) kon worden begrepen. Het soort regels, met
andere woorden, waarnaar Sennett verwijst in zijn schets van de
cultuur van de openbaarheid. Dergelijke regels hebben belangrijke kenmerken gemeen met 'riten' (in de betekenis van F. Staal),
met rules by convention (in de betekenis van E. Goffman) of met
procedures (in de betekenis van N. Luhmann) (Staal, 1986; Luhmann, 1969; Goffman, 1972). Zij hebben geen 'zin' buiten zichnooit uitsluitend uit een welomschreven
zelf. Zij halen hun
doel of waarde. Zij 'hebben hun eigen zin' of, correcter, zij zijn
'zinloos'.
Wie riten en procedures op hun morele zin bevraagt, vernietigt
bun betekenis en het gedrag dat zij mogelijk maakten. Weliswaar
kan men aan dergelijke handelingspatronen steeds zekere functies toeschrijven - zij reduceren de complexiteit van een omgeving, temperen existentiele angsten, maken gedrag voorspelbaar
enzovoort - en weliswaar kan hun al of niet naleving aanleiding
zijn tot morele waarderingen van goed- of aflceuring ('men doet
dit niet') maar zij zijn nooit louter functioneel of touter moreel te
vatten. Op de vraag 'waarom moet ik dit/mag ik dat niet doen'
valt geen 'finaal' antwoord te verzinnen. Zij zijn wezenlijk conventioneel, maar niet 'consensueel'; men kan hun ontstaan niet
uit enige (historische of hypothetische) consensus afleiden. Het
belangrijkste is dat ze er zijn en dat zij voor actoren een 'vertrouwd' karakter hebben waardoor ook de omgeving vertrouwd
wordt gemaalct.
Kenmerkend voor het moderniseringsproces is dat men steeds
meer van dergelijke conventies is gaan bevragen in termen van
hun doe!- of waardenrationele zin (Habermas, 1981). Dat is kenmerkend voor de westerse cultuur; alles moet een 'zin' hebben.
En waar de religieus-godsdienstige zin verdwijnt zoekt men er
een andere of worden de conventies geherstructureerd, gerevolutioneerd of gewoon afgeschaft. Modernisering is niet alleen (de
illusie van) de-ethisering in de zin van 'onttovering', modernisering is ook een voortdurende moralisering, vooral dan in instrumentele zin. Handelingsnormen en gedragspatronen moeten
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een duidelijke en legitieme bedoeling hebben. Anders worden zij
best afgeschaft.
Maar door die functionele bevraging van alle handelingsnormen verloor men hun rituele aspecten uit het oog. Men zag tradities nog slechts in termen van illegitieme gezagsaanspraken en
conservatieve waarden, in termen van hypocriete schijn en zinloze complexiteit. Ik doel hier op ogenschijnlijk zeer diverse zaken; van de modernisering van de katholieke mis — een duidelijk
morele mod ernisering — tot de verzakelijking van doctorale verdedigingen (in Belgie, althans), van de erosie van etiquette-regels
tot het desintegreren van de dans, van het gratuit worden van
'beleefde' omgangsvormen tot het flexibiliseren van levensritmes
en rolpatronen.
Het de-ritualiseren en `rationaliseren' van sociale vormen bleek
echter niet de verhoopte 'bevrijding' met zich te brengen. Al het
persoonlijke werd politiek en al het politieke werd persoonlijk.
Maar hoe kon men dan nog de eigenheid van het politieke als
procedureel spel betekenis verlenen? En hoe kon men de persoonlijke levenssfeer afschermen van politieke bemoeizucht? De
dansvloer werd leeg en verlaten, erotiek werd loutere lustbevrediging, feesten werd tot consumeren herleid. Er bestaat een wijdverbreide onhandigheid in intermenselijke omgangsvormen, een
voortdurende twijfel over de juiste houding, de juiste woorden,
het juiste gedrag. Er wordt gebricoleerd aan allerlei rolconflicten,
waarvan de dimensies soms hopeloos worden gemoraliseerd.
In die zin geloof ik ook niet dat de vastgestelde 'breuklijn' tussen een veeleer behoudsgezinde arbeidersklasse en een Masse
van progressief-libertair intellectuelen uitsluitend in morele termen kan worden gevat (De Witte, 1994). Er speelt ook een veeleer
cultureel element mee, een kwestie van een anders omgaan met
conventies, los van hun morele inhoud. Leden van de arbeidersklasse kunnen best omspringen met nieuwe samenlevingsvormen en post-materiele waarden, als men zich maar gedraagt. De
grotere 'discipline' die zij waarderen heeft jets met overzichtelijkheid, vertrouwdheid, traditie te maken, veel meer dan met andere morele waarden.
De instrumentalisering van codes in functie van emancipatorische doeleinden bleek immers toch niet helemaal aan de verwachtingen te beantwoorden. Omdat die verwachtingen op de
leest van een 'ethiek van de persoonlijIcheid' waren geschoeid,
geen 'spa, geen 'acteren' meer toelieten. De ontstane 'leegte'
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wordt door sommigen religieus geInterpreteerd (de-ritualiseren
als de-sacraliseren), door anderen moreel ingevuld (deritualiseren als normloosheid). In beide gevallen blijft men echter denken binnen een zinsperspectief, terwill de 'essentie' van
de verloren codes, van de verdwenen 'limieten' en 'grenzen' hun
conventionalisme was, hun zinloze zin.
De naakte samenleving

Het 'ontmaskeren' van alle tradities en conventies vanuit een
economisch-instrumentele of waardenrationele zinsbevraging
heeft talrijke samenlevingsverbanden luitgeldeed'. De conventionele vormen zijn verdwenen, maar een nieuwe vormelijlcheid
laat (nog?) op zich wachten. Men weet niet goed meer, aan welke
codes zich men moet houden en dat brengt angst, onzekerheid
en onveiligheidsgevoelens met zich, die door een moraliserende
bevraging niet wordt weggenomen, veeleer wordt versterkt. Men
kan voor alles en nog wat moreel worden aangesproken. Welke
houding aannemen op een dansvloer, waar alle codes zijn verdwenen in naam van de 'vrije expressie'? Welke rollen te spelen
in partner- en ouderschapsverhoudingen die in het teken van de
gelijkheidseis werden gesteld?" floe gedraagt men zich tegenover bejaarden, vreemden, machthebbers enzovoort? Indifferentie lijkt nog de meest aangewezen keuze, het meest beschermende schild tegen de morele uitdagingen, waar men geen
antwoord op heeft. Tenzij men brutaal de restauratie van alle tradities opeist, zonder veel 'morale poeha'.
Het vereenzelvigen van moraliteit met een persoonlijk referentiekader en het afwijzen van de mogelijkheid van een onpersoonlijke moraal hebben tegelijk een wantrouwen met zich gebracht
tegenover de onpersoonlijke solidariteitsvoorzieningen van de
welvaartsstaat, waartegenover men een clientelistische relatie
onderhoudt. Die 'ontmoralisering' van de sociale zekerheid heeft
14 Het doorwegen van de 'exit-optie bij huwelijksconflicten kan men mijns inziens
begrijpen alt een uiting van eon gebrek aan vertrouwde codes om conflicten nog
riberhaupt aan to kunnen. Wegvluchten is daarom eon voor de hand liggende keuze in
eon relakepatroon dal aan de a ndere kant net zo hoge, expressieve venrachtingen
wordt bejegend. Oak hier is or vaak sprake van een 'over-moralisering' en 'oversentimentalisering' Zie K. Raes, Gezinnen en gezindheden; ethische dimensies van
gezinsrelatieg. Moes. Pedagogisch Tijdschrift voor Morele Problemen, 39e jrg., nr. 193,
1994. pp. 07-101.
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als gevolg dat men sporadische inzamelacties voor specifieke
hulpbehoeftigen (Kom op tegen Kanker, Vliegende Ganzen,
11.11.11 en dergelijke) een groter moreel gehalte toedicht dan
onpersoonlijke herverdelingssystemen en dat hulpacties, willen
ze succesvol zijn, een steeds persoonlijker karakter krijgen,
steeds meer proberen (de illusie van) een persoonlijke band tussen hulpvrager en hulpgever op te waken (zoals in
hulpprogramma's voor een specifiek patientje of in Foster Parents) (Elchardus, 1994, pp. 159-169).
De 'tirannie van het persoonlijke' maakt talrijke maatschappelijke vraagstuldcen onoplosbaar. In de discussies over keuzen in
de gezondheidszorg wordt men danig in beslag genomen door de
specifieke noden van die specifieke patient, dat onpersoonlijke
verdeelregels iets 'onmenselijks' hebben. Denken over rechtvaardigheid wordt afgewezen in naam van een persoonlijke betrokkenheid en persoonlijke zorgzaamheid wordt tegenover onpersoonlijke verzorgingsinstellingen uitgespeeld (zie bij voorbeeld
Nodding, 1984).
Het gaat er niet om het belang van die persoonlijke, morele
betrokkenheid te discrediteren. Maar waar het moraliteitsbesef
geheel wordt gekoloniseerd door dergelijk moreel perspectief,
dat alleen in micro-sociale contexten haar voile relevantie heeft,
wordt het onmogelijk gemaakt nog 'politiek' te denken, ja, wordt
het politieke zelf tot een personencultus teruggebracht. Een dergelijke moraliteit is niet foutief. Maar zij dient aangevuld met een
meer publiek-gerichte, openbare, algemene, onpersoonlijke moraal. Tegelijk is er nood aan een herwaardering van conventionele codes, wars van hun louter morele zingeving. 15 Er is nood
aan een her- ritualisering van de openbare ruimte en van de gedragscodes in die openbare ruimte.
Neem, als voorbeeld, de taal. Slordig omspringen met taal en
schrift is op zich geen 'morele kwestie'. Het is een kwestie van
conventie, een kwestie van stijl, ook, een kwestie van beleefdheid, soms. Wie meent dat de 'inhoud' ten slotte toch het belangrijkste is, en dat het dus niet zo erg is dat jongeren steeds minder
hun grammatica beheersen, bedoelt het wellicht goed; hij beroept zich op een authenticiteitsethiek. De vorm is ten slotte
15 Veel vrijzinnigen hebben nog steeds niets begrepen dat het overleven van rituele
praktijken als het katholieke huwelijk en de katholieke begrafenis veel minder met een
godsdienstig-morele

verband houden, als wel met het rituele karakter waardoor

deze gebeurtenissen een draaglijk karakter krijgen.
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maar tfranje. Maar is dat echt zo? Wordt hier, in naam van expressieve idealen, geen aanslag gepleegd op het wezenlijk conventionele van taal, waarvan men de 'zin wel altijd opnieuw in
vraag kan stellen - de discussies over de nieuwe schrijfwijzen van
het Nederlands illustreren dat ten overvloede - maar waarbij
men zich toch onmogelijk een taal kan denken die louter 'persoonlijk' zou zijn. Taal is conventioneel en het leren van de regels
van de taal is het leren van conventies. Dat leerproces is niet
slechts een cognitieve activiteit, het is een door en door sociale
activiteit. De steeds maar tanende aandacht die uitgaat naar taalzuiverheid en schoonschrift is in die zin niet onschuldig. Zij desocialiseert de taal in naam van louter individuele, expressieve
idealen. Zij degradeert cultuur.
Een ander voorbeeld zijn de zon- en feestdagen. Men kan daar
natuurlijk allerlei functies aan toeschrijven; uitrusten, gezinsactiviteiten, ziekenbezoek, ontspanning. Maar juist dit toeschrijven van allerlei functies vormt een eerste stap naar een meer instrumentele inschatting en dus erosie van de rust op zon- en
feestdagen. En dat proces is volop aan de gang. Sommigen werpen op dat ze liever zelf kiezen wanneer ze willen rusten, anderen dat ze zelf willen kiezen wanneer ze willen winkelen, sommigen zien in de albouw van de zondagsrust een zoveelste
overwinning op de christelijke cultuur enz. Eens het debat in instrumentele of morele termen is gezet, is er geen weg terug. Er is
geen 'consensus meer' want er zijn, inderdaad, geen 'rationele
gronden' om een veralgemeende rustdag institutioneel in stand
te houden. Hij had maar zin, zolang iedereen hem als een evidentie aanvaardde.
Fens een conventie functioneel wordt bevraagd is de conventie
al doorbroken. Want argumenten pro of contra zullen zich noodgedwongen van een functioneel referentiekader bedienen. Men
kan er honderden verzinnen, moreel hoogstaande en plat opportunistische, maar er is geen kruid tegen gewassen; de zondagsrust en de rust op feestdagen worden afgebouwd. En nochtans
behoorde die zondagsrust, in allerlei culturele varianten, onbetwistbaar tot onze cultuur, maakte zij 'herkenning' mogelijk binnen die cultuur, met of zonder god. Hij was een wezenlijk collectief gebeuren, een sociale ritmering, een 'manier van leven'. Met
feestdagen is iets vergelijkbaars aan de hand. Zij worden door de
handelaars steeds vroeger ingeleid, steeds langer gerekt. Alsof het
alle dagen feest kan zijn en alsof men op zijn eentje feestvieren
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kan. Ook feesten kan men niet vanuit een duidelijke 'zin' begrijpen. Men kan er steeds diverse bedenken. De 'zin' van een feest is
dat het plaatsgrijpt en dat wordt tenietgedaan door eender welke
functionele bevraging, of zij nu economisch of moreel is gemotiveerd ('feesten', dat is consumeren, leesten' dat zijn godsdienstige praktijken).
Ik wit pleiten voor een herwaardering van dergelijke zinloze
omgangsvormen, omdat ze een belangrijke rot spelen in wat we
onder 'cultuur' verstaan. Ik ben ervan overtuigd dat veel
onveiligheidsgevoelens voortspruiten uit de desintegratie van
conventies en dit onathankelijk van hun morele inhoud. Het gaat
er niet om dat conventies niet zouden mogen of moeten veranderen. Het gaat erom dat er conventies moeten zijn, dat zonder
conventies het sociale verkeer at veel kortsluitingen kent.
Het probleem is echter dat zo'n pleidooi niet zo eenvoudig ligt.
Men kan makkelijker tradities 'door de wit' ontmantelen dan
nieuwe codes wilsmatig installeren. Het betreft hier immers zaken die moeilijk gewild tot stand kunnen worden gebracht (Elster, 1983). Men kan malckelijker feestdagen afschaffen dan er
nieuwe invoeren, bij voorbeeld, iets wat de Franse revolutionairen Saint Just en Robespierre aan den lijve ondervonden toen zij
probeerden een amalgaam aan nieuwe feesten, ter glorificatie
van de Franse Revolutie en haar nieuwe ideologie, te installeren.
Gewild geconstrueerde feesten, met een gewilde 'boodschap'
verglijden makkelijk in kitsch, gekunsteldheid en hypocrisie.
Cultuur is meer dan moraal

Culturele vormen kunnen niet tot morele inhouden worden herleid. Onveiligheidsgevoelens kunnen niet door een touter moreel
ingevulde burgerschapsnotie worden tenietgedaan. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt waarom een loutere moralisering van
het burgerschap en van de openbare ruimte gedoemd zijn om te
mislukken, indien zij refereren aan een moraaltype van het
lokalistisch-communitaristische of expressief-individualistische
type. De openbare ruimte heeft in eerste instantie nood aan het
terugdringen van haar instrumentalisering in functie van het
auto-verkeer. De openbare ruimte moet op en om zichzelf worden gewaardeerd en er moet meer openbare ruimte worden gecreeerd. En er is nood aan het terugdringen van een zuiver 'per-
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soonlijke' moraliteitsopvatting waarin het vreemde als a-moreel
of bedreigend ervaren wordt.
De openbare ruimte moet vertrouwder worden gemaakt, maar
dan niet, of toch niet in eerste instantie, vanuit een moraliserend
betekeningskader. Want dat dreigt onvermijdelijk communitaristische illusies te reproduceren. Zij moet een anonieme cultuur
weten te genereren, een cultuur van een vertrouwde want onpersoonlijke ruimte. Oat is niet onbelangrijk indien men overweegt
dat veel van de ergernissen, die de aanleiding vormen voor oproepen tot een nieuwe burgerzin, precies verband houden met
een openbare ruimte waarmee mensen blijkbaar geen enkele
band meer hebben en waarvoor ze geen enkel 'respect' kunnen
opbrengen; het uitkieperen van asbalcken op straat, het achterlaten van allerlei zwerfvuil langs de autowegen, inhalen langs de
pechstrook, geen eerbied opbrengen voor oudere mensen in het
verkeer, de stoep niet onderhouden, mensen het zicht op een
etalage ontnemen, fietsen stelen, openbare telefooncellen vernietigen enzovoort Men is kennelijk steeds minder gevoelig voor
het anonieme publieke oog, omdat men er het bestaan niet meer
van erkent, het niet meer ziet. Anderen kunnen daarom ook niet
meer rekenen op de vertrouwde bescherming die dat oog bieden
kon, en vluchten daarom de anonieme ruimte.
Indien mijn hypothese enige plausibiliteit heeft, dan impliceert zij dat men subjectieve gevoelens van onveiligheid in de
openbare ruimte niet terugdringt door gans het beleid te richten
op een adequatere strijd tegen de objectieve onveiligheid, maar
dat men, hoe vreemd ook, de objectieve onveiligheid het best
bestrijd door de subjectieve onveiligheidsgevoelens te verminderen, en dat is een culturele kwestie. En zij impliceert ook dat men
een steviger verankerde burgerzin niet per definitie realiseen
langs de weg van een moraliserende strategie, omdat zij uiteindelijk een 'bij-produkt' is van een manier van omgaan met en in
de openbare sfeer.
Aileen een onpersoonlijke moraal en een geritualiseerde openbare cultuur kunnen garant staan voor waarden als tolerantie,
gastvrijheid, beleefdheid en respect voor de andere. Het is de
moraal van het zo door Heidegger verachte 'men', het 'men' als
zijnsconditie van de mens die niet altijd in een persoonlijke relatie en vanuit gedeelde waarden tegenover de wider staat. Een
bloed- en bodemloze moraal, een moraal met distantie, die wars
is van oprechtheids- en waarachtigheidsvereisten, maar des te
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meer stoelt op een afstandelijk rol-bewustzijn; dat van de burger
in een grootstad van andere burgers. Een dergelijke herwaardering krijgt maar kansen waar een radicale halt komt aan de instrumentalisering van de openbare ruimte die in het verlengde
ligt van individueel-expressieve en individueel-ptilitaire idealen.
Zij krijgt maar kansen waar men het communitaristische face to
face-perspectief van de lokale, persoonlijke gemeenschap weet te
overstijgen. Zij krijgt maar kansen waar men publieke praktijken
ook in hun conventionele karakter van 'spelen' weet te waarderen. Want geen enkele verzameling democratische spelregels,
geen enkele juridische procedure kunnen uitsluitend in termen
van hun instrumentele functies worden begrepen. 16 Zij hebben
ook een ritueel en conventioneel karakter, dat relatief onafhankelijk staat van hun 'doer, een 'doe!' dat vaak slechts kan worden
bereikt, in de mate waarin de bereidheid er is 'de regels van het
spel' om den wille van hun conventionele, gepositiveerde 'er zijn'
te respecteren.
Recht en politiek zijn, in een belangrijk opzicht 'contrafactische artefacten' (Habermas, 1992). ledere reductie van hun zin in
louter morele of louter instrumentele functies, iedere loutere `naturalisering' of 'fundering in waarheid' ontneemt hen als sociale
praktijken hun ordenende betekenis als conventies ('t Hart en
Foque, 1990). En dat dreigt hun 'populistische afwijzing' voedsel
te geven. Het zijn inderdaad 'constructen' die anders hadden
kunnen zijn en geen een-eenduidige relatie onderhouden met
'de werkelijkheid', 'het goede' of 'het levensfeitelijke'. Maar dat
kan op zich geen voldoende argument zijn om hun gelding te
verwerpen, want zij zijn mogelijkheidsvoorwaarden voor een
onpersoonlijke, procedurele conflictbemiddeling waarin, zoals
Rorty het uitdrukte, de manier waarop al even belangrijk is als
het wat (Rorty, 1990, p. 283).
Hoe het tij kan worden gekeerd, weet ik niet precies. Maar zeker is dat ook de vigerende politiek vandaag nood aan een herwaardering van het onpersoonlijke perspectief, van de publieke
rules by convention, van het anonieme oog. We kunnen ons toch
bezwaarlijk een samenleving denken waarin het oog van de repressie nog als enige de publieke ruimte bespiedt. Dan belanden
we in een samenleving waarin de openbare sfeer inderdaad niets
anders dan een onveilige sfeer kan zijn.
16 Dat heeft met name de public choice-literatuur duidelijk gemaakt
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Consumptie van veiligheid
Van verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat
dr. J.C.J. Boutellier en dr. B.A.M. van Stokkorn *

Tal van factoren maken dat het vraagstuk van onveiligheid in
onze samenleving in het centrum van de politieke aandacht is
komen te staan. Daartoe behoren een vrijer en intensiever internationaal personen- en handelsverkeer, de aanhoudende
migratiestromen, en het gegeven dat angstgevoelens worden vergroot door het anonieme publieke domein in de grote steden. De
samenleving is kwetsbaarder geworden en de pressie op de overheld om orde en veiligheid te verzekeren wordt — ondanks de
aanhoudende roep om een terugtredende overheid — almaar groter (Raes, 1993).
Nog tot in de jaren tachtig werd het begrip veiligheid vooral in
verband gebracht met nationale vraagstukken van oorlog en
vrede. Sindsdien heeft het een veel bredere strekking gekregen.
Zo is in de internationale betrekldngen het concept van 'nationale veiligheid' uit de periode van de Koude Oorlog afgelost door
het begrip global security, een begrip met een veel bredere beteken's. De veiligheid van burgers wordt niet alleen bedreigd door
militaire conflicten maar ook door het voortbestaan van wereldwijde armoede, werkloosheid, de aids-epidemie en aantasting
van het milieu. Dat zou een veelomvattende en ambitieuze
veiligheidszorg vereisen.
Ook op nationaal niveau voltrekt zich een dergelijke verbreding van het veiligheidsbegrip. In het huidige politieke debat
vormt 'veiligheid' een nagenoeg onbecommentarieerde notie. In
het criminaliteitsbeleid is deze ontwikkeling wellicht het duidelijkst waarneembaar. Dat beleid ligt vervat in een ambitieus programma van veiligheidszorg waarin 'veiligheid' een zogenoemde
integrale betekenis heeft verkregen. Veiligheid is niet meer alleen
een zaak van justitie en politie en ook andere bedreigingen vallen

• De auteurs zijn respectievelijk hoofd van de hoofdafdeling Documentatie en Informatie
van het WODC en eindredacteur van instill&le verkenningen.
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onder deze noemer. Het criminaliteitsvraagstuk heeft hierdoor
een geheel andere inbedding gekregen.
In dit artikel proberen we aan te tonen dat deze ontwikkeling
een lcwalitatieve omslag betekent ten opzichte van het welzijnsdenken van de verzorgingsstaat en de overgang naar een andere
maatschappelijke ordening markeert. We maken daarbij gebruik
van de inzichten van de Franse politieke filosoof Alain-Gerard
Slama. Volgens Slama is de samenleving gedurende de laatste
vijftien jaar meer veranderd dan in de Vertig glorieuze jaren' na
de Tweede Wereldoorlog toen de verzorgingsstaat werd opgebouwd. Preventie is het sleutelwoord van de moderne cultuur
geworden, die daarbij totalitaire trekken zou gaan vertonen.
In het eerste deel van het artikel geven we een schets van de
ontwikkeling van het Nederlandse criminaliteitspreventiebeleid
en een introductie op het werk van Slama. In het tweede deel zullen we zijn cultuurkritische analyses nader tegen het licht houden. We concluderen dat de verzorgingsstaat zich geleidelijk aan
het omvormen is tot een veiligheidsstaat. Kenmerkend voor die
staat is de grote nadruk op consensus en de neiging de grenzen
van het 'kwaad' op te rekken. Daarom behoeft het veiligheidsbeleid ons inziens een zekere begrenzing om de vrijheid en de
veerkracht van de burgers niet teveel te beknotten.
Integrale veiligheid

De commissie Roethof introduceerde in 1984 de gedachtengang
dat de veiligheidsbeleving kon worden bevorderd door het voorkomen van crimineel gedrag. De overname van de preventieve
aanbevelingen van de commissie Roethof in het beleidsplan Samenleving en criminaliteit (1985) betekende een van de belangrijkste innovaties in het justitiele denken van de jaren tachtig.
Weliswaar heeft het strafrecht altijd al een preventieve pretentie
gehad in de veronderstelling dat van de straf een specifiek en een
algemeen afschrikkend effect zou uitgaan. De commissie Roethof
wees er echter op dat louter een beroep op de strafrechtelijke
1 Dit begrip kreeg een officiele status tijdens de Earth Summit, de wereldmilieuconferentie in Rio de Janeiro van 1992. In het UNDP-ontwikkelingsrapport van 1993
lezen we: 'De werkelijke dreiging van de komende decennia is dat de mondiale
armoede in vele onplezierige verschijningsvormen de wereld rond zal gaan: drugs,
ziekten, terrorisme en migratie. Armoede waar die zich ook voordoet, is een bedreiging
van de welvaart overal in de wereld (geciteerd in Van den Berg 1994):
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instituties, politie en justitie, uiteindelijk tekort schoot in de beheersing van het criminaliteitsvraagstuk. Criminaliteitsbeheersing anno jaren tachtig veronderstelde een bredere maatschappelijke inbedding, aldus de commissie.
Nu gaf de omvang van het criminaliteitsprobleem alle aanleiding tot innovatieve impuIsen aan het justitiele beleid. In de
bevolkingsenquete van 1984 werd een slachtofferpercentage van
36,2 gemeten (een percentage dat sindsdien niet meer werd geevenaard). Het strafrechtelijk apparaat dreigde overbelast te raken, terwijI de effectiviteit ervan afnam (de ophelderingspercentages van de geregistreerde criminaliteit daalden van 51%
in 1965 tot 19% in 1993). De commissie Roethof plaatste het
criminaliteitsprobleem expliciet op de politieke agenda, met de
constatering dat een maatschappelijke c.q. bestuurlijke aanpak
geIndiceerd was. Het strafrecht bleek in haar onmacht om de
criminaliteitsontwildceling te keren daadwerkelijk ultimum remedium te zijn geworden: wellicht meer uit noodzaak dan uit overtuiging.
In de diagnose van de commissie Roethof werden het wegvallen van de sociale controle en de toename van de gelegenheid als
belangrijkste oorzaken van de criminaliteitsontwikkeling aangewezen. De reparatie van de balans tussen controle, gelegenheid
en wetsovertredingen werd gezocht in aanpassingen in de bebouwde omgeving, maatschappelijke integratie van jongeren en
de versterking van het functioneel toezicht. Vooral deze laatste
doelstelling is effectief gebleken (Polder, Van Vlaardingen, 1992).
De tot kabinetsbeleid gemaakte aanbevelingen beoogden met
andere woorden een correctie te zijn op het verlies van maatschappelijke samenhang.
In latere beleidsnota's, met name Recht in beweging, werd deze
morele pretentie, in termen van normvervaging, nog nadrukkelijker gelegd. Het belang van normatieve preventie van criminaliteit werd als het ware 'ontdekt' op het moment dat de vanzelfsprekende disciplinering van de verzuilde maatschappij was
weggevallen. Criminaliteit werd in toenemende mate in verband
gebracht met het ontbreken van 'een bezielend verband' in de
maatschappij van de jaren negentig. Vooral tijdens de vorige
kabinetsperiode werd de 'onttoverde' samenleving tot de orde
geroepen; het criminaliteitsvraagstuk vormde de trigger voor een
brede reflectie op de normatieve vooronderstellingen van de verzorgingsstaat in zijn nadagen.
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Met de term integraal veiligheidsbeleid wordt een nieuw
hoofdstuk aan de vermaatschappelijking van het criminaliteitsvraagstuk toegevoegd. De commune, veelvoorkomende criminaliteit wordt in het kader van het integrale veiligheidsbeleid in termen van veiligheidsbeleving en geIntegreerd bestuurlijk
optreden geduid. De bestrijding c.q. preventie van criminaliteit
wordt op een lokaal bestuurlijk niveau gesitueerd, waarbij criminaliteit op een zelfde niveau wordt geplaatst als andere
veiligheidsbedreigende problemen. De preventie-filosofie wordt
als het ware geradicaliseerd door haar uit het justitiele kader te
lichten en te verplaatsen naar een bestuurlijk kader.
Opmerkelijk is dat in de veiligheidsrapportages een grote betekenis wordt toegekend aan de beleving van onveiligheid. Niet de
oorzalcen maar de beleving van de burger vormt uitgangspunt
voor beleid. De gepercipieerde kans op slachtofferschap - zoals
onder andere gemeten in de politiemonitor - vormt een belangrijke indicatie voor politie-optreden. Zoals de feitelijke omstandigheden die daderschap veroorzaken op de achtergrond zijn
geraakt, zo lijken ook de reele kansen op slachtofferschap van
ondergeschikt belang te zijn geworden. Bij de meting van de effectiviteit van politie-optreden vormt de vermindering van de
onveiligheidsgevoelens een belangrijke maatstaf. Subjectieve
pakkans en subjectieve onveiligheid vormen de virtuele indices
van de veiligheidszorg.
De ontwikkeling naar integrale veiligheid wordt door veel
beleidmakers primair als departementale ontwikkeling geduid.
Het criminaliteitsbeleid komt op deze wijze meer dan ooit onder
regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken te staan. Toch is
het de vraag of deze ontwikkeling volledig valt te verklaren met
(bureau)politieke overwegingen. Het lijkt er veeleer op dat de
verschuiving van criminaliteitsbeleid naar integraal veiligheidsbeleid de uitdrukking vormt van een politiek-culturele ontwikkeling die zich momenteel in een groot deel van de westerse wereld
voltrekt.
Een nieuwe morele orde

In L'angelisme exterminateur. Essai sur l'ordre moral contemporain (1993) beschrijft Slama het ontstaan van een nieuwe morele
orde die is gebaseerd op het verlangen naar veiligheid en risicoreductie. Deze nieuwe orde is - ondanks de apolitieke verschij-
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ningsvorm - te duiden als een orde waarin politiek en moraal
samenvallen: de massaal ondersteunde preventie-ideologie vetvangt het 'verlichte geweten' van individuele burgers. Deze ideologische consensus wordt volgens Slama vormgegeven door een
aan de staat gelieerd netwerk van raden en commissies, waarmee
de uitvoerende macht zichzelf onzichtbaar heeft gemaakt en democratische controle wordt bemoeilijkt. De titel van het boek,
'het vernietigende engelendomc verwijst naar dit conglomeraat
van experts, adviesorganen en evaluatiecommissies dat een eindeloze stroom nieuwe morele regels en codes ontwerpt.
Het streven van de experts is niet kwaadwillend. Integendeel,
de motieven van waaruit zij opereren geven zonder uitzondering
blijk van oprechte zorg voor het welzijn van burgers: verbeteren
van volksgezondheid en sociale veiligheid. Maar zonder het zelf
te weten, vervolgt Slama, worth de deskundige een Icwaadaardige
figuur: een verderfengel. Om het sociale verkeer soepeler te laten
verlopen ontneemt hi] burgers hun verantwoordelijkheid en onder het mom van menslievendheid reduceert hij de mens tot
kostenpost.
De expert, de red ucteur d'incertitudes, - de medicus, de technoloog en de sociale wetenschapper - toont volgens Slama een
zendingsdrang die zich kenmerkt door burgers het bestevoor te
houden (gezond leven, milieubewust handelen, veilig rijden, enzovoort). Experts stellen nieuwe regels op voor hygiene en sociale
preventie - denk aan de proliferatie van voedingsnormen, aan de
stortvloed van medische metaforen en het obsederende thema
van besmetting - en drijven maatschappelijke risico's op de spits
(vergelijk roken en maximum snelheid). Door hoge veiligheidsmaatstaven tot uitgangspunt te nemen van beleid (bij voorbeeld
het recente voorstel om twee promille alcohol reeds strafbaar te
stellen) grijpen allerlei regels en voorschriften in het leven van
burgers in voordat zij ook maar fouten of overtredingen hebben
kunnen begaan.
Een dergelijke preventieve politiek heeft grote consequenties
voor de normatieve positie van de burger. 'Heel de bevolking
wordt a priorials onverantwoordelijk beschouwd' (Slama, 1993,
p. 256). ledere burger is verdacht, een potentiele delinquent die
zich bij voorbaat dient te verontschuldigen. Aldus schept l'etat
preventifeen 'zacht of goedaardig totalitarisme' dat veiligheid,
hygiene, gezondheid en duurzaamheid tot ultieme principes
heeft verheven. Indien men zich wenst te onttrekken aan het pre-
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ventieve regime, laadt men al gauw de verdenking op zich een
onverantwoorde levenshouding aan te nemen.
Volgens Slama is er dan ook in het geheel geen crisis van waarden en normen zoals dikwijls wordt verondersteld. Hij spreekt
daarentegen juist van een tirannie van waarden, uitgedragen
door 'deugd-instructeurs'. Deze morele instructeurs houden de
burgers — bij voorbeeld via de media — voor dat ze zich schuldig
moeten voelen als ze zich niet aan de nieuwe morele codes houden. De mate waarin momenteel bij voorbeeld corrupte ambtenaren en politici worden ontdekt, is volgens Slama typerend voor
de nieuwe orde. Corruptie en misbruik zijn in zijn ogen even oud
als de democratie, maar worden in de preventieve moraal transparant gemaakt. Slama ziet deze openbaarmalcing van codes overigens als tevergeefs: hoe meer preventieve regels ingang vinden,
hoe sterker de fraude bloeit.
Het resultaat van de preventie-ideologie is een vloed van regelgeving, procedures, geschillen en controle. Juist door de groei
van de regulering wordt het respect voor regels echter bemoeilijkt. Onmatig gebruik van preventieve regulering draagt aldoende bij aan de devaluatie van het recht (Slama, 1993, p. 125).
Het resultaat is een veralgemenisering van verdenkingen. In de
preventiestaat, vervolgt Slama, heeft het wantrouwen dan ook
gezegevierd. Hoop en vooruitgang hebben weinig meer te betekenen. Mensen stellen zich tevreden met wat ze hebben en ontwikkelen een defensieve mentaliteit.
In een dergelijke morele orde gedijt de angst; men wordt vaak
verlamd door angst zonder precies te weten wat daarvan de oorzalcen zijn. Angst in tijden zonder hoop, vervolgt Slama, heeft
geleid tot een omarming van het streven naar veiligheid. De organisatie van deze veiligheid staat in dienst van de enige onvervreemdbare waarde die ons nog rest, het leven zelf: la Vie. We
zijn te sceptisch en te weinig naief om nog serieus te geloven in
het koningskoppel dat het tijdperk van politieke emancipatie en
de opbouw van de verzorgingsstaat vergezelde: het Ware en het
Goede. Maar Veiligheid en Leven geven dit duo een nieuwe gedaante. 2
Omdat in deze nieuwe morele orde preventie en voorspelbaarheid van gedrag de boventoon voeren, krijgt het systeem totali2 Volgens Berki zijn de begrippen veiligheid en leven nauw aan elkaar gelieerd. Leven
betekent garantie van leven, het voortduren van leven (Berki, 1986, p. 20).
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taire treklcen. 3 Voor zover Slama oplossingen ziet om aan dit
nieuwe regime te ontkomen, verwijst hij naar een opwaardering
van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is er voorstander van dat
mensen individueel aansprakelijk zijn en zelf voorzorgen treffen.
Hij verwacht in dat verband ook veel van een eerherstel voor de
sanctie (zoals de hoge boete) omdat mensen daardoor op hun
eigen verantwoordeliffcheid worden aangesproken. Van het morele verwijt en de schuldtoewijzing zou volgens hem een leereffect uitgaan zodat het verantwoordelijkheidsbesef bij burgers
wordt versterkt, een effect dat bij restitutieve regelingen (herstel
van schade) te vrijblijvend blijft.
Van welzijn naar veiligheid
Alhoewel de retorische toon dikwips stoort, stemt Slama's analyse
tot nadenken. Hi) wijst op een aantal nadelige ontwikkelingen
binnen - vat wij zullen noemen - de veiligheidsstaat: de macht
van experts, het paternalisme, de onbegrensde risico-reductie en
de gedetailleerde regulering van de samenleving waardoor burgers worden verleid een calculerende houding aan te nemen. In
veel opzichten doet zijn analyse denken aan die van Foucault.
Beiden vestigen de aandacht op de toegenomen sociale beheersing en stellen dat er geen eindpunt is aan het professionele streven naar (wettelijke) ordening. Er zijn maar weinig gebieden die
zich niet lenen voor organisatie van deskundigheid. Dit verlangen naar beheersing leidt niet alleen tot een groei van politic en
andere controle-agentschappen maar ook tot het systematisch
voorspellen van gedrag en het classificeren van mensen overeenkomstig het risico dat zij weerspiegelen (zie Huls, 1992).
Maar in deze uitwerking van Foucaults disciplineringsthese
schuilt naar onze mening niet het belang van Slama's boek. Sterker nog, zijn polemische betoog ontneemt het zicht op de reele
achtergronden van de door hem geschetste ontwilckeling en
3 De redenering van Slama lijkt op de klachten van negenaende eeuwse liberalen: de
introductie van collectieve verzekeringen die burgers beschermen tegen tegenslagen
zou er op duiden dal de samenleving vrijheid heeft opgeofferd voor een collectivisesche ordening. De omgekeerde redenering ligt echter meet your de hand: collectieve
verzekeringen en garanties hebben de vrijheid van burgers vergroot Individueel
gedragen verfiezen, pech of ongevallen worden niet meer geaccepteerd. Verzekeringen
stellen het individu schadeloos en hij is niet longer 'sleet van het noodlot' (zie Hula,
1992; Schwittera 1991: Ewald, 1991).
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maakt een constructieve bijdrage aan het politieke debat nagenoeg onmogelijk. Belangrijk is naar onze mening wel dat Slama
aannemelijk maakt dat een fundamenteel andere maatschappelijke organisatie zijn intrede doet. Angst voor onveiligheid en
risicoreductie door preventie en verzekering vormen de organiserende principes van de huidige samenleving. In dit verband
lijkt de volgende stelling gerechtvaardigd: de verzorgingsstaat
maakt geleidelijk plaats voor de 'veiligheidsstaat'. 4
De hoop en verwachtingen die de verzorgingsstaat bood — het
streven naar vergroting van welvaart en welzijn — zijn in de jaren
tachtig teloorgegaan. Verschafte het orientatiesysteem van de
verzorgingsstaat innerlijke zekerheid en vertrouwen, in de
veiligheidsstaat lijken die kwaliteiten te ontbreken. Het streven
welzijn te vergroten (bieden van voorwaarden voor zelfontplooiing) is afgelost door het streven gevaren en risico's te reduceren.
Had de opbouw van de verzorgingsstaat een positieve inzet (ontplooiing, welvaart en consumptie), de ontwikkeling van de
veiligheidsstaat heeft een negatieve inzet: beheersing van risico's
en onzekerheden, het voorkomen van bedreigingen (migratie,
drugs, aids, milieuvervuiling). Kortom, angst en ongenoegen
hebben de plaats ingenomen van zelfontplooiing en emancipatie. 5
Overigens is er ook sprake van continditeit tussen de verzorgingsstaat en de veiligheidsstaat. Zo blijft het liberale discours
van keuzevrijheid een dominante rol spelen en wordt aan de beoogde behoeftenbevrediging de noodzaak van staatszorg gekoppeld. En ook in de verzorgingsstaat was reeds een vooraanstaande rol weggelegd voor goedwillende experts en
rekenmeesters. Nieuw is echter wel de overweldigende consensus die de preventiestaat weet te genereren. Arm en rijk, allochtoon en autochtoon, werklozen en werkenden, aan alien wordt
hetzelfde belang toegedicht: een veilig en verzekerd bestaan.
Deze consensus wijkt sterk af van de strijd tussen arbeid en kapitaal die de politieke ondergrond vormde waarop de verzorgingsstaat werd gebouwd. Veiligheid verschijnt met andere woorden
4

Overigens beperken we ons in het kader van dit themanummer tot de preventieve kant
van de veiligheidsstaat en laten de repressieve kant buiten beschouwing.

5 Hier past de kanttekening dat veiligheid een integraal deel uitmaakt van welzijn.
Veiligheid heeft betrekking op de externe omstandigheden van mensen, die kunnen
bijdragen aan de realisering van innerlijke subjectieve waarden. Zie daarvoor: Berki,
1986, p. 25.
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als het nieuwe algemene belang dat het optreden van de staat
legitimeert. De welzijnsarrangementen van de verzorgingsstaat
worden afgestemd op de preventieve veiligheidszorg.
Onveiligheidsbeleving

Vanuit een cultuurkritisch perspectief is de verleiding groot om,
in navolging van Slama, de nieuwe maatschappelijke ordening
rond het veiligheidsstreven af te wijzen. Om op zijn minst twee
redenen is een dergelijke rigoureuze afwijzing echter problematisch, namelijk de reele aanwezigheid van maatschappelijke
risico's en de klaarblijkelijk toegenomen behoefte aan veiligheid.
Met betrekking tot de eerste reden spreekt bijvoorbeeld de Duitse
socioloog Ulrich Beck van de 'risicomaatschappij'. Beck (1986)
'Mist met name op de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische gevaren die, in tegenstelling tot vroegere risico's,
niet aan plaats of tijd of aan sociale Idassen gebonden zijn, en
steeds moeilijker zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit,
schuld en verantwoordelijkheid.
Aan het veiligheidsstreven van de moderne staat ligt een realiteit ten grondslag die niet zonder meer genegeerd kan worden:
technoiogische bedreigingen, open grenzen, anonimiteit en toegenomen criminaliteit. In samenhang hiermee kan de legitimiteit van onveiligheidsgevoelens bij burgers moeilijk warden miskend. De behoefte aan veiligheid is onder burgers reeel aanwezig
en wordt hen niet aangepraat zoals Slama ons wil laten geloven.
De vraag is echter of onveiligheidsgevoelens zonder meer
richtsnoer kunnen zijn voor het beleid. In dit verband wordt door
velen gewezen op de volgende paradox: nog nooit was de zekerheid zo groot, terwijI de beleving van onveiligheid blijft toenemen!, Deze toenemende gevoeligheid kan op verschillende manieren worden verklaard. In de eerste plaats zou zij te maken
kunnen hebben met het hoge welvaartsniveau van een groot deel
van de bevolking. Welgestelden zullen onveiligheid sneller als
ergerlijk ervaren, niet zozeer omdat ze meer te verliezen hebben,
maar eerder omdat de eigen onmacht als hinderlijk wordt ervaren. Veiligheid vormt het sluitstuk van een ontwikkeling waarin

6 Beck (1966) wijst op een andere paradox: nog nooit was zekerheid zo groat terwijI de
potentiele bedreigingen joist het grootst zijn.
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de `tweederde samenleving' maximale bestaansvoorwaarden
heeft afgedwongen.
De Duitse socioloog Strasser geeft een enigszins aanvullende
verklaring voor de mateloze zekerheidsbehoefte van postmoderne mensen. Hij wijst vooral op het wegvallen van de bescherming die sociale verbanden boden: vaste en voorspelbare
levenswijzen, politieke ideologieen en dogma's, zelfs de onderschikking aan superieuren (Strasser, 1986; zie ook Evers en
Nowotny, 1987). Door deze erosie van sociale geborgenheid ontstaat een haast pathologische angst voor alles wat niet direct onder controle gebracht kan worden. 7
De op deze wijze gegenereerde angst kan overigens een zichzelf versterkend effect krijgen. Zoals Luhmann stelt is angst 'authentieke communicatie'; het volstaat te verklaren dat men angst
heeft. We leven, volgens zijn mening, in een tijdperk van unverdeckte Angst, men hoeft zich er niet meer voor te schamen. Om
anderen te overtuigen is het uitspreken van angstgevoelens dikwijls al voldoende. Wie zich uitspreekt over zijn angst, heeft het
morele gelijk aan zijn zijde. En van de overheid wordt verwacht
dat ze het gat in de markt van angst en ongenoegen opvult.
Hoe dat ook zij, de gevoeligheid voor onveiligheid is groot, wellicht groter dan ooit, niet, of niet alleen, omdat experts burgers
preventieve maatregelen opdringen, zoals Slama zegt, maar omdat onveiligheidsbeleving centraal staat in de psychische constitutie van de postmoderne mens en de ontwikkeling van diens
sociale omstandigheden. Het wegvallen van oude zekerheden,
het opkomen van nieuwe reele bedreigingen en de drang tot behoud van de eigen welvaart creeren een optimale voedingsbodem voor de ontwild(eling van een staat die aan de belofte van
veiligheid zijn legitimiteit ontleent.

7 Strasser beklemtoont dat onzekerheid noodzakelijk en onveranderlijk tot de condition
humaine behoort. De Amerikaanse socioloog Wildavsky wijst in dit verband op een
toegenomen fear of regret, angst voor spijt die kenmerkend zou zijn voor de moderne
mens. Men gaat alleen nog maar tot handelen over als veiligheid a priori gegarandeerd kan worden. Maar, vervolgt hij, zowat elke menselijke handeling bevat
spijt-kansen, van partnerkeuze tot beroepskeuze; een obsessieve angst voor spijt kan
berusting of passiviteit genereren (Wildavsky, 1988, p. 225).
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latie van angsten en ongenoegens

De behoefte aan veiligheid en risicoreductie vormt een reeel uitgangspunt voor staatsoptreden. hen door de overheid geregisseerde beteugeling van de angst heeft echter een onmiskenbare
schaduwzijde. De veiligheidsstaat kan een levenshouding stimuleren waarin individuele verantwoordelijkheid wordt ontlopen
en conflicten worden ontweken. De geringste chaos of het kleinste conflict wordt dan gezien als een onacceptabele toestand met
onvoorzienbare gevolgen. Dit geldt ook voor het prive-domein.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een te nadrulckelijk
preventiebeleid rond ongewenste intimiteiten waarbij een
conflictloos bestaan tot ideaal wordt verheven (zie Slama, 1993,
p. 78).
Het attenderen van anderen op hinderlijk gedrag zoals geluidsoverlast of roken in openbare ruimtes levert dikwijls conflictueuze situaties op. Dergelijke conflictueuze situaties werden woeget geregeld in termen van burgerlijke beleefdheid. Maar de
angst voor het conflict is zo buitensporig groot geworden dat
men alle heil van wetten en regels verwacht. Het opstellen van
regels en voorschriften voor het alledaagse kwaad (pesten op
school, zinspelen op gedwongen seksueel contact) draagt het
gevaar in zich van een geleidelijke ondermijning van de alledaagse vrijheid. Het gebruik van de eigen keuzevrijheid wordt als
onwenselijk voorgesteld.
In deze voorbeelden tekent zich een ontwikkeling af waarbij de
grenzen van het 'kwaad' buitensporig worden opgerekt. Volgens
Slama schuift de grens van wat bestreden moet worden steeds
verder op. 'Men begint met een waarschuwing op pakjes sigaretten, men eindigt met een verbod. Niets garandeert dat we op een
dag niet wettelijk verplicht worden bij tocht een das om te doen;
bronchitus is tenslotte een belangrijke doodsoorzaak' (interview
in NRC Handelsblad 14-5-1993). Wat vroeger ongenoegen heette,
heeft de potentie om uit te groeien tot een lcwaad.
Wanneer ongenoegens als een inbreuk op eigen rechten worden ervaren, zal het beroep op de overheid om veiligheid te garanderen almaar toenemen. Die aanspraken hebben veel weg
van de toename van eisen waarmee de verzorgingsstaat kreeg te
maken. Zoals de verzorgingsstaat een ontwikkeling te zien gal
van 'noden naar wensen' (Schuyt, 1992), zo dreigt de opbouw van
de veiligheidsstaat gepaard te gaan met een inflatie van angsten
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en gevoeligheden. Veiligheid wordt in toenemende mate 'geconsumeerd', dat wil zeggen er ontstaat een verafhankelijIcing van
overheidsgaranties. Naarmate onveiligheidsbeleving meer uitgangspunt is van het beleid en prominent op politieke agenda
staat, zullen burgers vaker angst articuleren.
Het veiligheidsbeleid van de overheid beweegt zich met andere
woorden tussen angst en ongenoegen. Om een aantal redenen is
het van belang daarbij de grens tussen staatsoptreden en zelfregulerend vermogen zorgvuldig te bewaken. Een beroep op het
schadebeginsel van John Stuart Mill lijkt hierbij relevant: de
grens van schade moet daar geplaatst worden waar lijf en goed
van anderen wordt bedreigd (zie ook Slama, 1993, p. 239). Ongenoegen en ongemak behoren tot het domein van het zelfredzaam
vermogen van de betroldcenen en niet tot dat van wettelijke voorschriften.
Het voorkomen van niet handhaafbare overregulering, het
openhouden van alledaagse omgangsvormen en het stimuleren
van de zelfredzaamheid vormen stuk voor stuk aanleidingen om
de veiligheidszorg te begrenzen. Zoals de verzorgingsstaat uitgroeide tot een 'markt van welzijn en geluk' zo kan ook de
veiligheidsstaat leiden tot een oneigenlijke articulatie en exploitatie van angsten en ongenoegens.

Veiligheidszorg als morele technologie?
Het in de inleiding geschetste criminaliteitsbeleid van het afgelopen decennium draagt onmiskenbaar de sporen van de hiervoor
geschetste ontwikkeling van de veiligheidsstaat. Tot het midden
van de jaren tachtig werd het criminaliteitsvraagstuk theoretisch
nog veelal in termen van maatschappelijke tegenstellingen geduid. In de naoorlogse criminologie werd een felle strijd gevoerd
over de ware oorzaken van criminaliteit. Criminaliteit werd door
bij voorbeeld Jongman gezien als een ongespecificeerde vorm
van verzet tegen de maatschappelijke omstandigheden. Onder
de noemer veiligheidszorg is dit debat nagenoeg geneutraliseerd.
Sterker nog, vroegere tegenstanders van het strafrechtelijk geInspireerde justitiele beleid betonen zich (gematigd) voorstander
van een benadering in het kader van de integrale veiligheid (Van
Swaaningen, 1995; De Haan, elders in dit nummer).
Zij wijzen erop dat veiligheidszorg is te verkiezen boven een
justitiele moralisering die onder andere in Recht in beweging tot
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uitdrukking kwam. Burgers worden immers minder snel veroordeeld en schuldig verklaard (Van Swaaningen, 1995). Zij blijven
bespaard van justitiele Icruistochten terwijI sociaal beleid ervoor
in de plaats kan komen. Veiligheidszorg bath aldus de scherpe
kanten af van het strafrechtelijke schuld en boete-complex (minder nadruk op stigmatisering en op de vergeldingsbehoefte)
waardoor de kans kleiner wordt dat wraakgevoelens worden gekeerd tegen eenvoudige straatcriminelen, en dat alle frustraties
op hen worden geprojecteerd.
Deze gedachtengang is in zekere zin aantrekkelijk omdat een
veilige leefomgeving meestal belangrijker is voor het gemeenschappelijke welzijn van bij voorbeeld wijkbewoners dan de verzekerde bewaring van de daders. Maar dat veiligheidszorg niet
gepaard zou gaan met moralisering is slechts schijn. Zoals gezegd kan integrale veiligheidszorg er toe leiden dat het gebied
van preventieve regulering nog verder wordt uitgebreid. Ook alledaags ongenoegen en vormen van overlast passen al gauw binnen het brede veiligheidsconcept.
Tegelijk lijkt het erop dat veiligheidszorg tot een (ogenschijnlijke) normatieve neutralisering van het criminaliteitsvraagstuk
leidt. Het strafrechtelijke optreden — zoals vastgelegd in de strafwet —vormt slechts een van de potentiele reacties tegen normoverschrijdingen. Het strafrecht speelt zijn rol in toenemende
mate binnen een veel diffuser proces van sturing en controle
waarbij veel meer partijen een rol zijn gaan spelen. Met een integraal veiligheidsbeleid lijkt daarom de normatieve angel uit het
criminaliteitsprobleem te worden getrokken.
Criminaliteit vormt in het veiligheidsbeleid veeleer een
ordeningsprobleem dan een normatief strafrechtelijk probleem.
Waar het strafrechtelijk discours zich echter uiteindelijk blijft
concentreren rond de vraag naar 'schuld en boete', leidt het
veiligheidsbeleid tot een denken in termen van risico, preventie
en aansprakelijkheid. Het criminaliteitsprobleem dreigt hierdoor
te worden ingelijfd in de 'politiek van de risicomaatschappij'
(Beck, 1986) en kan daarmee haar normatieve functie verliezen.
Zoals men tegen schade is verzekerd wordt criminaliteitsbestrijding een 'morele technologie'. Criminaliteit Icrijgt in het
verband van integrale veiligheid hetzelfde onpersoonlijke karakter als andere risico's. Misdaad is een ongeval, het slachtoffer is
debiteur en de samenleving gaat het rechtsconflict met de dader
niet meer aan (zie ook Schwitters, 1991, p. 36).
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Schwitters wijst erop dat het afscheid van schuld niet zonder
risico is. Hij stelt naar onze mening terecht dat wanneer het moreel verwijtbare gedrag van de dader buiten beschouwing blijft of
naar de achtergrond verdwijnt, het proces van aanklacht en
rechtvaardiging wordt ondergraven. Het becommentarieren van
gedragsnormen wordt irrelevant, evenals de betrokkenheid van
burgers bij de vaststelling van. normen. Hij wijst er verder op dat
als we vast willen houden aan het idee dat mensen zichzelf als
architecten beschouwen van hun sociale verhoudingen, het vereist is dat ze betrokken zijn bij de bepaling van de inhoud van
gedragsnormen (Schwitters, 1986, pp. 159-160).
Het. is naar onze mening van belang de morele betrokkenheid
bij misdaad en straf levendig te houden, zonder de grenzen van
het kwaad op te relcken. Interventie door de staat dient naar onze
mening te worde-n gereserveerd voor wreedheid, systematische
vernedering, definieerbare maatschappelijke schade of evident
slachtofferschap (zie Boutellier, 1993). De samenleving is gediend met een levendig besef en een gevoelsmatige afkeer van dit
'grote' lcwaad.
De aanpak van het alledaagse kwaad - kwetsen, pesten, onfatsoenlijk gedrag - zou daarentegen allereerst een zaakvan burgers
zelf moeten zijn. Het komt er op aan dat burgers dit alledaagse
kwaad zelf benoemen en bestrijden. De confrontatie zou daarbij
in ere kunnen worden hersteld. Conflictueuze situaties kunnen
immers normbekrachtigend werken. De aangesprokene staat
voor de keuze zijn of haar onschuld aan te tonen of zich te verontschuldigen. 'In plaats van tolerant en begripsvol te zijn, zouden we intolerant en begripsvol moeten zijn', stelt Braithwaithe
dienaangaande (1989, p. 166). Het `wif in dit citaat verwijst niet
naar een eenvormige gemeenschap van `goede' burgers. Want
naast het deviante alledaagse kwaad zijn er vele andere vormen
van omstreden of conflictueus gedrag die aanvaardbaar of wenselijk kunnen worden geacht. Deze tweepoligheid van naast elkaar bestaan van wenselijke en onwenselijke deviantie verdiept
het vrijheidsgevoel en dwingt burgers steeds opnieuw na te gaan
waar de grenzen tussen die twee liggen.
Besluit

Met het opgaan van het criminaliteitsbeleid in het bredere
veiligheidsbeleid dreigt enerzijds een ontmoralisering van crimi-
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neel gedrag en anderzijds een oprekking van de gronden waarop
de overheid preventief optreden gelegitimeerd acht. Tegen die
achtergrond lijkt het van belang een terughoudende houding van
de overheid te bepleiten. De publieke moraal is eerst en vooral
een zaalc van de burgers zelf, ook in een samenleving die in toenemende mate is georganiseerd rond de behoefte aan veiligheid
en risicoreductie.
Daarmee is niet beweerd dat veiligheidszorg overbodig zou
zijn, daarvoor zijn de risico's en de onveiligheidsbeleving te reeel
aanwezig. Veiligheidszorg is het antwoord van de overheid op
postmoderne condities. Daarbij dient zij er echter voor te waken
dat haar veiligheidsbeleid verwordt tot een morele technologie
die voorschriften vermenigvuidigt en de verantwoordelijkheid
van burgers ondermijnt.
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Wat doe je aan
ongerustheid?
G. Burger*

In 1978 schreef Jac. van Weringh een boekje Onrust is van alle
tijden, met als ondertitel Opstellen over criminaliteit in Nederland. De onrust waar het over gaat is de ongerustheid over de
actuele toename van de criminaliteit. Met veel voorbeelden
toont de schrijver aan dat dat gevoel er altijd al geweest is, en
dikwips met meer grond dan in 1978. Die ongerustheid zal er
misschien altijd blijven. Zeventien jaar later is die er in elk geval
nog. Nu, in 1995, zijn we al weer zoveel verder in de tijd dat van
Weringh's opstellen eigenaardig actueel aandoen. lk althans heb
het gevoel dater in de jaren zeventig nog niks, of weinig aan de
hand was.
Onrust is van alle 4/den heeft een pessimistische, vermoeide
ondertoon. Het lcwaad is onuitroeibaar. Criminaliteit blijft veel
pijn en verdriet doen, en vernielingen aanrichten in de levens
van zowel de slachtoffers als de daders. Daar krijgen we geen
greep op. Al is het maar door de bizarre strijd tussen de criminologen die Van Weringh beschrifft, zich wel bewust zelf een van
hen te zijn.
Is er dan geen hoop? Zijn er geen nieuwe ontwildcelingen? Die
zijn er zeker. Niet dat we daar het kwaad wel mee uitroeien. Maar
er zijn, denk ik, nieuwe gezichtspunten, die ons in staat stellen
minder gebukt te gaan onder de feitelijke en de vermeende criminaliteit. In dit artikel snijd ik er drie aan:
- meer oog voor het eigen gedrag van het potentiele slachtoffer;
- de gedecentraliseerde aanpalc van ongerustheid in een stad als
Rotterdam;
- de werkgelegenheidskansen van (on)veiligheid.

•

De auteur was als ambtenaar verbonden aan de gemeente Rotterdam en alt zudanig
werkzaam bij het project Gdintegreerd veiligheidsbekiri
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Veiligheid en het eigen gedrag

Sinds veiligheid hoogste urgentie heeft in de politiek — dat is echt
jets van de laatste tijd denken veel meer mensen na over criminaliteit en de beleving daarvan. De politie-agent, de rechter en
de reclasseringsambtenaar hebben er al Lang andere en meer genuanceerde denkbeelden over. De wethouder en de beleidsambtenaar, maar ook de manager van de woningcorporatie en
het hoofd van het dienstencentrum merken dat de lekenopvattingen van de brave burger niet voldoen.
Ms ik het goed zie, is er een groeiend besef van de ldoof tussen
subjectieve en objectieve onveiligheid. Deskundigen kennen dat
natuurlijk al lang. In het publieke bewustzijn dringt dat inzicht,
en de consequenties ervan, maar geleidelijk door. Maar dat is wel
gaande. Het doet denken aan de Nederlandse artsen die zich erover verwonderen dat hun allochtone patienten meestal helemaal niet weten dat lichamelijke lcwalen een psychische oorzaalc
kunnen hebben. Die manier van tegen ziekte aankijken was twee,
drie generaties geleden ook voor autochtonen nieuw. Het publiek
leert thans dat veel onveiligheid `psychisch' is.
Over onveiligheid wordt nog overwegend geschreven, gesproken en gedacht in sociologische trant. 'De feiten', `wat we weten'
wordt gepresenteerd in cijfers en grafieken van het CBS, de
Politiemonitor en vele andere rapporten. Die survey-achtige onderzoeken voegen steeds minder toe aan wat de deskundigen al
lang weten: mannen vaker slachtoffer, en dader, dan vrouwen,
jongeren idem tegenover ouderen, in de stad idem tegenover
kleinere gemeenschappen. De peilingen van onveiligheidsgevoelens laten ook steeds dezelfde patronen zien. Al die surveys
vragen namelijk naar hetzelfde. Steeds zoekt men het verband
tussen een zeer beperkt aantal gemakkelijk telbare persoonskenmerken en de objectieve of subjectieve veiligheid. Die benadering, via de grote getallen, tendeert naar een deterministisch
mensbeeld, en leidt tot sombere verwachtingen.
Wat buiten beeld blijft is het eigen gedrag van mensen. Passen
ze goed op hun spullen of niet, en hoe doen ze dat? Brengt men
alleen dievenklauwen aan en buitenverlichting, of spreekt men
ook met de buren af over en weer een oogje in het zeil te houden?
Welke situaties vermijdt men stelselmatig, welke zoekt men om
de opwinding? Wat beschouwt men als aanvaardbaar risico, wie
beschouwt wat als zodanig? Lang niet alle jongeren flirten met
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gevaar, tang niet alle ouderen zien overal leeuwen en beren. Het
ligt volstrekt in de rede dat het eigen gedrag in hoge mate bepalend is voor het risico dat men loopt. De zogeheten self-report
studies onder daders - doorgaans niet zo grootschalig en diepergravend als de surveys - bevestigen dat. Keer op keer blijkt dat
tenminste de kleine, veelvoorkomende criminaliteit meestal
gelegenheidscriminaliteit is. De situatie 'vroeg er om'. Dan zijn er
dus mensen die er om vragen.
Dit moet niet worden misverstaan. Niet dat de schuld eigenlijk
bij het slachtoffer ligt. Natuurlijk niet. De dader treft altijd de
meeste blaam. Maar het gedrag van het slachtoffer is meestal wel
van invloed. De grote surveys gaan hier volledig aan voorbij.
Het eigen gedrag wordt bepaald door de eigen perceptie. In
hun Angst voor criminaliteit maken de psychologen Winkel en
Van de Wurff dit duidelijk met behulp van een cognitief model.
Dat gaat uit van het individu (tegendeel van de grote getallern, in
een omgeving, of situatie, handelend, of juist niet.
Het individu wordt in elk geval niet gezien als touter passief,
gedetermineerd. Integendeel, ook in situaties van onzekerheid
handelt de mens. Wij hebben heel weinig signalen nodig om het
een te doen en het ander na te laten. Wij moeten steeds beslissen. Wij gaan veel dingen uit de weg, in veel gedrag zitten elementen van vermijding, vaak onbewust.
Zonodig behelpen we ons met inferieure informatie: stereotypen. Op grond van weinig uiterlijke kenmerken beoordelen we
personen en situaties als meer of minder bedreigend. Ongure
typen zoals dronkaards en drugsverslaafden roepen gevoelens
van onveiligheid op. De Engelstalige literatuur spreekt van signs
of incivility, zoals graffiti, zwerfvuil, alles wat kapot is en niet onderhouden wordt. 'Enge plekkenc maar ook rondhangende jongelui, en vreemdelingen zijn voor velen vaag - of tamelijk, of
erg - bedreigend. Ook als er feitelijk nog niets gebeurt.
Veel en sensationele berichtgeving over criminaliteit heeft natuurlijk invloed op de sfeer, het gevoel van onveiligheid. De ergste angst ontstaat als men thuiskomt en alles door inbrekers
overhoop is gehaald, of als men zelf in de loop van het pistool
van een overvaller kijkt. Maar wat de psychologen de 'directe
blootstelling' noemen komt oneindig veel minder voor dan de
'informationele' en de isituationele blootstelling'.
Hoe gevoelig men voor die dingen is, hangt grotendeels af van
factoren in de persoon zelf. Ook dat past in het cognitieve model:
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welk beeld heeft men (onbewust) van eigen weerbaarheid of
kwetsbaarheid? Dit verldaart veel van het verschil in vermijdingsgedrag tussen jongeren en ouderen. Ook speelt een rol hoe men
de eigen aantrekkelijkheid als slachtoffer beoordeelt. Zie het verschil in vermijdingsgedrag tussen vrouwen en mannen. Signalen
uit de omgeving in combinatie met zelfperceptie zijn bepalend
voor gevoelens van onbehagen en daaruit voortvloeiend
vermijdingsgedrag.
Maar uit de weg gaan is niet het enige wat we kunnen doen.
Dat het niet alleen een zaak is van fysieke kwetsbaarheid, maar
dat juist de mentale weerbaarheid een grote rol speelt, laat Frans
Denkers zien. In Van kwaad tot beter en Op eigen kracht onveiligheld de baas gaan met dreiging en overlast. Denkers geeft veel
prachtige tips. Maar hij benadrukt ook hoe normaal het eigenlijk
is zich weerbaar op te stellen. Politie en justitie zijn pas aan de
beurt als burgers er zelf echt niet meer uitkomen. Dat spreekt mij
zeer aan. Toegegeven, dit is meer een lcwestie van visie dan iets
waarover, bij voorbeeld, de wetenschap uitsluitsel geeft.
De psychologen hebben veel meer oog voor de rol die het potentiele slachtoffer zelf speelt. De nog overwegend sociologische
invalshoek van de discussie maakt dat wij te zeer denken in termen van slachtoffers, en van een overheid die alle ongerustheid
moet wegnemen. De passieve burger is ook het complement van
een overheid die zich zo gaarne dienstbaar maakt. Daar kom ik
op terug. Eerst wil ik ingaan op de uiteenlopende stijlen van omgaan met ongerustheid in een stad als Rotterdam.
Velligheld in Rotterdam

Het thema veiligheid is in de Maasstad, net als elders, vrij kort
geleden op de voorgrond getreden. Die opkomst van veiligheid
speelt zich af in het bredere proces van ideaalvorming bij bestuurders en ambtenaren, dat 'bestuurlijke vernieuwing' heet.
Globaal kan men daarin twee richtingen onderscheiden: Aan
de ene kant is er de 'bureaucratische' ontwikkeling naar stadsregio en (deeDgemeenten. Aan de andere kant is er de lokale uitwerking van de 'sociale vernieuwing'. Die is goed te kenschetsen
met ldeinschaligheid en diversiteit onder de leus 'schoon, heel en
veilig'. Het opzoomeren speelt zich af op wijk-, buurt- en straatniveau. Dat is een schaal waarop 'bewoners' en wijkfunctionarissen uit hun anonimiteit komen en elkaar aanspre-
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ken. Het is het face-to-face niveau van de psychologie van een
Denkers, en van de stadsantropologie van een Karen Wuertz.
Haar Lusten en lasten van de grote stad dat de Haagse Schilderswijk tot onderwerp heeft, gaat over mensen die er met elkaar in
de straat en in de buurt iets van proberen te malcen. Dat ze man
of vrouw- zijn, jong of oud, meet- of minvermogend, doet er minder toe dan de verwachtingen die ze koesteren en de woonervaringen die ze hebben opgedaan. Sociale vernieuwing heeft in
Rotterdam het karalcter van een beweging die bewoners en functionarissen op straat en wijkniveau bij elkaar brengt.
De 'bestuurlijke preventie' van de jaren tachtig evolueerde omstreeks 1990 naar 'buurtgerichte preventie'. Dat sloot prachtig
aan bij sociale vernieuwing en 'wijkbeheer'. In de trits van
schoon, heel en veilig verschoof het accent in de richting van veilig, maar de decentrale inspanning voor veiligheid kwam niet op
zichzelf te staan. De tijdelijke extra financiering van de kant van
Justine, voor buurtgerichte preventie, was zeer welkom voor de
sociale vernieuwing.
Medio 1993 besloot de Rotterdamse gemeenteraad tot het
getntegreerd veiligheidsbeleid. Zoals het hoort was dat voorbereid met notifies en discussiebijeenkomsten. Het gedachtengoed
was voornamelijk ontleend aan de landelijke discussie. De raad
stemde in, maar bepaalde ter vergadering uitdrukkelijk dat twee
derde van het (zeer beperkte) gemeentelijk veiligheidsbudget
(1993: drie miljoen, 1994: 4,5 miljoen) naar de deelgemeenten
moest, en dat een derde besteed kon worden aan de centrale
prioriteiten: drugsoverlast, horeca-overlast en jeugdcriminaliteit.
Weliswaar dienden de wijken — circa zes per deelgemeente — ieder een wijkveiligheidsplan op te stellen, maar het was niet aan
de Coolsingel die te toetsen. Dat diende aan de deelgemeente te
worden overgelaten.
Inmiddels zijn zo'n 57 wijkveiligheidsplannen gemaalct, met
meer of minder sturing vanuit de deelgemeente. Kenmerkend
voor at deze plannen is dat zij steunen op intensieve samenwerking tussen meerdere partners. De meest voorkomende partijen
zijn de deelgemeente, de bewonersorganisatie, woningcorporaties, (wijk)politie en gemeentelijke diensten. Niet overal,
maar vaak doen ook mee: winkeliersverenigingen, sociaalcultureel werk, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, horeca, Halt, enzovoort.
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In al deze plannen worden de problemen geInventariseerd. Die
worden benoemd met termen als drugsoverlast, inbraak, rondhangende jongeren, vervuiling, enge plekken, verkeersonveiligheid, gebrek aan samenwerking, anonimiteit, gebrek aan sociale
controle. Het 'profiel' van de onveiligheid verschilt sterk van wijk
tot wijk. Zo ook het palcket van maatregelen. Om een indruk te
geven: afsluiten binnenterreinen, verbeteren Idachtenafhandeling, strenger vergunningenbeleid, verlichten en snoeien
van enge plekken, schoonmaakacties, jongerenprojecten, verkeersmaatwerk, weerbaarheidsinstructie, 'bewoners begroeten
bewoners', wijkveiligheidsposten, preventiemonteurs, en allerhande toezicht in parken, winkelcentra, markt, openbaar vervoer
en dergelijke.
In beginsel is de aanpak breed wat instanties betreft, en met
inschakeling van bewoners. Dit komt beter uit de verf in wijken
met een stadsvernieuwingsverleden. Daar is de sociale vernieuwing ook meer aangeslagen. Het is meer een bepaalde geest dan
een systeem.
Die geest komt men ook tegen in de Amerikaanse bestseller
Rein venting government, van Osborne en Gaebler. Wie zich over
de pepta/k-retoriek heen zet, vindt daarin veel inspirerende
ideeen voor bestuurlijke vernieuwing. Reinventing government is
een worsteling met de uitdijende en autonome bureaucratie. Die
kan niet zomaar afgeschaft worden, of geprivatiseerd, maar moet
met man en macht weer in contact komen met de burger, de bewoner, de klant, de kiezer. Opmerkelijk is dat deze Amerikanen
creatief gebruik proberen te maken van mechanismen van de
markt, zonder echter de overheid daaraan uit te leveren. Zij pleiten juist voor een sterkere overheid dan in de VS. gebruikelijk is.
Maar vooral is het de kleine schaal die men nieuw leven wil
inblazen, tegenover de vervreemdende concentraties van macht
en efficiency. De man, de vrouw, de kinderen in de straat, daar
gaat het ten slotte om. Het succes van Reinventing government
toont dat veel bestuurders en ambtenaren die inspiratie zoeken.
Osborne en Gaebler zitten tegenwoordig in de staf van president
Clinton.
De wijkaanpak van veiligheid is per definitie niet uniform, en
kan niet als systeem opgelegd worden. Dat werkt niet. De ongerustheid, en dat is stellig een groot deel van de actuele problematiek inzake veiligheid, leent zich niet voor een bestrijding van
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bovenaf. Bezorgdheid heeft een hoog 'psychisch' gehalte. De stij/
van omgaan daarmee is van belang.
Een derde van het gemeentelijk budget voor veiligheid besteedt Rotterdam aan de centrale prioriteiten. In 1993 en 1994
waren dat, zoals gezegd: overlast van drugsverslaafden, horecaoverlast en jeugdcriminaliteit. De sluiting van Perron Nul heeft in
de landelijke pers veel aandacht gehad. De drugsoverlast is op
z'n minst eerlijker verdeeld over de stad. Op horecagebied is ook
al veel gebeurd.
Inmiddels worden de doelstellingen van het centraal gemeentelijk beleid anders en breder geformuleerd: verminderen van
criminaliteit, verminderen van overlast, verminderen van
onveiligheidsgevoelens. Wat betreft het eerste punt streeft de gemeente, onder meer, naar het:
—%ierhogen van de oplossingspercentages;
—versnellen van de strafafhandeling;
—verminderen van het aantal heenzendingen;
—uitbreiden van het aantal cellen.
De gemeente aanvaardt hiermee een grotere verantwoordelijkheld in zaken die voorheen uitsluitend de competentie waren
van justitie en politie. Dit past in een landelijke ontwikkeling, die
vooral door Binnenlandse Zaken wordt bevorderd, namelijk een
grotere rol voor gemeentebesturen inzake de handhaving van het
strafrecht.
Een boeiende vraag in dit verband is of de stadsregio een eigen
taak krijgt in de bestrijding van criminaliteit. Wordt die dan ver• bond en met de traditionele verantwoordelijkheid van de burgemeester voor openbare orde en veiligheid? Of wordt het regiobestuur (mede)verantwoordelijk? Hoe gaat het dan met de
beschikbare middelen voor de handhaving van het strafrecht?
Vooralsnog bedraagt het gemeentelijke budget voor veiligheid
een fractie van wat politie en justitie omzetten in het Rotterdamse.
Deze grote Icnopen zouden doorgehakt moeten worden. Er was
ook altijd een ratio achter het monopolie van politie en justitie
inzake de beheersing van de criminaliteit. Hoe moet het daarmee?
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Veiligheid en werkgelegenheid

Door misdaadbestrijders wordt op heel oirbare wijze veel geld
verdiend aan de misdaad. In de veiligheidsbranche gaat veel geld
om, daar is op zich niets mee mis. De verzekeringsmaatschappijen ontvingen in 1990 2,673 miljard aan premies voor brand en
andere schade aan goederen, waaronder diefsta1. 1 De
beveiligingsbranche had in 1992 een omzet van 702 miljoen. 2
Voor de handhaving van het strafrecht beschikten justitie en politie in 1990 over 3,5 miljard. Veiligheid is een aanzienlijk economisch belang. Het is zelfs een growth industry. Maar er wordt niet
alleen veel geld aan verdiend, er worden ook carrieres in gemaakt, ook door heel wat lezers van Justitiele verkenningen. Ook
daar is niets mee mis, maar ik wit naar jets anders toe.
In Rotterdam heeft, net als elders, ook het scheppen van werk
hoge politieke prioriteit, naast het verschaffen van meer veiligheid. De Gemeente is doende vijftienhonderd Melkert-banen te
scheppen in allerlei vormen van functioneel toezicht. Deze uitbreiding van de werkgelegenheid komt bij alle banen en functies
die er al zijn op veiligheidsgebied, bij de politie en in het justitieel
apparaat, en (grotendeels) bovenop alle banenpoolers die er al
waren en die eveneens, direct of indirect, toezicht uitoefenen.
Alleen, die nieuwe werkgelegenheid kan er komen bij de gratie
van een afnemende veiligheid. In zekere zin is het voldoende als
er een perceptie, een maatschappelijk gevoel van onveiligheid is.
Maar zo gemakkelijk komen we er niet van af: er is een kans dat
wij de onveiligheid bestendigen ter wille van de werkgelegenheid. In markttermen is onveiligheid vraag, en waar vraag is valt
te verdienen. Toenemende onveiligheid is een gat in de markt.
Velen worden daardoor aangetrokken. Behalve strikt economische en werkgelegenheidsbelangen zijn er ook politieke en ambtelijke belangen bij onveiligheid. Trouwens, ook de media onderkennen de potenties ervan. Het is dringen rondom het gat, dat
wellicht sneller wordt opgevuld dan velen lief is.
Of er al overproduktie is valt moeilijk te zeggen. De grootscheepse Integrale Veiligheidsaanpak van Binnenlandse Zaken
wekt, wat mij betreft, wel die indruk. Het ligt voor de hand dat de
aanbieders van veiligheid niet zelf aangeven dat de markt verza1 Financiele gegevens schadeverzekering maatschappijen 1990, CBS, 1992.
2 Kwartaalberichten rechtsbescherming en veiligheid, CBS, 94/1.
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digd raalct. Eerder zullen zij het terrein exploreren op nieuwe
deelvragen. Voorzover commercieel zullen zij de vraag zo mogelijk creeren. Dat alles heeft zijn eigen dynamiek. En de overheid?
Overheidsdienaren denken ook meer en meer in markttermen.
Het is niet eenvoudig in deze constellatie te bepalen wat de
wenselijke werkgelegenheidspotentie is van onveiligheid. We
moeten daarin niet te terughoudend zijn. Onze behoefte aan
echt, geloofwaardig, of tenminste aannemelijk, werk is denk ik
minstens zo groot en belangrijk als de behoefte aan meer (gevoel
van) veiligheid. Het kan verhelderend zijn de gebruikelijke vraag:
wie moet voor veiligheid zorgen, om te keren in: wie mag dat
doen?
Wie mag voor veiligheid zorgen?
Als ik mijn fiets niet op slot zet en hij wordt gestolen, mag ik uit
mijn vet springen, maar moet ik niet zeuren. Natuurlijk mag een
onverlaat mijn onbeheerde fiets niet zomaar meenemen. Maar
wie niet op zijn spullen past, in redelijkheid, heeft het aan zichzelf te wijten als hij ze kwijt raakt. Dat wordt algemeen onderschreven. En als u een avondje gaat 'stappen' en de kick zoekt
van he 'heftig' uitgaansleven, moet u niet klagen als u in een
vechtpartij verzeild raalct. Veiligheid is en blijft in belangrijke
mate de verantwoordelijkheid van de burger.
De particuliere verantwoordelijicheid is grotendeels niet overdraagbaar. Dat heeft alles te maken met de privacy waar wij zeer
aan hechten. De consequentie is dat wij eventuele schade zelf
lijden. Tegen materiele schade door criminaliteit kunnen we ons
verzekeren. Dat doen we ook. We besteden er honderden miljoenen aan. Dat doen we particulier. Alleen voor uitzonderlijke
risico's hebben we, sinds 1976, een collectief Schadefonds
Geweldsmisdrijven. Normale schade is eigen verantwoordelijkheid. Dat is algemeen aanvaard.
Waar de zorg voor veiligheid de particuliere verantwoordelijkheid te boven gaat - dat is met name waar het gebruik van
machtsmiddelen nodig is - moeten wij die zorg overlaten aan
politie en justitie. Zo is he geregeld in ons bestel. Dat is een van
de pijlers van onze samenleving. Wij stellen niet geringe bevoegdheden en middelen ter beschikking van justitie en politie.
Tot voor kort was het zelfs hun exclusieve taak, want alleen zij
hadden de vereiste middelen. Welbewust hadden wij alleen hen
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de machtsmiddelen gegeven die beter niet in particuliere handen zijn.
De laatste decennia geven een groeiende beveiligingsbranche
te zien. Die verricht op commerciele basis bepaalde, scherp afgebakende taken. Meestal is dat in opdracht van bedrijven of particulieren. De bewakingsdiensten opereren in het particuliere domein of hooguit de semi-publieke ruimte. De verhouding tot de
politie is nauwkeurig geregeld. De bewakingsdiensten mogen
alleen die taken verrichten waarvoor zij uitdruldcelijk zijn gecontracteerd. De opdrachtgevers blijven uiteindelijk verantwoordelijk. Overigens, qua economische groei en werkgelegenheid is de
beveiligingsbranche ook interessant, met 12.600 werknemers in
1992. 3
Ten slotte heeft zich nog een vierde sector ontwikkeld waaraan
wij veiligheidstaken toekennen. Via de gemeente komen er meer
en meer speciale toezichthouders. Daar komen steeds meer middelen voor beschikbaar, werkgelegenheidsgeld. Maar is er eigenlijk wel behoefte aan en ruimte voor?
Het idee van de functioneel toezichthouders is afkomstig van
de commissie Roethof. Die commissie verklaarde de toename
van de kleine criminaliteit onder meer uit het verdwijnen van
tramconducteurs, portiers, schoolconcierges en dergelijke. Die
functionarissen die zich in de eerste plaats bezighielden met
kaartverkoop, schoonmaalcwerk en allerlei hand- en spandiensten, zorgden ook voor een ordelijke gang van zalcen, al was het
maar door hun aanwezigheid. In het oorspronkelijke functioneel
toezicht was het toezicht bijprodukt. Het zou het mooiste zijn als
we daar naar terug konden. Dan moeten er niet zozeer talloze
nieuwe toezichthouders komen, direct of indirect in dienst van
de gemeente, maar moeten de overal wegbezuinigde dienstverleners terugkeren.
Bij wijze van concreet voorbeeld de Rotterdamse situatie. Voor
de vijftienhonderd Melkert-banen wordt gedacht aan: hostesses
in winkelcentra, serviceploegen bij publieksevenementen,
strandwachten, preventiemonteurs, huismeesters, buurtconcierges, toezichthouders OV-stations, bewakers parkeerlocaties, havenbeveiligers, schoolconcierges, plein- en parkwachten,
OV-controleurs, politiesurveillanten. Al deze functies zijn een
combinatie van toezicht en service. Maar in zeer uiteenlopende
3 Kwartaalberichten rechtsbescherming en veiligheid, CBS, 94/1.
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verhouding. In de meeste functies overheerst of het een of het
ander.
Taken en bevoegdheden zouden daar op kunnen worden afgestemd. De primair toezichthouders kunnen, denk ik, het beste
gekoppeld worden aan de politie, zeker als zij opereren in de
openbare ruimte, zoals parkeerwachters en toezichthouders OVstations. Dat zijn vormen van surveillance. De primair dienstverleners, zoals huismeesters en concierges moeten we, denk ik,
niet als veiligheidsbeambten betitelen en salarieren, laat staan
uniformeren. Het functioneel toezicht dat zij uitoefenen is stellig
van groot belang. Het preventief effect van een hulpvaardig iemand in functie, is veel groter dan dat van een tv-camera of
noodtelefoon. Maar dat hoeft niet onder de noemer van veiligheid. Bij voorkeur is het functioneel toezicht 'slechts' bijprodukt.
De Melkert-banen kunnen mijns inziens het beste beschikbaar
komen voor deze vormen van algemene dienstverlening. De potentidle vraag daarnaar is bovendien, denk ik, veel groter dan die
naar veil igheid specifiek.
Laat ik enkele conclusies trelcken. Werkgelegenheid is een belangrijke behoefte. Bij voortdurende en wellicht doorzettende
jobless growth neemt de vraag (vanuit de potentiele werknemers)
naar werk sterk toe. Die vraag is een uiterst legitiem. De vraag
naar veiligheid kunnen we gebruiken ten behoeve van werkgelegenheid, maar het werk in de veiligheidszorg moet enige relatie
blijven houden met de echte vraag (vanuit de samenleving) daarnaar.
We moeten die vraag niet opblazen door onveiligheid altijd zo
breed mogelijk uit te meten. Want het gevolg daarvan is dat onveiligheid met steeds minder succes wordt bestreden. Dan lijken
we op zo'n hondje dat probeert in zijn eigen staart te bijten. Bestrijding van onveiligheid blijft echter moeilijk omdat onrust,
ongerustheid en onveiligheidsgevoel van alle tijden zijn, zoals
Van Weringh zegt. Het wegnemen van onveiligheid is een fictie
die altijd weer opgeld zal doen.
We kunnen ook niet alles hebben. Privacy en tolerantie zijn
hoge waarden waarop de meeste mensen weinig willen inleveren. De keerzijde daarvan is een controlesysteem dat lang en lang
niet sluitend is. Dat geldt zowel voor formele controle van politie
en justitie, als voor functioneel toezicht (als bijprodukt), als voor
informele controle van buten, omstanders en collega's. Dat heeft
zijn prijs in schade en overlast.
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Ten slotte

De ongerustheid, of subjectieve onveiligheid, is natuurlijk niet
het hele probleem. Ik geloof zeker dat in sommige buurten, of
delen van buurten, en in sommige milieu's — subculturen zeggen
we tegenwoordig — (te) veel criminaliteit voorkomt. De cijfers zijn
bijna altijd afkomstig van instanties die (op zich oirbaar) belang
hebben bij een heel ernstige voorstelling van zaken. Die cijfers
vertrouw ik niet.
Te veel criminaliteit? Waar vergelijk je het mee? Verkeer en
sport maken veel meer slachtoffers, maar dat zijn geaccepteerde
risico's. Of vergelijken we de toestand hier met die in andere Ianden? Of de toestand van nu met die van vroeger? Is Nederland
echt een gevaarlijk land, zijn dit nu pas barre tijden?
lk geloof wel dat harddrugs en alcohol, vergeleken met andere
factoren, veel slachtoffers maken, vooral onder de gebruikers zelf
en in hun naaste omgeving. Dat zijn ernstige maatschappelijke
problemen, al is de bijbehorende criminaliteit denk ik meer uitvloeisel dan kern daarvan. Over die dingen ging het in dit artikel
niet. Ook niet over fraude en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden. Daarover bestaat weinig ongerustheid. Dat is in elk geval
niet de criminaliteit waar de kiezer zich druk over maakt. Ook
heb ik het niet gehad over de grote, internationale criminaliteit.
Het ging slechts over de subjectieve dimensie, over de zogenaamde `sociale onveiligheid'. Ik heb laten zien hoe een meer
psychologische benadering de onveiligheidsgevoelens in een
nuchter perspectief plaatst. Ik heb aannemelijk willen maken dat
de gevoelens van ongerustheid veel beter bottom-up en op overzichtelijke, menselijke schaal bestreden kunnen worden. Ik heb
ook gewezen op de betekenis van onveiligheid voor de werkgelegenheid.
De vraag naar meer veiligheid moeten we zeker gebruiken,
maar we moeten de situatie niet dramatiseren en een mythe van
onveiligheid in stand houden, alleen om werk te creeren. Dat zou
onzindelijk zijn. Er zijn wel frissere vormen van dienstverlening,
die ook bevorderlijk zijn voor de gemoedsrust. Daar zit meer
ruimte in voor (eventueel kunstmatige) werkgelegenheid.
Een paar keer heb ik gesuggereerd de beleving van onveiligheid
meer aan de eigen verantwoordelijkheid over te laten. Zonder
een `gezond' gevoel van onveiligheid passen mensen niet op hun
spullen en onderschatten ze echte gevaren. Daarom hoeft niet
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alle ongerustheid te worden weggenomen. En juist de overheid
hoeft niet aan alle vraag te voldoen.
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Veiligheidsbeleid in Haarlem
Baat bij een probleemgerichte benadering
drs. R.M. Walop

De begrippen 'gemeente' en 'veiligheid' zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Bij de vorming van steden was de veiligheid
een belangrijke overweging: samen was je sterker tegen de vijandige buitenwereld. Toen de eerste gemeenschappen stadsrechten
verwierven, zetten zij de inkomsten die hieruit voortvloeiden
vooral in voor het oprichten van verdedigingswerken en stadswallen. De term 'een steentje bijdragen' verwijst daar nog naar.
Omdat de steden grotendeels uit houten huizen bestonden, gingen grote delen van steden regelmatig in rook op. 'Brandveiligheid' vormde daarom hoge prioriteit van gemeentebesturen, waarop zij een indrukwekkende reeks van instrumenten
hebben ingezet (regelgeving, subsidies, toezicht). Ook tegen criminaliteit (onder andere eigen rechtspraak) traden gemeentebesturen van het begin af aan actief op. Veiligheidsbeleid is dus van
oudsher een gemeentelijke kerntaak.
In deze eeuw heeft veiligheid lange tijd echter nauwelijks prioriteit gehad. Hoewel het personeelsbestand bij gemeenten flunk
groeit, komt daarvan slechts 10% terecht bij politie en brandweer
(Colombijn, 1995). Tot 1980 was van een samenhangend
veiligheidsbeleid ook nog nauwelijks sprake. Het onderwerp veiligheid was gedelegeerd naar politie en brandweer, die het zelf
maar moesten zien te klaren. Veiligheidsbeleid was voor veel gemeenten een ver-van-mijn-bed-show, die zich bij voorbeeld manifesteerde met bordjes aan hun grenzen met het opschrift 'kernwapenvrije gemeente'.
De tastbare onveiligheid, zeker ten aanzien van criminaliteit,
nam sterk toe. Tussen 1950 en 1980 steeg het aantal aangiften bij
de politie met 730 procent. Vandalisme-schade aan gemeentebezit nam sterk toe. Haarlem onticwam ook niet aan deze trend
van toenemende onveiligheid. In 1982 lcwam Haarlem uit slacht• De auteur is werkzaam als hoofd van het bureau Veiligheid van de gemeente Haarlem.
Tevens is hij voorzitter van de Stichting Netwerk Criminaliteit en Veiligheid, waarin de
veiligheidscoordinatoren van honderdvijftig gemeenten zijn verenigd.
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offerenquetes naar voren als derde onveilige stad van Nederland.
De gemeentelijke vandalismeschade liep op tot 1,1 miljoen gulden (in 1984). Het antwoord dat op deze problematiek werd gevonden was tweeledig.
Allereerst was dat de invoering van het wijkteam-concept door
de gemeentepolitie. Dit werd mede mogelijk gemaalct door een
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van een miljoen gulden. Het
wijkteamconcept maakte de weg vrij voor een veel kleinschaliger
manier van werken rond veiligheidsproblemen in de wijken op
het gebied van criminaliteit, verkeer, openbare orde en milieu
(geluidsoverlast).
Daarnaast werd de start gemaakt met een systematisch gemeentelijk (bestuurlijk) preventie-beleid, onder meer via de instelling van het Bureau bestuurlijke preventie van criminaliteit.
De taalc van dit bureau was om binnen de gemeente de geesten
warm te maken voor criminaliteitspreventie en om een meer systematisch veiligheidsbeleid te ontwilckelen.
In dit artikel zal ik proberen te schetsen vat veiligheidsbeleid
in Haarlem in de praktijk betekent. lk zal dat illustreren aan de
hand van enkele voorbeelden en ga daarbij ook in op de
organisatie-opzet, sociale vernieuwing, integrale veiligheid en de
resultaten.
Probleemgerichte benadering
Centraal in het Haarlems veiligheidsbeleid staat een probleemgerichte benadering. Dat houdt in dat wanneer zich een
veiligheidsprobleem voordoet, systematisch wordt nagegaan wat
hiervan de aanleiding is en vat de achterliggende oorzaken zijn.
Op grond van deze analyse worth met betrokkenen naar aangrijpingspunten gezocht om wat aan die oorzaken te doen, om vervolgens, op grond van deze aangrijpingspunten, concrete maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren.
De filosofie is dat iedereen die een steentje kan bijdragen aan
de oplossing van het probleem, daar ook bij betrolcken wordt.
Het gaat hierbij niet om een reeks projecten, maar vrijwel altijd
om een combinatie van maatregelen op kortere en op langere
termijn. Lange termijn maatregelen zijn vooral belangrijk om
meer duurzame effecten te kunnen bereiken. Deze lange termijn
maatregelen komen bij gemeenten vaak neer op facet-beleid: het
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inbakken van veiligheidsaspecten in de lokale regelgeving,
toetsingscriteria en subsidies.
De benadering van onveiligheid is in Haarlem gericht op verschillende probleem-clusters. Deze clusters zijn bij voorbeeld
vandalisme, woninginbraak, fietsendiefstal, golcverslaving,
drugsoverlast, verkeersveiligheid, milieurisico's, sociale veiligheid
en de leefbaarheid in de binnenstad. Op elk van deze terreinen
wordt het beleid over een reeks van jaren ontwikIceld en aan de
actualiteit aangepast. Aan de hand van twee van deze clusters
- sociale veiligheid en leetbaarheid in de binnenstad - zal ik proberen de probleemgerichte aanpalc te illustreren.

Sociale veiligheid
Onderzoek onder de Haarlemse bevolking (omnibusonderzoeken, politiemonitor) wees uit dat uit angst voor onveiligheid veel plaatsen - vooral door vrouwen en ouderen - gemeden worden. Sportcomplexen werden daarbij veel genoemd.
Politiecijfers gaven daarnaast een patroon van plelcken waar relatief veel geweldsincidenten plaatsvinden. Nadere analyse wees
uit dat sociale veiligheid niet systematisch bij de inrichting en
het onderhoud van wijken werd meegenomen.
De vraag is welke maatregeleti je dan kunt treffen. Op korte
termijn worden allereerst de meest in het oog springende onveilige pleklcen aangepakt. Dat gebeurt door een combinatie van
extra verlichting, snoeien van groen en het verplaatsen van fietsof voetpaden. In het gemeentelijke investeringsprogramma
wordt geld vrijgemaakt om over meerdere jaren de achterstanden
op dit gebied weg te werken. Samen met de sportsector worden
deelplannen voorbereid en uitgevoerd om sportcomplexen veiliger te maken. Hier worden schouwgroepen ingesteld, de benodigde concrete fysieke maatregelen genomen en toezichthouders
aangesteld.
Het gemeentebestuur trekt geld uit om de brandtijden van de
openbare verlichting te verlengen (uit kosten-overwegingen werd
in Haarlem de helft van de openbare verlichting om elf uur uitgeschakeld). Daarnaast wordt bepaald dat voortaan alle (nieuwe)
bestemmingsplannen een paragraaf moeten bevatten waarin
vermeld staat op welke manier met sociale veiligheid rekening is
gehouden. Dat gebeurt ook in de zogenaamde groenstructuurplannen. Ambtenaren van Natuur en Milieu houden met de in-
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richting en het snoeien van groenstroken rekening met sociale
veiligheid. Nieuwe inrichtingsplannen worden door ambtenaren
van Ruimtelfike ontwikkeling mede op veiligheidsaspecten beoordeeld.
De formule werkt volgens het 'hagelschotprincipe'. We hebben
niet de illusie dat een veiligheidsvraagstuk (zoals hier sociale onveiligheic) met ten antwoord is op te lossen. Wet dat een
(on)veiligheidsprobleem kan worden verminderd, wanneer je de
oorzaken zoekt en daar een combinatie van maatregelen op kortere en langere termijn op loslaat. Korte termijn maatregelen zijn
belangrijk om snel de eerste resultaten te boeken, om (herhaald)
slachtofferschap te voorkomen en vooral om het enthousiasme
erin te houden. Lange termijn maatregelen zijn minder spectaculair, maar onontbeerlijk voor een duurzame doorwerking van
het veiligheidsbeleid.
Leefbaarheid van de binnenstad

Een tweede probleemcluster betreft de groeiende onveiligheid
van de binnenstad. In vrijwel elke gemeente concentreert zich
hier niet alleen het winkelgebied en het uitgaansleven, maar ook
de criminaliteit. Halverwege de jaren tachtig kwam de Haarlemse
binnenstad op het vlalc van criminaliteit en overlast in een negatieve spiraal terecht. Uit angst voor inbraak en vandalisme begonnen steeds meer winkeliers hier hun pui te voorzien van gesloten rolluiken. Etalages vverden zo automatisch verduisterd en
veel straten kregen een unheimisch karakter. Deze straten werden daardoor ook door steeds meer gewone inwoners gemeden,
waardoor sociale controle steeds verder wegviel.
In de avond werden de straten in de binnenstad in toenemende mate in bezit genomen door baldadig en soms rumoerig
uitgaanspubliek. Bij het gros van de horeca-ondernemers heerste
ondertussen het idee, dat hun verantwoordelificheden voor eventuele overlast in ieder geval hi) hun buitendeur ophield. Geluidsoverlast, vormen van geweld, maar ook de bekladdingen en graffiti op diverse puien in de binnenstad namen toe. Deze zichtbare
beidaddingen versterkten nog verder het gevoel, dat de straten
eigenlijk van 'niemand' waren, en dat de overheid de controle
over dit gebied verloren had. De politie kon niet veel meer doen
dan achter incidenten aanlopen en af en toe wat 'brancijes bins-
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sen'. Kortom: het betrof een complex en zorgwekkend
veiligheidsprobleem.
Gewoonlijk wordt bij dergelijke complexe en irritante problemen - vanuit de bevolking en de politiek - om snelle en zichtbare
maatregelen gevraagd. Zoals om meer toezicht, bij voorbeeld in
de vorm van stadswachten. Het zal duidelijk zijn dat wanneer
een dergelijke maatregel, zeker wanneer die gelsoleerd genomen
wordt, voorbijgaat aan de zojuist genoemde achterliggende oorzaken van onveiligheid. Ook op deze groeiende situatie van onveiligheid is een probleemgerichte benadering losgelaten volgens het eerder genoemde hagelschotprincipe: elk afzonderlijk
en achterliggend probleem proberen aan te pakken via een reeks
van concrete maatregelen.
Tegen het unheimischer worden van de binnenstad - door een
toenemend aantal gesloten rolluiken - is wat gedaan via een
combinatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en
een subsidieregeling. In de APV werd bepaald dat in een reeks
van straten het plaatsen van nieuwe gesloten rolluiken niet Ianger was toegestaan. In een subsidieregeling (bekostigd via het
stadsvernieuwingsfonds) werden ondernemers die hun gesloten
rolluiken door doorzichtige luiken vervingen, een subsidie in het
vooruitzicht gesteld.
Deze combinatie van een verbod en een positieve prikkel bleek
erg doeltreffend: circa vijftig winkeliers lieten een 'open' rolluik
aanbrengen. Een risico van open rolluiken is echter dat deze er 's
nachts door een vrachtauto worden uitgeramd of uitgetrokken.
Doordat de betreffende straten 's nachts door paaltjes voor het
autoverkeer werden afgesloten, heeft dit neveneffect zich in
Haarlem niet voorgedaan.
Een andere structurele maatregel om de levendigheid en het
informele toezicht in de binnenstad te bevorderen, betreft het
'wonen boven winkels'. Etages boven winkels fungeerden vaak als
een soort opslag. 'Wonen boven winkels' is een gemeentelijke
subsidieregeling om ondernemers over te halen de boven de
winkel gelegen etages als woonruimte beschikbaar te maken. De
subsidie kan ondermeer worden gebruikt om een aparte trap of
toegang naar deze etage te maken. Behalve als bijdrage aan de
woningnood, betekent deze maatregel in deze kwetsbare gebie• den ook: meer ogen op straat en dus meer informele sociale controle. De ondernemers in de binnenstad probeerden dit effect
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nog verder te versterken. Zij sprokkelden zelf het geld bijeen om
de straatverlichting uit te breiden.
Een aanpalend probleem vormde de dreigende verloedering
die in de hand gewerkt werd door bekladdingen. Bekladdingen
versterken de anonimiteit en geven bij passanten het beeld, dat
de straat van niemand is. Wanneer bekladdingen die op een
muur of een rolluik worden aangebracht niet meteen worden
verwijderd, ontstaat al snel een olievlekwerldng. De drempel die
jongeren ervan weerhoudt, om ook op omliggende panden graffiti aan te brengen, wordt dan veel lager. En al snel is elk vrij
plekje in een straat volgeschreven. Dit probleem is aangepalct
door de instelling van een clean-team.
De sector gemeentewerken zette dit team op. Men had daar
immers de benodigde know-how in huis op het gebied van
graffiti-verwijdering en schilderwerk. Het clean-team maakte de
puien in de belangrijkste winkelstraten graffiti-vrij en sloot
onderhoudscontracten at met ondernemers, met de garantie dat
bekladdingen binnen 48 uur zouden zijn verwijderd. Deze consequente benadering bleek succesvol: vrijwel alle ondernemers
deden mee en het straatbeeld lijkt duurzaam verbeterd te zijn.
De druk op de binnenstad werd daarnaast versterkt door
horeca-overlast: geluidsoverlast vanuit cafes, bier drinken, lawaai
op straat en geweld (ook door portiers). Het antwoord hierop is
een 'lik-op-stuk'-benadering, waarbij ondernemers consequent
worden aangesproken op overlast die vanuit hun etablissement
wordt veroorzaalct. Dit komt neer op een systeem van gele en
rode kaarten. Bij een eerste overtreding krijgt de ondernemer een
waarschuwing (door de politic). Vervolgens worden in een oplopende trap bestuurlijke maatregelen opgelegd, die varieren van
tijdelijk eerder dicht tot sluiting. Vrijwel iedereen is geluldcig met
dit systeem: de politie (die weet dat bij optreden nu bestuurlijke
rugdelcking wordt gegeven), de vereniging Horeca Haarlem Chet
kaf wordt nu tenminste van het koren gescheiden') en uiteraard
de bewoners.
In het kader van een zogenaamd omnibus-onderzoek worden
jaarlijks driehonderd bewoners van de binnenstad ondervraagd.
Sinds de invoering van het horeca-sanctiebeleid is het aantal bewoners dat onaanvaardbare geluidsoverlast vanuit de horeca
zegt te ondervinden met dertig procent teruggelopen (Gemeente
Haarlem, 1994). Op dit moment wordt door alle betroldcenen geprobeerd om op deze weg voort te gaan via de invoering van een
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'nachtwacht'. Deze nachtwacht moet komen te bestaan uit zogenaamde susploegen die, mede gefinancierd door de horeca en
onder regie van de politie, het uitgaand publiek op de piekuren
op hun gedrag moeten aanspreken.
Wijkgewijze aanpak

Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid in Haarlem
vormt de wijkgewijze aanpalc, die een geleidelijke evolutie heeft
doorgemaakt. In 1988 werd gestart met een buurtbeheerproject
tegen vandalisme. Dit vond plaats in een stadsvernieuwingsgebied. Beoogd werd om aan de bewoners en organisaties initiatieven te ontlokken, die de vandalisme-problemen in hun wijk
tegen konden gaan. Een gemeentelijke projectleider moest zorgen voor een goede analyse van de problematiek en voor de
coordinatie van een plan van aanpak. De maatregelen die werden uitgevoerd waren bij voorbeeld: een operatie face-lift (het
schoonmaken en zonodig herstellen van het gemeentelijk straatmeubilair, gebouwen, telefooncellen, enzovoort), vandalismeprogramma's op scholen, adoptie van pleintjes en plantsoenen
door scholen en door bewonersgroepen. De resultaten waren
heel bemoedigend. Voor het project noemde 27 procent van de
bewoners vandalisme als buurtprobleem, na afloop was dit gedaald tot zeven procent (Gemeente Haarlem, 1990).
Een tweede buurtbeheerproject tegen vandalisme werd opgezet in een niet-stadsvernieuwingsgebied. Dit leek moeilijker te
worden omdat bij bewoners en bij de gemeente veel minder kader aanwezig was. In de praktijk werd dit echter ruim gecompenseerd door de frisheid en het enthousiasme van de bewoners, die
blij waren dat ook eens in hun wijk aandacht aan buurtproblemen werd geschonken. Zo zetten zij zelf bijvoorbeeld veel
veeg- en reinigingsacties op.
Het derde buurtbeheerproject werd verbreed van vandalisme
naar criminaliteit. Behalve aan vandalisme en dreigende verloedering van de omgeving werd ook de nodige aandacht geschonken aan inbraken in woningen. Bij voorbeeld via inbraakpreventie in achterpaden (verlichting, compartimentering),
aanpassingen aan de entree van torenflats en verbetering van
toezicht. Het aantal woninginbraken daalde met 37%. De tevredenheid van de bewoners met hun buurt en woonomgeving nam
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toe, het aantal gesignaleerde buurtproblemen nam af (Gemeente
Haarlem, 1995).
Op dit moment bevindt de wijkgewijze aanpak zich in een
nieuw ontwiklcelingsstadium. Allereerst is het onderwerp verruimd: niet alleen criminaliteitsproblemen komen in aanmerking, maar ook andere veiligheidsonderwerpen, zoals ernstige
overlast of verkeersonveiligheid.
Ten tweede is de ml van de gemeente veranderd. Organisaties
uit de wijken (zoals wijkraden, of stadsdeelorganisaties) kunnen
intekenen op een project en zorgen dan zelf voor de coOrdinatie
van de uitvoering enran. De gemeentelijk projectleider is nog belast met een 'veiligheidsdoorlichting' (analyse van de problemen)
en levert ondersteuning bij de opstelling van een plan van aanPakTen derde is de schaal waarop het een en ander plaats vond
verruimd. Vond em tot dusver eon project in circa drie jaar plaats,
nu starten er per jaar drie zogenaamde wijkveiligheidsprojecten.
Per project is een budget van 1 75.000 beschikbaar.
Een wijkgewijze benadering heeft twee voordelen. Allereerst
kunnen specifieke veiligheidsproblemen vaak dicht bij de 'bron'
en met de direct betroklcenen worden aangepakt. Dat is natuurlijk heel doeltreffend. Daarnaast werkt het vaalc als een eyeopener voor de stedelijke aanpalc. Bij de eerste scholenprojecten
tegen vandalisme bleek bij voorbeeld dat het onderwijs behoefte
had aan herkenbaar (Haarlems) materiaal dat ze gemaldcelijk in
de lessen zouden kunnen inpassen. Daarom is vervolgens een
Haarlemse lesmap gemaakt (met ondersteuning van het ministerie van Justine) en een preventie-catalogus waar voorlichtingsmateriaal, dat in Haarlem beschikbaar was, werd getnventariseerd. Deze materialen worden nu over de gehele stad gebruikt.
Coordinatie en organisatie
De gemeentelijke overheid heeft als geen ander zicht op de
veiligheidsproblemen die zich binnen de gemeentegrenzen voordoen. Bovendien is de gemeente uitgertist met een zeer rijk potentieel aan instrumenten om de veiligheid-situatie te beInvloeden. Deze instrumenten liggen in de sfeer van het beheer, van de
financien (gericht inzetten van gelden), van toezicht, van regelgeving, van (ruimtelijke) planning, van voorlichting en van coOrdinatie. Vrijwel alle lijntjes komen uiteindelijk samen bij het col-
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lege van B en W Hier ligt dus de bestuurlijke coordinatie van het
veiligheidsbeleid.
In Haarlem is de burgemeester de eerst aanspreekbare
portefeuillehouder voor het veiligheidsbeleid. De meeste beleidsplannen op het vlalc van veiligheid, kennen ook nog een
strafrechtelijk sluitstuk waarvoor de lokale driehoek (bestaande
uit burgemeester, officier van justitie en districtschef) verantwoordelijk is.
In de praktijk worden de meeste plannen voorbereid door subdriehoeken, die zijn ingesteld op het vlak van verkeer, van milieu
en van criminaliteit (de stuurgroep criminaliteitspreventie). Voor
de aanpalc van deelproblemen stellen deze subdriehoeken gewoonlijk ad-hoc werkgroepen in, bij voorbeeld op het vlak van
woninginbraken of voor het voorbereiden van een verkeersveiligheidsplan.
Vanuit de gemeente wordt de burgemeester direct ondersteund door een bureau Veiligheid, dat in 1991 is ingesteld.
Hierin zijn de taken rond openbare ordebeleid, criminaliteitspreventie, Halt, drank- en horecabeleid, coordinatie van evenementen en integrale veiligheid gebundeld. In de praktijk fungeert
dit bureau vaak als een denk- en doe-tank bij het initieren van
oplossingen voor veiligheidsproblemen. Door de plaats in de organisatie van bureau Veiligheid zijn de noodzakelijke korte lijnen
met de burgemeester gegarandeerd. Het gecombineerde takenpakket maakt het mogelijk dat de mix van beleidsinstrumenten
(overleg, regelgeving) optimaal kunnen plaatsvinden. Daarom
stellen ook steeds meer andere gemeenten de laatste jaren een
bureau Veiligheid in.
In recente discussies over (integraal) veiligheidsbeleid, wordt
vaak gedebiteerd dat een gemeentebestuur de totale regie zou
hebben over de veil igheidsmaatregelen die in een gemeente worden getroffen. Dat zou echter een megalomaan uitgangspunt
zijn. Het mag dan zo zijn, dat een gemeente de beschikking heeft
over erg veel instrumenten, dat de coordinatie van het lokale beleid bij het college van B en W ligt, dat met de burgemeester het
strafrechtelijke traject wordt afgestemd in het driehoeksoverleg
en dat de burgemeester in geval van rampen over verregaande
bevoegdheden beschikt. Maar de belangrijkste randvoorwaarden
worden door de rijksoverheid bepaald. Dat geldt zowel op het
vlak van financien (omvang en verdeling van het gemeentefonds;
bijdragen aan de politie, aan Halt), als op het vlak van de regelge-
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sing (Bouwbesluit, Wet op de kansspelen, voorwaarden aan
Melkert-banen). Veel zaken, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en van verkeer, worden daarnaast regionaal bepaald.
Belangrijker is echter dat de meeste zaken die in de gemeente
op veiligheidsgebied worden gedaan (of nagelaten), plaatsvinden
door afzonderlijke burgers, door winkeliers, door non-profit instellingen en door bedrijven. De gemeente kan al deze individuen en instellingen natuurlijk nooit regisseren, hooguit stimuleren. In Haarlem besloot de woningbouwvereniging Patrimonium
bij voorbeeld onlangs om een bedrag van vijf miljoen gulden te
investeren in een inbraakpreventie-plan voor het eigen woningbezit. Dit bedrag is hoger dan alle gemeentelijke uitgaven voor
veiligheidsmaatregelen in het investeringsprogramma en de bijdrage aan de politie bij elkaar. Enige gemeentelijke bescheidenheid is dus wel op zijn plaats.
Sociale vernieuwing heeft in Haarlem overigens een positieve
invloed op het veiligheidsbeleid. Niet in die zin, dater voor een
heel andere wijze van werken is gekozen. De buurtbeheerprojecten tegen criminaliteit, vonden in Haarlem bij voorbeeld al
plaats voordat er sprake was van sociale vernieuwing. Wel zijn
door de sociale vernieuwingsaanpalc ondermeer werkgelegenheidsprojecten rond toezicht gestimuleerd. Het mes snijdt hier bij veiligheid aan twee kanten: aan de ene kant wordt door nieuw gecreeerde banen aan meer mensen een zinvol bestaan geboden,
aan de andere kant kan verhoogt toezicht een bijdrage leveren
aan de veiligheid op straat. Daarnaast maakt het gemeentelijk
fonds sociale vernieuwing (dat is opgebouwd uit voorheen
geoormerkte rijksbijdragen) diverse nieuwe veiligheidsinitiatieven mogelijk.
De term integrale veiligheid' is enkele jaren geleden door het
ministerie van Binnenlandse Zaken gelanceerd, waarbij met
name werd gedoeld naar een 'breed' veiligheidsbegrip (van overlast tot rampen). In Haarlem hebben op dat terrein ook enkele
ontwikkelingen plaats gevonden. Zo wordt er bij voorbeeld een
integrale veiligheidsrapportage uitgebracht, waarin de
veiligheidssituatie rond verschillende deelonderwerpen in kaart
is gebracht. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaalct van jaarlijkse uitkomsten van de gemeentelijke omnibusonderzoeken,
waarin gevraagd wordt naar buurtproblemen en bronnen van
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onveiligheid. Ook wordt er tussen de verschillende veiligheidsdisciplines (brandweer, verkeer, milieu, politie, gezondheid) onderling nauwer samengewerkt.
De kern van integraal veiligheidsbeleid zou mijns inziens overigens niet moeten liggen in het in de breedte uitrekken van het
begrip veiligheid, maar in een samenhangende aanpak van
veiligheidsproblemen. En dat laatste is in Haarlem de afgelopen
jaren natuurlijk niet wezenlijk veranderd.
Resultaten

Wat heeft het een en ander betekend voor de veiligheidssituatie
in Haarlem? Dat het aantal geregistreerde misdrijven in Haarlem
in 1991 op hetzelfde niveau is gehandhaafd als in 1983 (nadat
aanvankelijk zelfs een lichte daling had plaatsgevonden). Hierbij
wist Haarlem zich aan de landelijke trend te onttrekken: in Nederland steeg het percentage in deze periode met twintig procent.
De laatste drie jaren kan het schip de wal echter ook niet meer
keren. In deze periode steeg de geregistreerde criminaliteit in
Haarlem met 22 procent (landelijk elf procent). Vooral de toename van geweldsdelicten (67 procent) baart zorgen. De
vandalisme-schade aan gemeentebezit wist zich nog wel aan
deze trend te onttrelcken en is van 1,1 miljoen gulden in 1984 geleidelijk gedaald tot f 400.000 in 1993 (Gemeente Haarlem 1994).
Taarlijks betekent dit dus een besparing op de gemeentebegroting van f 700.000. Het aantal slachtoffers in het verkeer
daalde in Haarlem sinds 1983 met circa 25% (Gemeente Haarlem, 1993).
Samengevat kan worden geconcludeerd dat het totaalbeeld in
Haarlem betrekkelijk positief is, maar dat de verharding van criminaliteit (die ondermeer blijkt uit de recente toename van
geweldsdelicten) zorgen baart. Ook op dit terrein is wellicht de
ontwikkeling van een probleemgerichte aanpak op zijn plaats.
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Summaries

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 By. 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. 5, 1995) is Integral safety.
Safety as an administrative product
J. Kohnstamm

In the government agreement it is laid down that the cabinet
will make a considerable effort in the field of fighting unsafety.
The note 'Safety Policy 1995-1998' describes the broad outlines
of the future integral safety policy of this cabinet. Safety policy
aims at encouraging the development of a combined set of
measures; measures not only concerning the fighting of
unsafety, but particularly measures concerning the prevention
and control of unsafety. Integral safety policy is a logical result
from the 'Integral Safety Reports' of 1993 and 1994. The
provision of safety no longer means fighting public disorder and
unsafety only. The reorientation of the government on the
provision of safety reveals with respect to mutual dependence.
This requires a joint approach of the government, social and
industrial organizations and citizens. Public administration
plays a coordinating part in this process. The encouragement of
integral safety policy at national level and the stimulation of a
concrete, problem-oriented approach at local and regional level
are paramount in the cabinet policy. Considering the general
points of departure, the government agreement, the support in
the Second Chamber and in society, the cabinet gives priority to
the themes of youth and safety, drugs and safety, social
environment and safety and the control of risks, and supervision.
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Integral safety; renewing or blurring the policy goals?

W.I.M. de Haan
The integral approach to public safety which has been
promoted by the ministry of the Interior is described and
analyzed in terms of innovation and goal displacement. The
integral approach to public safety builds upon earlier crime
prevention policies but its policy goal is more encompassing
than crime. In terms of its content, the integral approach is
vague and ill-developed. However, it is precisely this vagueness
which explains why the integral approach may be stimulating
administrative reform at the municipal level. In conclusion, it is
argued that what is integral about this policy is not new and
whatever is new is not (yet) integral.

Integral safety-policy between symbolism and administrative
fuss
R. van der Wouden
The article contains a critical analysis of the 'logic' behind the
integration of policies concerning crime and safety. After tracing
the origins of the urge for policy integration in the Dutch policy
system in general, the article shows that several different
reasons for the integration of safety and crime policies are given
by policy-makers. Those reasons stem from two highly
incompatible hypotheses on safety-problems. The first
hypothesis might be called the 'domain-hypothesis', stating that
all safety-problems in the Dutch society should be covered by
one integral safety-policy. The second hypothesis might be
called the 'causal-chain-hypothesis', stating that policies should
be grouped together only if analysis shows that they belong to
one causal chain. If both hypotheses are used in the formulation
of safety policies, the policy integration might end up either in
symbolic integration or in administrative fuss. Therefore, the
use of only one hypothesis, the causal chain hypothesis, is
recommended. However, because of the highly technocratic
character of this hypothesis it contains no criteria for making
normative judgements. These criteria are to be derived from
ethics or political philosophy.
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The naked society; a plea for an impersonal but reliable public
culture
K. Raes

In this article the author gives an extensive analysis of the
concepts of unsafety and anonimity in large cities. Point of
departure is the idea that one should not consider the
impersonal space of the city to be an obstacle, but that one
should, on the contrary, use its possibilities. The author
indicates that thanks to a reticent attitude of citydwellers, the
interpersonal coming together becomes a possibility Safety
should not be sought in the withdrawal of anonimity, but, on
the contrary, in the reforging of that anonimity into a reliable
situation. The most important means to this end is the ritual
(rules of personal interaction, festive days, good use of
language). Therefore, rituals should not be criticized on their
moral meaning, because in that way their meaning will be
destroyed, which will finally culminate in a 'naked society'
inhabited by disinterested and uncertain people that experience
everything that is out of order as threatening. A clear need exists
for a re-ritualisation of the public space.
Consumption of safety; from welfare state to security state
J.C.J. Boutellier and B.A.M. van Stokkom

In the ninetees safety is at the heart of society; this can be seen
as a result of the development of prevention policy in the
criminal justice system. The welfare state that was built around
concepts of justice, well being and welfare has been shifted to a
society that is organized around safety and risk reduction. Safety
has become the genexial denominator for criminal justice. This
development is critically described, inspired by the work of the
French philosopher Main Gerard Slama. The authors believe
that this development should be canalized because criminal
justice can loose its normative function and the state's program
of intervention and prevention can be unacceptably broadened.
Anxiety, what to do about it
G. Burger

The article treats three aspects of the present-day attention for
crime. First it argues that the prevailing sociological approach
through large scale surveys leads to deterministic perceptions
and alarmist opinions. Psychology with its attention for
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individuals and small groups tends to stress people's own
behaviour, — preventive, evasive, assertive — and gives a more
sober view. Secondly, the article sketches the decentralised and
multiform approach of unsafety in Rotterdam, on neighbourhood and street level, where citizens and officials can know one
another. Interaction on face-to-face level seems to be beneficial
to psychological security. Thirdly, attention is drawn to the
market value of unsafety, in economical and political senses.
Unsafety also offers opportunities to create new (partly artificial)
employment, which is greatly in demand, both in society and
politically. If only we do not maintain, or even magnify,
perception of unsafety just for the sake of employment.

Safety policy in Haarlem; the benefits of a problem-Oriented
approach
R.M. Walop
In this article the policy on urban safety in Haarlem is discussed
(capital of the province of North Holland, with 150.000
inhabitants). This policy is developed by the local government.
A problem-oriented approach has been adopted, focusing on
different topics of urban safety, e.g. vandalism, burglary,
bicycle-theft, addiction to slot-machines, drug-related crime
and nuisance, road safety and safety of the inner city. In depth
analyses of these problems are performed by councilstaff and
external agencies. If necessary 'action programs' are developed
and implemented. These programs always contain short term
and long term measures. The policy on urban safety in Haarlem
is coordinated by the Council of the City of Haarlem. In the
Council the mayor (supported by a bureau on Urban Safety) is
the main responsible official for public order related matters.
Public order issues in relation to criminal justice are addressed
in a special forum in which the mayor operates closely with the
chief constable and public prosecutor. This approach has
contributed impressively to the stabilization and reduction of
crime for a period of eight years (on the national level the
number of criminal offenses increased by 20%). The cost of
vandalism suffered by the City Council itself has been reduced
by 65%.
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De macht bepaalt de moraal

drs. Ed. Leuw*
Dat 'de markt' altijd gelijk heeft
schijnt een onomstreden waarheid te
zijn in de wereld van de effectenbeurs en de geldhandel. Elke
schijnbaar logische en ordelijke
afweging op grond waarvan een
redelijke beslissing is genomen kan
achteraf worden afgemeten aan de
berekening van winst of verlies. Vals
spelen mag ook niet op de geld- en
goederenbeurzen. De moraliteit van
goed of slecht is verder simpel. Wie
geld overhoudt heeft gelijk in een
wereld waar het overhouden van
geld de enige geldende ratio is. In
de huidige neo-liberale maatschappelijke ontwikkeling is de markt
norm en model geworden. Succesvol
overleven en groeien van individuen
en organisaties op een markt van
consumenten en mededingers is een
dwingende maatstaf voor het
hebben van gelijk.
Dat 'het bedrijfsleven' zich kan (en
wil) opwerpen als een machtige
bepaler van maatschappelijke
normering blijkt ook uit de bijdrage
van ex-werkgeversvoorzitter Van
Lede in het vorige nummer van
Justitiele verkenningen, getiteld 'Het
gedrag bepaalt de code'. Enige
kanttekeningen lijken op zijn pleats.
De auteur schetst twee werelden.
We benoemen ze voor het gemak
maar even als een civiele, waarin
particulieren elkaar niet tot
slachtoffer van grove individuele
zelfzuchtigheid mogen maken en
een economische waarin op zo
fatsoenlijk mogelijke wijze geld
verdiend moet worden. In de civiele
wereld staat het er volgens de
auteur niet best voor met het

respect voor wezenlijke gedragsregels. Criminaliteit bloeit, enerzijds
vanwege de afnemende kracht van
gemeenschappelijke waarden en
normen en anderzijds omdat de
macht van de samenleving (de
overheid) om de rechtsorde
dwingend op te leggen, of op zijn
minst schending van de regels
effectief te sanctioneren, steeds
verder dreigt te worden ondermijnd.
De . remedie voor de bescherming
van de civiele wereld ligt dan ook
voor de hand: het herijken van een
gemeenschappelijke moraal en het
slagvaardiger maken van (repressieve) sociale controle.
Dit is een niet ongebruikelijke en (in
zijn algemeenheid) ongetwijfeld niet
geheel onjuiste analyse. Op zijn
minst bevreemdend is het echter dat
voor de sociale controle van de
economische wereld, de wereld van
het bedrijfsleven, kennelijk een
geheel ander verhaal geldt. Volgens
dit verhaal is het bedrijfsleven vrijwel
per definitie maatschappelijk
responsief en verantwoordelijk. De
disciplinerende en kennelijk
moraliserende werking van 'de
markt' wordt als belangrijke
verklaring hiervoor opgevoerd. De
klant maakt zich zorgen over het
milieu, dus Unilever zal er uit zichzelf
wel voor zorgen dat er zo
milieuvriendelijk mogelijke
wasmiddelen worden geproduceerd.
Wie zou zich bij deze bijna
natuurlijke koppeling van meatschappelijk en bedrijfsbelang nog
zorgen maken over zelfzuchtig en
maatschappelijk schadelijk
ondernemen?

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC.
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Bovendien is volgens het verhaal van
Van Lede, anders dan voor de civiele
wereld het geval is, de versterking
van de slagvaardigheid van sociale
controle op het handelen van het
bedrijfsleven niet opportuun. Het
bedrijfsleven zal zelf wel zorgen voor
de bewaring van respectabel gedrag
en mag zo min mogelijk warden
belast met formele regelgeving die
extern kan warden afgedwongen. Er
wordt een hoge norm gesteld ('wie
een paging tot omkoping doet weet
zich reeds ontslagen'), maar
kennelijk moet de buitenwereld zich
het liefst niet bemoeien met de
vraag of het bedrijfsleven zich oak
werkelijk aan die norm houdt. Ten
slotte zou het in verband met de
internationalising van de economie
wel eens onvermijdelijk kunnen zijn
am 'speciale fees' uit te keren die in
Nederland niet als normaal gelden.
Claimen van moraliteit en
immunisering tegen externe sociale
controle is een welbekend middel
van sociaal en economisch
machtigen am de werkelijkheid te
definieren en de eigen bewegingsvrijheid te maximaliseren. Het lijkt
mij verstandig am dit als zodanig te
herkennen en er vanuit te gaan dat
de economische wereld niet minder
zondig is clan de civiele wereld.
Helaas zal milieubeschadiging vele
bedrijfsvoerders, aandeelhouders en
consumenten een minder acute zorg
zijn dan een groeiende winst en een
goedkoop produkt. Sommige delen
van het bedrijfsleven zijn terwille van
winstmaximalisering of overleving
deels verbonden met de wereld van
commune criminaliteit. De wereld
van horeca- en taxibedrijven is niet
goed denkbaar zonder zwartwerkers.
Anderson is heling moeilijk
denkbaar zonder de inschakeling
van een marge van deze bedrijfssegmenten. Het gerenommeerde
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bank- en verzekeringswezen is
geregeld in opspraak in de sfeer van
fraude. Welke verklaring daarvoor
dan oak gegeven moet warden,
miljoenen aan wit te wassen
drugsgelden zijn in omloop in de
officiele economie, kennelijk zonder
dat daar moeiliike vragen over
warden gesteld. En grate kledingconcerns kopen een deel van hun
handel tegen bodemprijzen, die
alleen kunnen warden bedongen als
produktie door illegale naai-ateliers
in eigen land of door kinderarbeid in
de derde wereld op de koop toe
wordt genomen.
Heleas werkt het gedeelde belang
van consument en bedrijfsleven
vaker tegen de gewenste morele
principes dan er voor. Economische
rationaliteit staat eerder op
gespannen voet met maatschappelijke rechtvaardigheid dan dat ze,
zoals Van Lede suggereert, keurig in
elkaars verlengde liggen. Regels
voor het bechigsleven dienen, indien
deze politiek noodzakelijk warden
geacht, dan oak niet minder
dwingend en extern controleerbaar
te zijn dan regels in de civiele
wereld.

Journaal

Themanummers Justitiele
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld
ten behoeve van het onderwijs, grote
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 nummers kan met
de redactie contact worden
opgenomen. Ook personen die een
bijdrage willen leveren aan een van
de aangekondigde nummers worden
verzocht contact op te nemen met
de redactie.
JV6, juli/augustus: Gevangeniswezen
JV7, september: Onderzoeknummer
JV8, oktober/november: Gedogen
JV9, december: Amerika
Congressen
IVde 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 grote waaier van
vormen en methoden van
thuisbegeleiding gecreeerd. Op het
congres zullen verschillende
principes en methoden van
thuisbegeleiding worden voorgesteld. Wij hopen dat practici uit de
verschillende landen in workshops
en postersessies hun methodiek zo
concreet mogelijk zullen presenteren
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en illustreren. Ook zal aandacht
worden besteed aan recent
wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot proces- en
effectevaluatie van deze
hulpverleningsvorm. Er zal ook
worden nagegaan in welke mate
enerzijds de methodieken van
pedagogische thuishulp kunnen
worden bevrucht vanuit het
gezinsgericht werken in het kader
van de residentiele zorg en de
pleegzorg en hoe anderzijds dit
gezinsgericht werken kan
geInspireerd worden vanuit de
thuisbegeleiding.
Datum: 6-9 september 1995
Plaats: Leuven, Belgie
Inlichtingen: 4e Europees EUSARFcongres Kind en Gezin, mevr. N.
Castelo, Hallepoort 27, B-1060
Brussel, tel.: 32.2.533.14.95 en fax:
32.2.534.13.82.
Behandelen van seksuele delinquenten
Op deze vierde International
conference on treatment of sex
offenders bestaat de mogelijkheid
om theorieen, methoden en
empirische onderzoeksresultaten
met betrekking tot behandelingen
van seksuele delinquenten te
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 verkrachting, seksueel geweld, ontucht met
minderjarigen, incest en seksueel
misbruik tegen kinderen buiten het
gezin. Wettelijke systemen in de
wereld verschillen, hetgeen ons
noodzaakt om onze conceptuele
kaders van preventie- en
behandelingsprogramma's tegen de
achtergrond van historische en
heersende wettelijke en sociale
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contexten te bezien. Gedisussieerd
zal bij voarbeeld warden over
cantroversiele onderwerpen zoals
seksuele handelingen met jeugdigen
(Ieefffidsgrens/vajwilligheid) in
seksuele relatues en de machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen
en kinderen. Het strafrecht
reflecteert deze machtsstructuren en
criminaliseert en decriminaliseeft
bepaald seksueel gedrag. Bepaalde
gezichtspunten blijven nogal
controversieel. Is behandeling een
alternaftef 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 voor wat
betreft de psychologische
consequenties. Daarom zijn
preventieprogramma's met als doel
het seksueel geweld terug te
brengen, van essentieel belong.
Datum: 18, 19,20 september 1995
Plaats-. Vrije Universiteit Amsterdam.
Amsterdam
InformsUe: Vrije Universiteit
Amsterdam, Vakgroep Endocrinologie, Jos Megens. 020-4440542.
Zelfregulering en handhaving
The first world conference on new
trends in criminal investigation and
evidence
Deze conferentie wordt georganiseerd door het International network
for research on the law of evidence
and procedure. De conferentie wordt
ondersteund door de Koninklijke
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Nederlandse Academie voor Kunst
en Wetenschappen. De conferentie
is van internationaal belang veer
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 conferenfie
zal hen in steal stellen kennis over
te brengen en ervaringen uit te
wisselen. Under de wetenschappelijke activiteiten vallen tijdens de
conferentie: plenaire sessies,
workshops, poster sessies,
presentaties/demonstraties. Enkele
onderwerpen die op de conferentie
aan de orde zullen komen zijn:
theorieen met betrekking tot
bewilsvoering; mensenrechten en
bewijsrecht; bewijs in verkrachtingszaken; bewijs van seksueel misbruik
van kinderen; bewijs op grand van
DNA; bedreigde getuigen en
anonieme getuigen; forensische
accountancy; internationale
verdragen met betrekking tot
pohtiele samenwerking; grensoverschrijdende misdaad en
onderzoek; Europol en gegevensuitwisseling, enzovoort. De
spreektaal tijdens de conferentie is
Engels. Samenvattingen van papers
kunnen tot 1 september 1995
warden aangeleverd.
Datum: 1 december - 5 december
1995
Plaats: Nederlands Congrescentrum
en Vredespaleis, Den Haag
Inlichtingerr Eurocongres, Pb. 74713,
1070 BS Amsterdam.

Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen
bij de documentatie-afdeling van
het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie tegen betaling kopieen
worden aangevraagd. Wij
attenderen ii erop 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, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt.
De documenten die vanaf 1987
zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden
tot de afdeling documentatie van
het WODC, Postbus 20301, 2500
EH 's-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53 (CJ. van Netburg, P.H.T.
Secherling, drs. A. Schuyt).
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Algemeen
1
Scheingold, S.A., T. Olson e.a.
Sexual violence, victim advocacy and
republican criminology; Washington
State's CommunityProtection Act
Law and society review, 28e jrg., nr.
4, 1994, pp. 729-763
In 1989 werd in Washington een
ingewikkeld stuk wetgeving
aangenomen, bedoeld om seksueel
geweld te bestrijden. Deze wet, de
Community Protection Act (CPA)
wordt in dit artikel besproken.
Tevens wordt aandacht besteed aan
de prominente rol die de slachtofferbeweging speelde bij de totstandkoming van deze wetgeving. Door
sommigen, republikeinse criminologen, wordt beweerd dat de
slachtofferbeweging een bijdrage
!evert aan democratische idealen en
bovendien belangrijke waarden en
belangen bewaakt die door
professionelen worden verontachtzaamt. Anderen daarentegen zijn de
mening toegedaan dat de
slachtofferbeweging een repressief
beleid propageert, waarin de
overheid teveel bevoegdheden krijgt,
dat zij constitutionele rechten in de
waagschaal stelt en de aandacht
afleidt van oorzaken naar symptomen. Het bewijs dat in het
onderhavige onderzoek verzameld
werd, geeft voeding aan de
laatstgenoemde conclusie. Met
literatuuropgave.
2
Blankenburg, E.
The infrastructure for avoiding civil
litigation; comparing cultures of legal
behavior in the Netherlands and West
Germany
Law and society review, 28e jrg., nr.
4, 1994, pp. 789-808
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De auteur deed een ondertoek naar
de redenen waarom in Duitsland
veel vaker naar de rechter wordt
gestapt dan in Nederland. Gezien
het feit dat beide landen grote
culturele overeenkomsten vertonen
in wettehjke tradities en in cultureel
bepaalde attitudes, is dit verschil
opvallend te noemen. Volgens de
auteur is het niet voldoende om
alleen to kijken near de verschillen
zoals die naar voren komen door
bestudering van de formele inhoud
van rechtsregels. De complete
interrelaties tussen institutionele
factoren, het materieel recht en
rechtsattitudes vat hij semen onder
de term 'wettelijke cultuur De
auteur vergeleek Nederland met
Noordrijn-Westfalen en komt tot de
conclusie dat de manier waarop
institutionele factoren hun invloed
doen gelden van doorslaggevend
belang is. Hij doelt daarbij met name
op het feit dat er in Nederland meer
alternatieven en meer niet-juridische
instituties zijn die ars een filter
fungeren tussen eiser en rechtssysteem. Dit komt duidelijk naar voren
op de door hem bestudeerde
gebieden als betaling van schulden,
consumentenklachten, bouwnijverheid. arbitrage in het bedrijfsleven,
huren van woningen, de positie van
werknemers en het regelen van
verkeersschade. Met hteratuuropgave.

3
Parker, C.
The logic of professionalism; stages
of domination in legal service delivery
to the disadvantaged
International journal of the sociology
of law, 22e jrg., nr. 2,1994, pp.
145-168
In rechtssociologische studies over
de verhouding tussen advocaat een
client wordt tegenwoordig de

aandacht vaak sterk gericht op het
machtsaspect. In Australia wees
vooral de Legal Aid Office met
bestraffende vinger naar de volgens
deze organisatie ondergeschikte
positie van denten uit de lager
sociaal-economische milieus. Ook
enkele maatschappijkritische
advocaten toonden hun misprijzen
en gingen over tot de oprichting van
CLC's (community legal centres). De
auteur deed door middel van
participerende observatie en
diepte-interviews een attitudinaal
onderzoek onder de advocaten van
de LAO en diverse CLC's near de
advocaat-client relatie. Zij
concludeert dat gedurende alle
stadia van deze relatie clienten
worden ondergesneeuwd door een
gang van zaken die hun overheersing door de advocaat in de hand
werkt. Advocaten, hun kritische
ideologische stellingname ten spiff,
hebben de touwhes stevig in '
handen, en hebben de beslissingsmacht over wie op welke wijze en in
welke mate geholpen worden. Als
oplossing voor dit probleem van het
ongelijke verhoudingen bestendigende professionalisme wijst de
auteur naar de Youth Advocacy
Centre en de Aboriginal Legal
service. Hier zijn advoca ten in aantal
ver in de minderheid en de
activiteiten niet eenzijdig gericht op
juridische bijstand, maar gericht op
wijdere emancipatoire doelstellingen.
Met literatuuropgave.

4
Tillman, Ft.
Politicians and bankers; the political
origins of two local banking crises
Crime, law and social change, 21e
jrg., nr. 4, 1994, pp. 319 - 335
De auteur analyseert twee
bankcrises in de VS waarbij
vertekeringsfondsen volledig ten
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gronde gingen. Bij beide bancaire
conglomeraten die de auteur heeft
onderzocht is er sprake geweest van
structurele zwakheden in de wijze
waarop de overheden het
bankwezen en andere financiele
instituties dachten te kunnen
dereguleren met het idee van 'meer
markt en minder regels'. Het vrije
marktidee leidde tot de vorming van
even hechte als oncontroleerbare
relaties tussen politici, bankiers en
wetgevers. Dankzij deze regulering
werden financiele markten oak
overspoeld met allerlei abstracte
produkten en diensten waarmee
gewiekste zwendelaars hun
flamboyante levensstijI konden
financieren. Zelfregulering van
financiele instellingen zou volgens
de auteur weinig helpen gezien de
kracht waarmee privatisering en de
vrije markt ideologie systemen van
checks and balances ondermijnen.
Alleen door de overheid gestelde
normen en regels kunnen de
stabiliteit en de betrouwbaarheid van
het bankwezen garanderen. Met
literatuuropgave.
5
Walter, D., E. Lintner e.a.
Gewalt gegen Asylbewerber und
andere Ausfander
Die Polizei, 83e jrg., november 1992,
pp. 261-281
Dit themanummer van Die Polizei
behandelt het geweld tegen
asielzoekers en andere buitenlanders
in Duitsland. In zijn inleiding wijst D.
Walter op het belang van een goede
berichtgeving in de media. Berichten
over aanslagen op onderkomens van
buitenlanders geven een vertekend
beeld van de situatie in Duitsland.
Staatssecretaris E. Lintner gaat in op
de mogelijkheden tot politieke
sturing van de instroom van
asielzoekers en buitenlanders,
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rekening houdende met het
afbouwen van de grenscontroles
binnen Europa. Politieke vluchtelingen dient men te blijven beschermen, doch aan het toelaten van
buitenlanders op andere gronden
dienen grenzen te warden gesteld.
Escaleert het geweld tegen
buitenlanders? H. Zachert
constateert dat vreemdelingenhaat
noch een typisch Dulls, noch een
uitsluitend op racisme gebaseerd
rechtsextremistisch probleem is. Oak
in de omringende landen valt dit
probleem te constateren. M. Klink
gaat in op de diverse maatregelen
die genomen kunnen warden tegen
criminaliteit, begaan uit vijandigheid
ten opzichte van vreemdelingen. P.
Raisch beschrijft ten slotte hoe het
rechtsextremisme in de vrijstaat
Sachsen met succes wordt
bestreden.
Strafrecht en strafrechtspleging
6
Bradford, R.
Developing an objective approach to
assessing allegations of sexual abuse
Child abuse review, 3e jrg., nr. 2,
1994, pp. 93-101
De vraag of seksueel misbruik van
kinderen vervolgd kan warden,
hangt voor een belangrijk deel af
van de kwaliteit van de getuigenis
van het betrokken kind. Het is
tegenwoordig mogelijk am de
getuigenis van kinderen met een
videocamera vast te leggen. De
vraag is echter of die getuigenissen
op waarheid berusten. Om die vraag
op een objectieve manier te kunnen
beantwoorden is een analyseinstrument ontwikkeld, de
zogenaamde Statement Validity
Analysis (SVA). Met behulp van dit
instrument kan warden nagegaan of
de door het kind afgelegde
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verklaring eerder op waarheid dan
op fantasie benist. De WA heeft
drie onderdelen. Het eerste betreft
een psychologische doodichting van
het functioneren van het kind. Het
tweede onderdeel is een checklist
aan de hand waarvan geloofwaardigheid van de verklaring kan
worden getoetst. Dit gebeurt aan de
hand van 18 criteria. Het derde
onderdeel betreft een meer
subjectieve validering van de
afgelegde verklaring aan een aantal
vooral externe factoren. Uit
onderzoek is gebleken dat SVA tot
een relatief betrouwbare taxatie leidt
van de realiteit van de door het kind
afgelegde verklaring. Wel is een
vereiste dat bij de ondervraging van
het kind rekening wordt gehouden
met de SVA die achteraf plaatsvindt
Met literatuuropgave.

7
Campbell, S.
The Criminal Justice and Public Order
Act 1994; gypsies: the criminalisation
of a way of life?
The criminal law review. 1995, pp.
28-37
De Criminal Justice and Public Order
Act die in Engeland en Wales in
1994 van kracht is geworden kent
een tweetal bepalingen die. naar de
mening van de auteur. de positie van
zigeuners en woonwagenbewoners
ernstig aantasten. Er wordt in dit
verband zelfs gesproken van
'etnische zuivering' en 'culturele
genocide'. In elk geval wordt de
traditionele levensstal van de
nomadische eden van de
samenleving bedreigd. Hen wordt de
keuze gelaten om zich ofwel
sedentair te gaan vestigen, ofwel te
warden gecriminaliseerd. De
inspraakprocedure die gewoonlijk bij
dit soon wetgeving wordt gevolgd,
heeft in het geval van de zigeuners

jammerlijk gefaald. Van de ongeveer
1400 reacties zijn er slechts ruim
900 officieel erkend. De andere 400
werden onvoldoende gestructureerd
geacht am geldig te kunnen zijn.
Zigeuners missen de sociale en
poatieke positie die nodig is am in
de machtscentra te worden gehoord.
De auteur meent dat in dit geval
alternatieve communicatiemiddelen
hadden moeten warden gevolgd. In
dit anikel wordt geprobeerd de
betrokkenen alsnog een stem te
geven. De verschillende secties van
de Act die betrekking hebben op de
zigeuners warden geanalyseerd. Met
literatuuropgave.
8

Middleton, K.
Community alternatives reconsidered
The Howard journal of criminal
justice, 34e pg.. nr. 1,1995, pp. 1-9
De auteur constateert dat het
overheidsbeleid inzake de bestraffing
van wetsovertreders sinds 1988 is
verschoven van gevangenisstraf naar
gemeenschapsstraffen. Onderzocht
warden twee gemeenschapsprojecten die levensvatbare
alternatieven willen bieden your
vrijheidsbeneming en die in pleats
daarvan door de rechter kunnen
warden opgelegd. Beide projecten,
in Dumbarton en Middlesbrough,
warden vergeleken op hun
doeleinden, programma's en
resultaten. De doeleinden van beide
projecten zijn identiek: wijziging van
het gedrag van hun clienten door
middel van groepsdiscussies tussen
leeftijdsgenoten en aanmoediging
van het nemen van volledige
verantwoordelakheid voor het eigen
handelen. In beide projecten wordt
geprobeerd de etikettedng van
betrokkenen als 'crimineel' te
beeindigen am zodoende zelfachting
en zelfvertrouwen te bevorderen. In
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Dumbarton beschikte men over veel •
meer financiele middelen en veel
meer personeel in verhouding tot
het aantal clienten dan in
Middlesbrough. Dit verschil is naar
alle waarschijnlijkheid voor een
belangrijk deel verantwoordelijk voor
de verschillende resultaten van
beide projecten. Het recidivecijfer
van de clienten van Dumbarton is
veel lager dan dat van de
Middlesbroughers. De overheid
worth sterk geadviseerd meer van
dit soon projecten te evalueren,
meer geld te stoppen in de
projecten en geen projecten in stand
te houden die evenmin iets
bijdragen aan de resocialisatie van
de betrokkenen dan de gevangenisstraf waarvoor het alternatieven zijn.
Met literatuuropgave.
9

Pitfield, D.
Sentencing; can the computer help?
Acta criminologica, 7e jrg., nr. 3,
1994, pp. 50-56
De auteur geeft eerst een
samenvatting over de discussie over
de problemen van vonniswijzing. Zij
gaat daarbij vooral in op de
verschillen tussen het Verenigd
Koninkrijk en de VS. Uit deze
discussie valt niet op te maken dat
vonniswijzing een controversieel
thema is opgezadeld met problemen
over doelstellingen en doelbereiking.
Uit haar bespreking van de 1991 UK
Criminal Justice Act en de in de VS
gehanteerde Sentencing Guidelines
trekt zij de conclusie dat de
noodzaak tot aanpassing aan allerlei
veranderingen in bovengenoemde
discussie een centraal onderwerp is.
Volgens haar is de computer bij
uitstek geschikt om veranderingsprocessen kosteneffectief en snel te
laten verlopen. Zij vestigt haar hoop
op potenties van met kunstmatige

intelligentie bewerkte expertsystemen. Bij expertsystemen
worden alle facetten van het
menselijk besluitvormingsproces in
een computerprogramma verwerkt
om vervolgens toegepast te worden
op real-life problemen. De voordelen
van gecomputeriseerde vonniswijzing houden verband met
consistentie, snelle aanpassing aan
nieuwe rechtspraak en precedenten,
de snelheid van de vonniswijzing, de
verwerking van subjectieve
argumenten, en de lage kosten.
Met literatuuropgave.

Criminologie
10
Davis, S.A.B., Kemp, S.
Judged seriousness of crime in New
Zealand
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 27e jrg., nr. 3,
1994, pp. 250-263
Voor het voeren van strafrechtelijk
beleid is het belangrijk om te weten
hoe het publiek de zwaarte van
bepaalde delicten inschat en of
hierover enige consensus bestaat. In
het onderhavige onderzoek werden
115 inwoners van Christchurch, een
stad in Nieuw-Zeeland gevraagd
naar hun oordeel over de zwaarte
van 25 delicten. Daarbij werd de
methode van geleide schatting
gehanteerd. Een delict werd op 100
gesteld en vervolgens moesten de
respondenten beoordelen in
hoeverre het aan hen voorgelegde
delict zwaarder dan wel lichter was
dan het standaard-delict. De
delicten werden zowel onder een
bepaald etiket, als door middel van
een beschrijving aan de respondenten voorgelegd. De beoordeling van
de etiketten en de omschrijvingen
bleken grotendeels met elkaar te
corresponderen en de resultaten
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toonden een hoge mate van sociale
consensus over de relatieve emst
van delicten. Het oordeel van de
respondenten kwam grotendeels
overeen met de gemiddelde straffen
die de Nieuw Zeelandse rechtbanken oplegden en correspondeerden
matig met zowel de maximumstraffen die voor de delicten konden
warden opgelegd als met de
ophelderingsprioriteiten die de
politie zich stelde. Met literatuuropgave.

focus op daders zowel als
slachtoffers helot het model de
gecompliceerde relatie tussen
niveaus van overvloed en
criminaliteitscijfers te verklaren. Het
levert ook nieuwe inzichten in de
gedifferentieerde effectiviteit van
afschrikking, resocialisatie,
conventionele dader-georienteerde
en slachtoffer-georienteerde
criminaliteitspreventie.

11
Dijk, JJ.M. van

De antropoloog en het criminologische beleidsonderzoek; mogelijkheden en valkuilen
Sociologische gids, 42e jrg., nr. 1,
1995, pp. 60-79
Dit artikel gaat over de bijdrage die
vanuit de antropologie is geleverd en
nog kan warden geleverd op het
gebied van criminologisch
beleidsonderzoek. Volgens de auteur
zijn or twee ontwikkelingen gaande
die de mogelijkheid you de
antropoloog vergroten am eon
zinvolle bijdrage aan criminologisch
onderzoek to leveren. Beide
ontwikkelingen kennen valkuilen die .
de criminologisch werkzame
antrapoloog zouden kunnen
opslokken. De eerste ontwikkeling
heeft betrekking op de door de
antropoloog gebruikte methode van
kwalitatief veldondertoek. Vooral in
de hedendaagse Amerikaanse
criminologie zou steeds moor de
behoefte ontstaan am de werkelijkheid 'op straat' to gaan onderzoeken.
De auteur geeft voorbeelden van
Nederlands antropologischcriminalogisch ondertoek en
behandelt dit in verband met het
rationele keuze-model. Het gevaar
hierbij is dat het perspectief van de
dader geleidelijkaan wordt
losgelaten. De tweede ontwikkeling
betreft het verschijnsel van de

Einterpratation des taux de
criminalitk interactions entre les
choix rationnels des victimes et des
dalinguants
Revue internationale de criminologie
et de police technique, 47e jig.. nr. 3,
1994, pp. 263-281
In dit artikel warden de
criminaliteitscijfers van vermogensdelicten geanalyseerd als resultaat
van interacties op macroniveau
tussen de beslissingen van
potentiele daders am misdrijven te
plegen en potentiele slachtoffers am
hun eigendommen te beschermen.
In dit rationele interactiemodel
warden de daders gezien als
consumenten van criminele winsten
en de slachtoffers als de onwillige
leveranciers van criminele
gelegenheden. De collectieve
besluiten van beide partijen worden
bepaald door ruwe inschattingen
van gepercipieerde winsten en
verliezen. Criminaliteitscijfers
stabiliseren zich wanneer noch
potentidle daders noch potentiele
slachtoffers hun netto winst kunnen
maximaliseren zonder uitlokking van
de ander tot tegenmaatregelen
(respectievelijk door de veiligheid te
verbeteren of de criminele activiteit
te verhogen). Door zijn tweeledige

12
Gemen, F. van
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allochtone criminaliteit, waarvoor de
antropologische onderzoeker, gepokt
en gemazeld als hij is in het
onderzoek naar niet-westerse
culturen, bij uitstek geschikt zou zijn.
Het gevaar hiervan is dat het
perspectief van de onderzochten te
lang wordt vastgehouden, wat
stagnatie met zich mee kan brengen.
Met literatuuropgave.

13
Hazan, M., M.M. Grobbelaar
A criminological view of rape; myths
and misconceptions
Acta Criminologica, 7e jrg., nr. 3,
1994, pp. 63-71
Zuid-Afrika kent de hoogste
verkrachtingscijfers van de Westerse
wereld. Er worden jaarlijks ongeveer
300.000 vrouwen verkracht, maar in
1990 en 1991 vond slechts in 9057
gevallen vervolging plaats en maar
4661 maal werd de verdachte
veroordeeld. Deze enorme
discrepantie is waarschijnlijk het
gevolg van het feit dat er om
verschillende redenen vaak geen
aangifte wordt gedaan. In z'n
algemeenheid komt verkrachting
veel vaker voor onder jongeren en
jong volwassenen, de groep van 16tot 19-jarigen is hierbij oververtegenwoordigd. De meeste
vrouwen blijken te worden verkracht
door bekenden tijdens een
afspraakje. Dit maakt het des te
moeilijker om te bewijzen dat het om
onvrijwillig seksueel contact ging. In
dit artikel wordt achtereenvolgens
een classificatie voor verkrachting
gegeven, wordt ingegaan op
bepalende factoren (zoals tijdstip,
plaats) en worden een groot aantal
mythen m.b.t. verkrachting op een
rijtje gezet (bij voorbeeld vrouwen
lokken verkrachting uit door het
dragen van korte rokjes). Tevens
worden er profielschetsen gegeven
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van zowel de dader als het
verkrachtingsslachtoffer. Vanuit
criminologisch oogpunt werd ten
slotte nagegaan hoe jongeren
aankijken tegen verkrachting. De
jongeren die deelnamen aan het
onderzoek werden geselecteerd uit
Joodse studenten die deelnamen
aan een cursus aan de universiteit.
Zij werden geconfronteerd met de
heersende mythen, waarna ze
moesten bepalen in hoeverre ze het
ermee eens waren. De onderzoekers
concluderen dat heropvoeding van
de maatschappij nodig is om
ontkrachting van de mythen te
kunnen bewerkstelligen. Met
literatuuropgave.

14
Lewis, D. Otnow , C.A. Yeager e.a.
A clinical follow-up of delinquent
males; ignored vulnerabilities, unmet
needs, and the perpetuation of
violence
Journal of the American Academy of
child and adolescent psychiatry, 33e
jrg., nr. 4, 1994, pp. 518-528
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de wijze waarop 97
vroeger gedetineerde manlijke
delinquenten zich op volwassen
leeftijd aanpassen. Daartoe zijn
klinisch-psychiatrische interviews
afgenomen 9 jaar nadat de
subjecten waren ontslagen uit
jeugdstrafinrichtingen. Ook werd
gebruik gemaakt van verslagen van
het gedrag van de betrokkenen die
waren opgemaakt door de inrichting,
de politie van de staat, de FBI,
psychiatrische ziekenhuizen en het
gezondheidsdepartement van de
staat. De resultaten luiden als volgt:
Van de 97 betrokkenen waren er
slechts 6 niet wegens crimineel
gedrag geregistreerd op volwassen
leeftijd; de meesten hadden
geweldsdelicten gepleegd. Slechts
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10% had high schoa/afgemaakt;
30% had een minimale beroepsopffiiding; de meesten verrichten
sporadisch ongeschoolde arbeid:
slechts weinigen waren getrouwd;
35 hadden kinderen, maar slechts 5
van hen woonden bij die kinderen;
na ontslag uit de jeugdinrichting
werden slechts zeer weinigen
behandeld voor hun psychische
stoornissen; die stoornissen bleven
oak op latere leeftijd significant
gerelateerd aan gewelddadig
gedrag; zij die na ontslag in
gezinnen waren geplaatst pleegden
als volwassenen minder agressieve
delicten dan zij die in een inrichting
waren geplaatst; dit laatste bleef zo
na controle voor de aanwezigheid
van stoornissen en voor vroegtijdig
gewelddadig gedrag als jongere. De
onderzoekers concluderen dat de
betrokkenen na hun verblijf in de
jeugdinrichting onvoldoende
ondersteuning kregen om later
onafhankelijk te kunnen functioneren in de samenleving.
Met literatuuropgave.

15
Lloyd, C., G. Mair e.a.
Explaining reconviction rates; a critical
analysis
Research findings of the Home office
research and statistics departement,
nr. 12, 1994. pp. 1-6
In een Britse recidive-studie onder
18.000 veroordeelden tot diverse
alternatieve sancties of gevangenisstraf, blijken leeftijd en strafrechtelijk
verleden de beste voorspellers te zijn
van een hernieuwde veroordeling in
de periode tot twee jaar na de
sanctie. Aanwijzingen dat de
alternatieve sancties, zoals
dienstverlening en reclasseringstoezicht, minder recidive tot gevolg
hadden dan gevangenisstraffen
werden niet gevonden. AIle sancties

vertoonden een recidive-percentage
dat dicht bij het recidive-percentage
lag dat op grand van de leeftijd en
strafrechtelijke achtergronden van
de veroordeelden mocht warden
verwacht.

16

•
S.L.

Expanding the boundaries; toward a
more inclusive and integrated study
of intimate violence
Violence and victims, 9e jrg., nr. 2.
1994, pp. 183-194
Dit speciale nummer van Violence
and victims is gewijd aan geweld
ander intimi en beslaat een breed
veld van onderzoeksonderwerpen. In
zijn geheel onderzoekt deze collectie
van artikelen de paradigmatische
vooronderstellingen en onderwerpen
die gerelateerd zijn aan geweld
onder intimi. Het daagt uit am
theoretische concepten te
heroverwegen. er warden diverse
methoden van onderzoek gebruikt
en de consequenties van nieuwe
wettelijke interventies warden
bezien. Enerzijds erkennen de
auteurs dat geweld onder intimi zich
uitstrekt tot able soorten relaties. Aan
de andere kant suggereren de
auteurs dat sekse-gevoelige
theorieen, of theorieen die zich
hoofdzakelijk baseren op sociaalculturele factoren te beperkt zijn.
Het gebruik van verschillende
methodologieen en ideologieen
verschaft een uitdagende basis die
een ontwikkeling in gang kan zetten
naar meer insluitende mcdellen en
programma's.
Met literatuuropgave.

17
Renzetti, C.M.
On dancing with a bear; reflections
on some of the current debates
among domestic violence theorists
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Violence and victims, 9e jrg., nr. 2,
1994, pp. 195-200
Er is in relatief korte tijd aanzienlijke
vooruitgang geboekt bij het
onderzoek naar geweld tussen
partners, niet alleen kwantitatief
maar ook kwalitatief. Met name is er
meer aandacht gekomen voor het
probleem van geweld tussen
homoseksuele partners. Dit laatste
heeft verregaande implicaties gehad
voor het inzicht in het probleem van
geweld tussen partners in z'n
algemeenheid, zowel op micro- als
op macroniveau. Aan de andere kant
is de auteur ontmoedigd doordat er
zoveel hardnekkige, maar zeker niet
onoverkomelijke, obstakels blijken te
zijn die een beter inzicht in het
gebruik van geweld tussen partners,
en daarmee de ontwikkeling van
beleid ter voorkoming hiervan, in de
weg staan. Dit betreft vooral de
voortdurende discussie over de
vraag of vrouwen even gewelddadig
zijn als mannen. De auteur gaat hier
nader op in en haalt een aantal
onderzoeken op dit terrein aan. Ze
maakt op uit de literatuur die
voorhanden is dat er naast sekseook ras-, klasse- en leeftijdsverschillen zijn bij geweld tussen
partners. Binnen de feministische
theorievorming wordt hiermee
rekening gehouden. De onderzoekster ziet dit dan ook als mogelijkheid
om een geintegreerde, multidimensionele theorie m.b.t. de oorzaken
van geweld tussen partners te
ontwikkelen. Ze spoon medeonderzoekers aan om in deze
richting door te zoeken. Met
literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs
18
Henham, R.
Dangerous trends in the sentencing
of mentally abnormal offenders
The Howard journal of criminal
justice, 34e jrg., nr. 1,1995, pp.
10-18
In hoeverre geestelijk gestoorde
plegers van delicten verantwoordelijk
gehouden kunnen worden voor hun
criminaliteit en in hoeverre zij at dan
niet tot gevangenisstraf moeten
kunnen worden veroordeeld, zijn
vragen die onderwerp zijn van veel
discussie binnen het Britse
strafrecht. In de Mental Health Act
van 1983 wordt de nadruk gelegd op
de behandelbaarheid als leidend
criterium. Als er een verwachting is
dat behandeling een positieve
invloed kan hebben op de
geestelijke conditie van de pleger
van het misdrijf, ligt plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis voor de
hand. Door de geringe bereidheid
van psychiatrische ziekenhuizen om
deze - vaak gevaarlijke - misdrijfplegers op te nemen, kan echter
toch vaak niet anders dan een
gevangenisstraf worden opgelegd.
Met de Criminal Justice Acts van
1991 en 1993 is deze trend versterkt.
Weliswaar bieden deze de
mogelijkheid om geestelijk
gestoorden in plaats van gevangenisstraf behandeling in een
psychiatrisch ziekenhuis te laten
ondergaan, maar aan de andere
kant wordt het belang onderstreept
om plegers van gewelddadige en
zedendelicten !anger op te sluiten
als de bescherming van de
samenleving in het geding is. Dit
heeft er toe geleid dat steeds
langere gevangenisstraffen worden
opgelegd. De auteur waarschuwt
voor het gevaar van deze trend. De
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proportionaliteit van de opgelegde
straffen raakt steeds meet zoek. Met
Reratuuropgave.

19
Loza, W., DJ. Simourd
Psychometric evaluation of the Level
of Supervision Inventory (LS/) among
male Canadian federal offenders
Criminal justice and behavior, 21e
jrg., nr. 4, 1994. pp. 468-480
De LSI is een kwantitatief
meetinstniment waarmee kan
worden vastgesteld of een
regelovertreder criminaliteit zal
plegen en of er behoefte is aan
klinische hulp. In Canada vallen
regelovertreders met een gevangenisstraf van meer dan twee jaar
onder de verantwoordelijkheid van
de federale overheid (federal
offenders). Tot nu toe is de LSI
hoofdzakelijk getoetst aan
regelovertreders die met minder dan
twee jaar zijn gestraft (provincial
offenders). De auteurs onderzochten
behalve de psychometrische
kwaliteiten van de LSI ook in welke
mate de LSI overeenkwam met
andere maatstaven voor crimineel
gedrag. Deze waren de GSIR
(General Statistic Information on
Recidivism). de PCL-R (Psychopathy
Checklist-revised) en de MCMI
(Million Clinical Multiaxial Inventory).
De respondenten waren 161
manlijke federate gedetineerden. De
hoogste correlaties vonden de
auteurs tussen de LSI en de PCL-R.
De LSI komt in hun studie naar
voren als een betrouwbaar
meetinstrument met aanvaardbare
niveaus van interne consistenties
voor totale score en subtotalen. De
onderzoeksresultaten van de auteurs
komen in grote lijnen overeen met
die van andere onderzoekers.
Met literatuuropgave.

20
Serin, R.C., M. Kudychuk
Social and cognitive processing
deficits in violent offenders;
implications for treament
International journal of law and
psychiatry, 17e jrg., nr. 4, 1994, pp.
431-441
Blackburn benadrukte in 1989 al het
belang van persoonlijkheids- en
dispositionele variabelen. In
Noord-Amerika wordt a.h.v. de
'Psychopathy Checklist - Revised'
(PCL-13; Hare, 1991) bepaald of
iemand een criminele psychopaat is
of niet Op dit moment is er een
grote hoeveelheid onderzoeksliteratuur over de PCL-R beschikbaar. De auteurs nemen deze onder
de loep en merken op dat
psychopaten (d.w.z. zij met een hoge
score op de PCL-R) gewelddadiger
zijn dan niet-psychopaten. Zij zijn
tevens kwalitatief verschillend ta.v.
het gebruik van geweld. Psychopaten vormen een groep die op grond
van deze gegevens mogelijk een
speciale behandeling nodig heeft.
Alvorens in te gaan op
behandelingselementen die gebruikt
zouden kunnen worden bij deze
groep mensen, beschrijven de
onderzoekers het theoretische model
dat zij ontwikkelden. In dit model
warden twee belangrijke
onderzoekswegen geintegreerd: die
van de impulsiviteit (Shapiro, 1966:
Newman en Wallace, in druk) en
cognitieve theorieen m.b.t. vijandige
attributie (Dodge. 1980). Het belang
van een personalistische benadering
van geweld, waarin psychopathic
wordt opgenomen als een
dispositionele factor, wordt hierbij
benadrukt. Ook warden de
beperkingen van traditionele
psychometrische instrumenten ter
bepaling van woede en agressie
besproken. Ten slotte wordt
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aangegeven hoe deze instrumenten
mogelijk kunnen worden verbeterd.
Met literatuuropgave.
Reclassering
21
Nellis, M.
Probation values for the 1990s
The Howard journal of criminal
justice, 34e jrg., nr. 1,1995, pp.
19-44
Al sinds enige jaren worstelt de
Britse reclassering met haar
identiteit. Waar ooit 'de persoon van
de dader' het onbetwistbaar
uitgangspunt vormde voor de
activiteiten van deze dienst, dwingen
de verharding en verzakelijking van
het strafrechtelijk klimaat de
reclassering nu steeds meer in een
controlerende en repressieve rol.
Hardnekkig vasthouden aan oude
waarden is volgens de auteur
zinloos. In plaats daarvan zou de
reclassering zich moeten richten op
waarden die meer in overeenstemming zijn met de maatschappelijke
ontwikkelingen en de opkomst van
nieuwe criminologische inzichten.
Om weerstand te bieden tegen de
repressieve rol die het krijgt
opgedrongen zou de reclassering
zich moeten ontwikkelen tot een
gemeenschap-georienteerde
justitiedienst die zich keert tegen de
toepassing van gevangenisstraffen
en zich inzet voor een restauratieve
rechtspraak en de veiligheid in de
samenleving.
Met literatuuropgave.
22
Thys, P.
Le traitement penal des delinquants
anormaux; un coup de sonde dans la
pratique de la loi beige de defense
sociale

Revue de droit penal et de
criminologie, 75e jrg., nr. 3-4,1995,
pp. 29-43
De Westerse wereld is sinds het
begin van deze eeuw uitgegaan van
heropvoeding van delinquenten
teneinde recidive te voorkomen. De
beweging van de defense sociale is
ontwikkeld in de 19e en 20e eeuw,
allereerst als alternatief voor de
strakke klassieke ideologie, doch zij
is ook de vrucht van het positivisme,
door het belang dat zij hecht aan de
menswetenschappen (medicijnen,
psychologie, sociale wetenschappen). One wetten uit de jaren zestig
drukken het ideaal van de sociale
resocialisatie uit: de wet van 14 juli
1964 met betrekking tot geestelijk
gestoorden en gewoontemisdadigers, de wet van 29 juni
1964 met betrekking tot schorsing,
uitstel en proeftijd en de wet van 8
april 1965 ter bescherming van
jeugdigen. Nu, dertig jaar later,
worden de resultaten geevalueerd
en geanalyseerd aan de hand van
261 dossiers van geestelijk
gestoorden: 34 0/s geestelijk
onevenwichtig, 25% psychopatisch,
22% debiel, 8% neurotisch en 11%
psychotisch. De resultaten geven
aanleiding tot een zekere frustratie
wat betreft sociale aanpassing: 87%
beging na beeindiging van de
opname nieuwe delicten.
Met literatuuropgave.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
23
Greenbaum, S.
Drugs, delinquency, and other data
Juvenile justice, 2e jrg., nr. 1,1994,
pp. 2-8
Wat zijn de belangrijkste voorspellende factoren voor jeugdcriminaliteit en druggebruik? Hoe
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kunnen we tijdig intervenieren, en
hoe vroeg moeten we dear mee
beginnen? [en Amerikaans
onderzoeksproject, grootschalig en
longitudinaal, zocht het antwoord in
een studie onder 4060 jeugdigen
over een periode van vijf jaar.
Sommige verbanden bestaan dwars
door etnische groepen en sociale
klassen: een start met alcohol/
druggebruik op jonge leeftijd leidt
tot hogere delinquentie, andersom
verhoogt zeer jeugdige delinquentie
On grote steden in de VS blijken op
7-jarige leeflijd al heel wat jongens
een keer een fiets te hebben
gestolen) de kans op druggebruik
aanzienlijk. Seksuele contacten op
jeugdige leeftijd en tienerzwangerschappen verhogen de kans
op alcohol- en drugmisbruik
eveneens. Kinderen die in hun
vroege jeugd zijn mishandeld of
verwaarloosd lijken later maar liefst
twee en een half maal zo vaak zelf
geweldsdelicten te plegen, dan
kinderen wie dit vroeger bespaard is
gebleven. Wapenbezit speelt steeds
meer een rol in de delinquentie van
Amerikaanse jongeren.
Beschermende/preventieve factoren
voor een delinquente ofttwikkeling
liggen in de kwaliteit van de
bindingen in het gezin, ouderlijk
toezicht en eenduidige boodschappen. het kinderen in contact
brengen met vormen van sociaal en
verantwoordelijk groepsgedrag van
leeftijdsgenoten, en eon vroege start
van preventieprogramma's op de
lagere school. Meer nog dan elders
geldt voor jeugdigen in de
maatschappelijke onderklasse dat
positieve rolvoorbeelden van
leeftijdsgenoten cruciaal rol , kunnen
zijn.

24
Hofdijk, J.H.
Onvripage plaatsingen van
minderjarigen in kinder- en
jeugdpsychiatrische klinieken; deel 7:
de opneming
Tijdschrift voor familie & jeugdrecht,
1995, 17e jrg., nr. 2, pp. 26-31
Een minderjarige kan op drie
manieren door eon rechter in een
kinder- en jeugdpsychiatrische
kliniek worden geplaatst. Op grond
van de wet Bijzondere Opnemingen
in Psychiatrische Ziekenhuizen
(30PZ), via een
kinderbeschermingsmaatregel,
namelijk de ondertoezichtstelling
(OTS) en op grond van een
maatregel in het kader van het
jeugdstrafrecht. Voor opneming via
de BOPZ moet aan twee criteria zijn
voldaan. De betrokkene dient een
gevaar te zijn voor zichzelf of
anderen en bereidheid tot opneming
dient afwezig te zijn. Met betrekking
tot de OTS en de gedwongen
opneming in het kader van het
jeugdstrafrecht is nieuwe wetgeving
in aankomst De auteur gaat na of
de nieuwe wetsvoorstellen geheel in
overeenstemming zijn met de
bepalingen van de BOPZ. Dat blijkt
niet het geval. Er zijn situaties
denkbaar waarin bij plaatsing in een
kliniek sprake zou zijn van een
dubbele verblijfstitel, teiwijI in
andere gevallen juist onvoldoende
rechtswaarborgen zouden bestaan.
De auteur doet voorstellen om het
artikel van de BOPZ dat voorziet in
gedwongen plaatsingen anders dan
via het BOPZ aan te passen, zodat
de wetgeving op dit punt sluitend
wordt gemaakt.

25
Melton, G.B., M.F. Flood
Research policy and child maltreatment; developing the scientific
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foundation for effective protection of
children
Child abuse and neglect, 18e jig.,
suppl. 1,1994, pp. 1-28
De auteurs behandelen het
onderzoeksbeleid op het gebied van
de kinderbescherming zoals dat
tegenwoordig wordt gevoerd in de
VS. Aangegeven wordt welke
stappen moeten warden genomen
om het onderzoekprogramma
zodanig te wijzigen dat recht wordt
gedaan aan de ernst van het
probleem van kindermishandeling.
De belangrijkste stap die volgens
hen moet worden gedaan is de
ontwikkeling en toepassing van een
betere wetenschappelijke fundering
voor het nemen van beslissingen en
de ontwikkeling van een programma
op het gebied van de kinderbescherming. In het artikel warden
behandeld: het belang van
onderzoek naar kindermishandeling,
de huidige stand van zaken in dat
onderzoek, de toewijzing van
verantwoordelijkheid voor het
probleem en structurele en
technische kwesties die zich
voordoen bij het onderzoek naar
kindermishandeling. Besloten wordt
met een overzicht van de kennis die
nodig is voor de ontwikkeling van
een nieuwe nationale strategie
inzake dit probleem. In die strategie
moet het kind centraal staan, zij
moet veelomvattend zijn, gericht zijn
op het gezin en mede gebaseerd zijn
op de buurt waar dat gezin woont.
Er moet rekening worden gehouden
met specifieke problemen van
etnische minderheden. Er moet meer
rekening warden gehouden met de
ervaringen van het kind en men
moet minder uitgaan van hoe men
-onbeargumenteerd - vindt dat het
kind zich zou moeten gedragen.
Met literatuuropgave.

26

Themanummer
Gewalt in Einrichtungen der
Jugendhilfe
Materialen zur Heimerziehung, nr. 3,
1994, pp. 1-20
In een aantal artikelen van dit
themanummer wordt ingegaan op
geweld tussen pedagogen en
pupillen in Duitse jeugdinrichtingen.
Hoewel nogal eens gewezen wordt
op de pedagogische noodzaak am
geweld te gebruiken, ligt het gevaar
van ernstiger mishandelingen op de
loer. Nog vaker dan feitelijk geweld,
is er sprake van zeer bedreigende
situaties waaruit pedagogen zich
noodgedwongen met gevoelens van
onmacht en angst terugtrekken. Het
frequente verbale en fysieke geweld
van jongeren vormt een grate
belasting voor de pedagogen in
jeugdinrichtingen. Niet zelden leidt
deze stress uiteindelijk tot uitval uit
het arbeidsproces. Dit komt niet
alleen in grate, maar oak in
kleinschaliger opvangvoorzieningen
voor jeugdigen voor. Het geweld is
deels een gevolg van de bezuinigingen op de intramurale jeugdhulpverlening. De groepsgrootte is
toegenomen en het aantal
personeelsleden is gereduceerd. De
beheersbaarheid van de onderlinge
verhoudingen heeft hiervan te lijden
gehad. Bovendien is de gewelddadige instelling van veel jeugdigen
een gevolg een gevolg van hun vaak
desastreuze maatschappelijke
opvoedingsachtergrond. Desondanks
is het mogelijk am inrichtingspersoneel beter toe te rusten am
conflictsituaties te de-escaleren.
Bovendien is het mogelijk am uit
eenmaal uitgebarsten conflicten
leerervaringen af te leiden am de
onderlinge verhoudingen binnen de
inrichting juist te versterken. Op
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welke wijze dit ken gebeuren, wordt
nader uiteengezet.
Politic
27
Bull, O., E. Stratta
Police community consultation; an
examination of its practice in selected
constabularies in England an New
South Wales, Australia
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 27e jrg., nr. 3,
1994, pp. 237-249
De wettelijk verplichte
verantwoordingsplicht van de politie
aan de lokale gemeenschap heeft in
Engeland en New South Wales
(Australie) geleid tot de oprichting
van zogeheten consultative
committees. De auteurs analyseerden de werkwijze van drie zulke
raden, twee in Engeland en de
andere in New South Wales.
Gedurende twee jaar legden zij de
interacties tussen de eden tijdens
vergaderingen vast. Tevens werden
enkele interviews gehouden. Alle
drie geobserveerde consultatieprocesssen hadden met elkaar
gemeen dat er consensus bestond
over het belang van gemeenschapsconsultatie. De verschillen tussen de
raden verklaren de auteurs onder
andere uit het feit dat de
gemeenschapsconsultatie in New
South Wales een initiatief was van
de politie. Ook van invloed bleek het
feit te zijn dal de Australische read
bestond uit leden die op een
democratische manier in de raad
gekomen waren. Het is de auteurs
duidelijk geworden dat politiestudies onvruchtbaar zijn zolang
alleen formele documenten warden
geanalyseerd.
Met literatuuropgave.

28
Prinsloo, J.H., G.T. du Preez
Expectations of policing in a new
South Africa
Acta criminologica, 7e jrg., nr. 3,
1994, pp. 6-24
In het artikel wordt een uiteenzetting
gegeven van de verwachtingen ten
opzichte van toekomstige politiele
handhaving in Zuid-Afrika. Daartoe
werd een steekproef gehouden
onder 977 volwassenen uit Pretoria
en de omliggende gebieden. De
belangrijkste conclusie van het
onderzoek is dal politiele handhaving het belangrijkste sociale
controlemechanisme blijft. Hoewel
een zorgvuldige balans moet worden
gevonden tussen intrinsieke
handhavingsmechanismen en
repressieve handhavingsmethoden in
het nieuwe Zuid-Afrika, blijft het een
felt dat geen samenleving ken
bestaan zonder een instrument dat
de orde handhaaft. Het is echter van
uitermate groat belang dat de
toekomstige politiekorpsen op de
hoogte zijn van de individuele
rechten en waarborgen van het
individu. De rolverwachting die het
pubhek heeft van de politie is van
even groot belang en degenen die
deze rol gaan venrullen zullen zich
moeten realiseren dal ze veel meer
dan in het verleden aan die
verwachtingen zullen moeten
voldoen.
Verslaving
29
Adlat, E.M., R.G. Smart e.a.
Is the association between drug use
and delinquency weakening?
Addiction, 89e jrg., nr. 12,1994, pp.
1675-1681
Het goede nieuws: het druggebruik
onder scholieren neemt at. Het
slechte nieuws: onder dezelfde
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scholieren neemt de criminaliteit toe.
Maar hoe kan dit, tussen beide
bestaat toch van oudsher een
bepaald verband? Zijn druggebruik
en delinquentie dan niet 'twee
uitingsvormen van het zelfde'
(Hirschi)? Onder 16-19-jarige
Canadese scholieren bleek in de
loop van de jaren tachtig het
druggebruik duidelijk af te nemen,
terwijI het delinquent gedrag
(vermogens- en geweldsdelicten)
onmiskenbaar toenam. In weerwil
van deze algehele delinquentie-trend
daalde met het druggebruik echter
ook de kleinhandel in drugs
significant (verkoop van cannabis,
verkoop van andere drugs). Nader
beschouwd is hier veeleer sprake
van een 'schijn-niet-verband'.
Degenen die bij de laatste meting, in
1991, drugs gebruiken blijken wel
degelijk significant crimineler te zijn
dan hun voorgangers in 1983, en zij
maken dus even goed deel uit van
de algehele trend naar meer
delinquentie. Verder is het feit dat
het drugs- (en alcohol-)gebruik
onder deze studenten terugloopt,
geheel in overeenstemming met de
ontwikkeling in buurland de VS waar
het druggebruik in de zelfde jaren
over de hele linie duidelijk afnam.
De heldere gezondheidsboodschap
klinkt ook in Canada door. En ten
slotte gaat het in dit soort brede
'prevalentiestudie' voor het
leeuwedeel om incidenteel gebruik
van (soft)drugs, bij voorbeeld twee.,
keer het laatste half jaar. Bij de
vraag naar een intrinsiek verband
met crimineel gedrag echter, heeft
men in het algemeen harddrugsverslaafden op het oog. Eigenlijk
bevat de titel van het artikel dus al
enigszins een schijnvraag. Met
literatuuropgave.
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30
Buning, E.
Methadone in Europe
The international journal of drug
policy, 5e jrg., nr. 4, 1994, pp.
221-225
Het drugsdebat 'vereuropeaniseert',
en dat is waarschijnlijk maar goed
ook. Waar de aanbieders op de
illegale markt bij uitstek internationaal opereren is het alleen maar
raadzaam dat ook politie, justitie en
zorgsector veel over de grens kijken.
Zo bestaat sinds twee jaar het
Euro - Methwork een forum van
methadon-verstrekkende instellingen
in de Westeuropese landen, waarin
de auteur actief is. Nederland kan er
zijn uitgebreide ervaringen op dit
gebied met andere landen delen en
kan door inzichten elders weer eens
flink aan het denken worden gezet.
De auteur laat zien dat er in Europa
op dit punt een wijd spectrum
bestaat. Zowel Barcelona, Edinburgh
als Amsterdam hebben zo'n
twaalfhonderd herdineverslaafden in
laagdrempelige methadonprogramma's en daarnaast krijgen in
Amsterdam ook nog eens zo'n
duizend verslaafden het van hun
huisarts, maar bij voorbeeld in
Frankrijk was dit aantal tot eind
1994 beperkt tot slechts 75
personen. In Belgie is men inmiddels
op kleine schaal gestart, in
Griekenland is methadon geheel
buiten de orde en in Italie ligt sinds
de recente wetswijzigingen op
narcotica-gebied de methadonverstrekking politiek weer een stuk
moeilijker. In Duitsland wordt
methadon bij voorkeur nog steeds in
een therapeutisch behandelingskader gepast; ook de Aids-preventie
die gepaard kan gaan met een
ruimere zorg-aanpak wordt in de
discussie nauwelijks als argument
geaccepteerd. De auteur wijst ten
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slotte op ondermeksgegevens in
verschillende landen waaruit zou
blijken dat ook het crimineel
gedragspatroon van de verslaafde
door de methadonverstrekking
aanmerkelijk wordt afgezwakt. De
resultaten zijn echter niet zo
overtuigend, evenmin als we in
Nederland vveten wat er op dat punt
nu precies zo goed is aan die
langlopende. laagdrempelige
methadonprogramma's. Hier is nog
werk aan de winkel voor onderzoekers.
31
Fendrich, M., M.E. Mackesy-Amiti
Inconsistencies in lifetime cocaine
and marijuana use reports; impact on
prevalence and incidence
Addiction, 90e jrg.. nr. 1, 1995, pp.
111-118
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek near inconsistenties in de
antwoorden die respondenten geven
op vragen betreffende het gebruik
van cocaine en marijuana. Daartoe
is gebruik gemaakt van de
resultaten van de National
Longitudinal Survey of Youth. Bij dat
self report-onderzoek zijn bijna
10.000 jongeren ondervraagd.
Vergeleken worden de antwoorden
van de respondenten in 1984 en
1988. Uit de analyse van die
vergelijking blijkt dal 14% van de
responses aangaande cocainegebruik en 17% van de responses
aangaande marijuanagebruik op een
of andere manier inconsistent zijn.
De soorten inconsistenties varieren
naar de betreffende substantie.
Cocainegebruikers waren vaker
inconsistent ten aanzien van het
tijdstip van het eerste gebruik, terwijI
marijuanagebruikers vaker
inconsistent waren ten aanzien van
openheid over het gebruik. Voor
beide stoffen gold dal mensen die
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mensen die op een lager niveau
gebruikten, inconsistenter waren in hun rapportage van het gebruik. Ten
slotte waren er inconsistenties in self
reports near etniciteit. Wanneer
rekening wordt gehouden met de
inconsistenties in self reports
aangaande druggebruik dan worden
de schattingen over het veorkomen
en de frequentie van het gebruik
stork beinvloed. Met literatuuropgave.
32
Golub, A., B.D. Johnson
Cohort differences in drug-use
pathways to crack among current
crack abusers in New York City
Criminal justice and behavior, 21e
jrg., nr. 4, 1994, pp. 403-422
Er bestaat een aardige samenhang
tussen individuele drug-carrieres en
collectieve drugtrends. Afhankelijk
van de tijdgeest doodopen
leeftijdscohorten verschillende
patronen van druggebruik Zo
bleken van de huidige crackverslaafden in New York diegenen
die geboren waren veer de
beginjaren vijftig, in grote
meerderheid eerder in hun carriere
ook heroine to hebben gespoten,
terwijI dat voor de lichting geboren
na het midden van de jaren zestig
niet meer done was. Niettemin zijn
ze thans alien crackverslaafd. Voor
New York onderscheiden de auteurs
de volgende druggolven: heroine
spuiten 1963-1973, cocaine snuiven
1975-1984, cocaine basen
1980-1984, en crack vanaf 1985. De
leeftijd van zo ongeveer 18 jaar blijkt
cruciaal: bereikt de beginnende
druggebruiker deze leeftijd in een
tijdperk dat net het snuiven van
cocaine populair is onder de
gevesfigde verslaafden, dan zal de
risicogroep juist hierop overstappen.
In de betrekkelijk korte periode dat
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het basen van cocaine in de
drugswereld populair was, het door
een pijp roken van verhitte
geconcentreerde cocaine, blijken
ook de nieuwkomers daarmee
begonnen te zijn. Volgens de auteurs
betekent dit dat preventie alleen
maar zin heeft bij jeugdigen van
tegen de 18 jaar oud. Jongvolwassenen die nog nooit een
harddrug hebben aangeraakt zullen
dit ook niet gaan doen, al komt er
net een spectaculaire drugtrend aan
zoals met crack. Bovendien zou het
overbodig zijn om jeugdigen van nu
voor te lichten over de gevaren van
het injecteren van heroine, omdat
bijna niemand van hen het ooit in
zijn hoofd zou halen; dat is immers
al lang 'uit'.
Met literatuuropgave.
33
Lap, M., E. Drucker
Recent changes in the Dutch
cannabis trade; the case for regulated
domestic production
The international journal of drug
policy, 5e jrg., nr. 4, 1994, pp.
249-253
Aan cannabis wordt door de
Nederlandse wetgever niet een
'onaanvaardbaar risico' toegedicht,
noch voor de gebruiker, zijn directe
omgeving noch voor de maatschappij. Het idee van een nadere
regulering door de overheid van de
softdrugsmarkt duikt dan ook al van
tijd tot tijd op sinds de aanpassing
van de Opiumwet in 1976, al dan
niet als eerste stap op weg naar
legalisering. Zo beijvert Lap zich al
jaren voor een vergunningenstelsel
rond verbouw en distributie van
Nederlandse cannabis, de
Nederwiet. Deze cannabis van eigen
bodem heet inmiddels een
(groeiend) marktaandeel te hebben
van zo'n 50% van alle binnenlands
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geconsumeerde softdrugs. De
koffieshops zouden de binnenlandse
markt voor zo'n tweederde deel
bedienen. De auteurs zien te meer
reden voor een reguleringssysteem
nu volgens veler inzicht professionele misdaadondernemingen zich
meer en meer met de groothandel
bezighouden. De handel in hasj via
en door Nederland heeft een
omvang aangenomen die een
veelvoud is van het volume van de
binnenlandse consumptie. Recent
dreigt ook de export van Nederwiet
toe te nemen (overigens zijn de door
de auteurs genoemde cijfers
nauwelijks onderbouwd, en evenmin
plausibel in het licht van overig
bestaand onderzoek). Volgens de
auteurs biedt een reguleringssysteem dat de verbouw van meer
dan tien plantjes verbiedt, met
voorlichting en kwaliteitscontrole
onder regie van een Nationaal
Cannabisbureau en een geintensiveerde strafrechtelijke bestrijding
van import, export en groothandel,
de uitweg uit de door hen
gesignaleerde impasse.
34
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Addiction, 90e jrg., nr. 1, 1995, pp.
43-49
De afgelopen tvvintig jaar is er in
Mexico veel aandacht voor
drugmisbruik en de mogelijke relatie
met delinquentie. Daarentegen
wordt slechts in weinig studies
melding gemaakt van een dergelijke
relatie, met name bij jongeren. In dit
onderzoek wordt hier dan ook niet
van uitgegaan, maar wordt de relatie
tussen het roken van verdovende•
middelen en variabelen, welke als
risicofactoren worden beschouwd
voor een groep jonge wetsovertre-
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ders uit Mexico-stad, onderzocht. De
sociale structuur, pressie door
leeftijdsgenoten, socialisatie,
aanpassing op school en mishandeling door ouders worden verondersteld van invloed te zijn op het
gebruik van drugs. In het onderzoek
werd een groep van jongeren die
drugs token (N=144) vergeleken
met een controlegroep van jongeren
die nog nooit drugs hebben gebruikt
(N=262). Zij beantwoordden een lijst
met dertig gesloten vragen. De
gegevens werden geanalyseerd door
verhoudingsgetallen te bepalen en
door logistieke regressiemodellen
toe te passen. Tevens werden de
data geanalyseerd d.m.v. een aantal
statistische computerprogramma's
als SPSS. Geslacht, lage sociaaleconomische status en beroepsklasse blijken, i.t.t. wat werd
aangenomen, de voornaamste
risicofactoren te zijn vim- het roken
van drugs. Naar aanleiding van dew
resultaten, de methodologische
beperkingen van het onderzoek in
aanmerking nemende, stellen de
auteurs een aantal preventieve
maatregelen voor, die het token van
drugs door deze groep jongeren zou
kunnen terugbrengen.
Preventie van eriminaliteit
35
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Beleidmakers en academici in
Engeland zijn er gaandeweg van
overtuigd geraakt dat er op het
terrein van de criminaliteitsbestrijding een omslag moet
plaatsvinden van de overbenadrukking van opsporing, in
hechtenisneming en berechting naar
het voorkomen van criminaliteit.
Deze belangrijke paradigmawisseling benadrukt het belang van
criminaliteitspreventie door middel
van een samenwerkingsbenadering.
De auteur beschrijft de belangrijkste
ontwikkelingen van deze multiagency benadering en de belangrijkste vooronderstellingen die er aan
ten grondslag liggen. Veniolgens
probeert hij aan te geven wat de
invloed van deze veronderstellingen
is op de corporatieve praktijk. Hij
houdt een pleidooi voor een
corporatieve vorm van lokaal bestuur
op het gebied van criminaliteitspreventie en probeert deze
bestuurlijke structuren te verbinden
met bredere veranderingen in de
politieke economie. De onderzoeksbevindingen leiden tot de conclusie
dat deze nieuwe vormen van
besluitvorming vanuit hun aard
bepaalde delicten, vormen van
sociale interventie en etiologische
vragen uitsluit. Multi-agency forums
representeren het bestuur van
specifieke 'problemen1 voorzover ze
criminele en orde-consequenties
hebben. Daarbij neigen ze ernaar
een politieke economie van
criminaliteit en disorde te ontkennen.
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