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Voorwoord 	 5 

'Gedogen' is inmiddels een bekend verschijnsel geworden. Op 
vele rechtsgebieden ziet de overheid willens en wetens af van 
(stringente) handhaving van de wetgeving. Dat kan dilcwijls niet 
anders want tegenstrijdige of onuitvoerbare regelgeving roept 
vanzelf gedooggedrag op. Bij de handhaving van het milieurecht 
heeft gedogen zelfs de status gekregen van een zelfstandig be-
stuurlijk instrument, onmisbaar in een 'wettenstaat'. 

Geen wonder dat in de tweede helft van de jaren tachtig veel 
bestuurskundigen uitdrukkelijk voor gedogen zijn gaan pleiten. 
Een soepele overheid zou er goed aan doen van rechts-
handhaving geen doel op zichzelf te maken. Handhaving moest 
functioneel zijn, dat wil zeggen in de juiste verhouding staan tot 
het doel waarvoor de regels dienen. 

Een kleine tien jaar later is er veel veranderd. Het lijkt er soms 
op dat gedogend besturen eerder regel dan uitzondering is ge-
worden. Bovendien ondervindt de wijze waarop de Nederlandse 
overheid de vraagstukken van drugs en euthanasie aanpakt, in 
het buitenland hevige lcritiek. Nederland zou aan een ernstige 
gedoogziekte lijden die de eerbiedwaardige traditie van toleran-
tie teniet dreigt te doen. In eigen land heeft Ed van Thijn meer-
malen op die ontwikkeling gewezen: tolerantie betekent 
voortaan lalcsheid, halfhartigheid en zwakke knieen ten opzichte 
van recht en orde'. 

De gedogende overheid lijdt regelmatig gezichtsverlies en doet 
soms een wanhopig beroep op burgers om haar eigen tekortko-
mingen door de vingers te zien. Dan maar terug naar het prin-
cipe 'regels zijn regels'? De vraag is of dat nog kan. Wetten zijn 
geen panldare recepten, al hebben we dat lange tijd gedacht. 

Deze vragen en problemen werden besproken tijdens een sym-
posium dat Justitiele verkenningen onder de titel 'Crisis in de 
gedoogcultuur?' op 11 oktober in het Kurhaus te Scheveningen 
organiseerde. Uitgangspunt was dat de sprekers zich niet zozeer 
zouden toeleggen op de concrete implicaties van het gedoog-
beleid maar eerder op de algemene kenmerken van de Neder-
landse gedoogcultuur. De lezingen zijn in dit nummer integraal 
opgenomen. 

In de openingsbijdrage maakt minister W. Sorgdrager een on-
derscheid tussen de Noord- en de Zuid-Europese benadering van 
norm en praktijk. In de Noord-Europese manier van denken 
wordt een als onrechtvaardig of onwerkbaar ervaren norm voort-
durend aangepast. In de Zuid-Europese benadering wordt de 
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norm gehandhaafd, terwfil feitelijke overtredingen enran stilzwij-
gend door de vingers worden gezien. Vervolgens behandelt de 
minister het ontstaan van het Nederlandse gedoogbeleid inzake 
drugs, schetst de voor- en nadelen ervan en geeft aan welke voor-
stellen het kabinet onlangs heeft gedaan om de problemen van 
drugsoverlast, drugstourisme en georganiseerde misdaad rond 
drugs te verminderen. Ze concludeert dat het Nederlandse 
gedoogbeleid terecht in stand is gebleven. De voordelen ervan, te 
weten een beperkt aantal drugsgebruikers van wie de gezond-
heidstoestand betrekkelijk goed is, wegen ruimschoots op tegen 
het puristische bezwaar dat 'het niet fraai is iets dat wettelijk ver-
boden is, onder bepaalde condities toch toe te staan'. 

In de tweede bijdrage beziet prof. M. Killias, hoogleraar crimi-
nologie aan de universiteit van Lausanne, het Nederlandse 
gedoogbeleid van buitenaf. Hij associeert 'gedogen' met het 
milde Nederlandse strafklimaat: de terughoudende rechts-
handhaving geeft Nederland nog altijd een uitzonderlijke plaats 
temidden van de westerse landen. Killias geeft aan dat het prag-
matisme van het Nederlandse justitie-beleid te verkiezen is bo-
ven het 'alles-of-niets'-moralisme waardoor het repressieve be-
leid in veel andere landen wordt gekenmerkt. In plaats van het 
lcwaad te bestrijden (in casu mensen van drugs afhelpen) loont 
het meer preventieve strategieen door te voeren (zoals de ver-
strelcking van schone injectienaalden) ten einde schadelijke ont-
wikkelingen te kunnen keren. Het is immers gemakkelijker de 
omstandigheden te veranderen dan de mensen zelf. 

De historicus prof. A. Th. van Deursen gaat na in welke opzich-
ten de Nederlandse opvatting van tolerantie is gewijzigd. Al in de 
zeventiende eeuw werd geopperd dat tolerantie eerder op ge-
makzucht berust dan op hoogstaande principes. Van Deursen 
acht deze omschrijving ook voor onze tijd adequaat met dat ver-
schil dat het concept van tolerantie nu niet in het teken staat van 
de geest (ascese) maar van het lichaam (hedonisme). En passant 
wijst Van Deursen erop dat justitie ook in de zeventiende eeuw 
niet toelcwam aan een onverkorte handhaving van de wet. Stet-
ker nog, wat wij nu corruptie noemen, tegen betaling toestaan 
wat bij wet verboden is, was destijds meer gewoonte dan uitzon-
dering. 

Prof. R. Foglia benadert gedogen vanuit een rechtsfilosofische 
invalshoek en stelt de verhouding tussen het legaliteitsbeginsel 
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en het opportuniteitsbeginsel centraal. Volgens de auteur heeft 
de opvatting dat wetsbepalingen en bestuurlijk handelen gere-
construeerd zouden moeten worden in termen van het algemeen 
maatschappelijk belang, grotere ingang verkregen. In een demo-
cratische rechtsstaat zijn normen meer en meer het resultaat van 
debat en argumentatie, waarbij de deelnemers zich profileren 
binnen een gemeenschappelijk referentiekader waartoe de prin-
cipes van doelmatigheid en rechtvaardigheid behoren. Deze gro-
tere nadruk op het 'ongeschreven recht' is ook waarneembaar in 
de ontwikkeling, betekenis en geldingsbereik van het 
opportuniteitsbeginsel. De centrale taakstelling van het O.M. is 
dan ook niet zozeer handhaving van wetten, maar handhaving 
van het recht. 

Prof. H.G. van de Bunt en Ed. Leuw constateren dat gedogen 
een aantal inherente nadelen heeft maar dat het tegelijk een on-
vermijdelijk verschijnsel is. De auteurs proberen na te gaan wan-
neer gedogen al dan niet aanvaardbaar is en onderscheiden 
daartoe enkele vormen van gedogen. Een onaanvaardbare va-
riant is het type 'horen, zien en zwijgen' waarbij de overheid haar 
eigen onmacht tracht te verhullen. Tot de aanvaardbare vormen 
behoort een drietal typen, ten eerste beleid dat het kleine lcwaad 
gedoogt om groter onheil te voorkomen (hetgeen de intentie is 
van het Nederlandse drugsbeleid), ten tweede beleid dat wets-
overtredingen toestaat omdat het maatschappelijk normenstel-
sel is veranderd (zoals ten aanzien van slachtofferloze criminali-
teit) en ten derde beleid dat conflicterende maatschappelijke 
belangen met elkaar moet zien te verzoenen (zoals de eisen ten 
aanzien van milieuwetgeving). De auteurs concluderen dat van-
uit een legistisch perspectief gedogen is op te vatten als `de zelf-
kant van de rechtshandhaving'. Maar vanuit een wat ruimer so-
ciale controle-perspectief is gedogen een welbewuste vorm van 
besturen en zeker geen zwaktebod. 

H.J.A. Hofland ten slotte beoordeelt de Nederlandse gedoog-
cultuur veel ongunstiger. Hij kenschetst de gedoogpraktijk als 
een 	 imperialisme' dat tot geirriteerde reacties leidt 
waardoor escalatieladders kunnen ontstaan. Het gedoog-
mechanisme is schadelijk voor alle betroldcen partijen, voor de 
gedoogde omdat hij in de illusie verkeert rechten te hebben ver-
worven en zich 'onteigend' voelt, voor de overheid omdat ze te- 
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veel heeft beloofd zodat haar gezag en vertrouwen zijn ander-
mijnd, en voor gewone burgers omdat ze als een proeflconijn met 
zich hebben laat sollen (totdat het verzadigingspunt is bereikt en 
ze zelf orde op zaken gaan stellen). 



Nederlands gedoogbeleid 
Pragmatisch en effectief 

Minister mr. W. Sorgdrager van Justitie 
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`Gedogen' is jets toestaan wat formeel verboden is. Van Dale 
noemt onder meer als betekenis 'door de vingers zien'. In die be-
tekenis behoort gedogen tot de praktijk van het overheids-
handelen. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Euro-
pese landen worden wetsovertredingen door politie en justitie 
dagelijks door de vingers gezien. Het gedogen als officieel erkend 
beleid is echter een typisch Nederlandse aangelegenheid. Daarin 
ligt mijns inziens de kern van de vele misverstanden die in Euro-
pees verband plegen te rijzen over, bij voorbeeld, het Neder-
landse drugsbeleid. Wij gedogen niet alleen allerlei zaken die in 
strijd zijn met de wet, wij zeggen dat ook, stellen criteria op die de 
grenzen van het gedogen aangeven en voeren daarover discus-
sies. Terwip de term ‘gedogen' passiviteit en verborgenheid im-
pliceert, gedogen wij in Nederland openlijk en actief een soort 
secundaire regelgeving dus. Wij zien niet door de vingers, maar 
hebben de hele hand voor onze ogen weggehaald. 

Dit Nederlandse gedoogbeleid lijkt mij een uitvloeisel van een 
Noord-Europese manier van denken. Als de norm, in dit geval de 
strafrechtelijke norm, niet in alle gevallen rechtvaardig is of prak-
tisch uitvoerbaar, dan moeten wij die norm veranderen en, door 
middel van steeds aanpasbare criteria, nuanceren. Het gevaar 
van deze aanpassing van de norm aan de praktijk, is dat die 
norm uiteindelijk haar kracht geheel verliest, ook op die gebie-
den waar dat nadrukkelijk niet de bedoeling is. Het 'hellend vlak', 
zoals dat in de discussies wordt genoemd. 

Tegenover deze Noord-Europese manier van denken zou je de 
Zuid-Europese kunnen stellen. Deze laat de norm, hoe onrecht-
vaardig of onpraktisch ook, bij voorkeur intact, terwip overtre-
dingen ervan regelmatig door de vingers worden gezien, evenwel 
zonder daarover te praten. Het gevaar hiervan is dat norm en 
praktijk sterk uiteen gaan lopen. 'Hypocrisie', zou je dat kunnen 
noemen. 

Behalve dit onderscheid in culturele denkwijzen, kan ook een 
historische benadering enig licht werpen op het Nederlandse 



JustItlele verkenningen, kg. 21, nr. 8, 1995 

gedoogbeleid. Gedogen en tolereren zijn nauw met elkaar ver-
bonden. Nederland heeft van oudsher de reputatie verdraagzaam 
te zijn. Die reputatie dateert uit de zeventiende eeuw. Joist omdat 
de Nederlandse protestanten hun geloofsvrijheid hadden moe-
ten bevechten, hechtten zij daar meer waarde aan dan elders het 
geval was. Het bijzondere was dat ze de geloofsvrijheid, althans 
de gewetensvrijheid, ook vonden gelden voor andere godsdien-
sten. Deze godsdienstige verdraagzaamheid wordt wel gezien als 
de eerste aanzet tot het ontstaan van het beginsel van de toleran-
tie. Een van de andere auteurs in dit nummer, de historicus Van 
Deursen, meer ter zake deskundig op dit terrein dan ik, S hier 
uitgebreider op ingaan. 

Voor mij is het voldoende om te veronderstellen dat de spreek-
woordelijke Hollandse tolerantie tegenover andere dan de ge-
bruikelijke levensbeschouwingen mede ten grondslag ligt aan 
het ontstaan van het Nederlandse gedoogbeleid. 

Wanneer we kijken naar de inhoud van dat gedoogbeleid dan 
moeten we twee zaken onderscheiden. De eerste is het prakti-
sche 'gedogen', het 'door de vingers zien', dat voortvloeit uit de 
prioriteitstellingen door politie en justitie. Zo heeft de opsporing 
en vervolging van fietsendiefstal een aanmerkelijk lagere priori-
teit dan die van moord en doodslag. Van gedoogbe/eidmogen we 
hier echter niet spreken. Gezien de grote omvang van de crimi-
naliteit en de altijd beperkte capaciteit van de criminaliteit-
bestrijdende instanties is prioriteitsstelling nu eenmaal altijd on-
vermijdelijk. Niemand wil die prioritering tot officieel beleid 
verheffen. 

Anders is het met de tweede vorm van gedogen. Deze heeft wel 
zo'n officiele status en heeft vooral betrekking op twee wetsover-
tredingen: milieuvervuiling en drugsgebruik. Het is wellicht inte-
ressant op te merken dat voorstanders van het gedogen van de 
ene wetsovertreding felle tegenstanders kunnen zijn van het ge-
dogen van de andere wetsovertreding. lk zal mij hier beperken 
tot het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. 

Drugsbeleid 

10 

Het bekendste voorbeeld, in binnen- en buitenland, van het Ne-
derlandse gedoogbeleid is het drugsbeleid. Dat drugsbeleid da-
teen uit 1976 en hangt nauw samen met de toen ingevoerde her-
ziening van de Opiumwet. Het is gestoeld op twee 
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uitgangspunten. Ten eerste wordt het gebruik van drugs gezien 
als een volksgezondheidsprobleem en niet als een justitieel pro-
bleem. Het gebruik van drugs op zichzelf is dan ook niet straf-
baar gesteld. Het bezit van en de handel in drugs zijn we! straf-
baar. Ten tweede is onderscheid gemaalct tussen hard- en 
softdrugs. Criterium hierbij is het risico van het gebruik. Bij hard-
drugs wordt dat risico onaanvaardbaar geacht. 

Op grond van deze twee uitgangspunten staan er verschillende 
straffen op import, export, handel en bezit van hard- en soft-
drugs. Het opsporings- en vervolgingsbeleid is gebaseerd op de-
zelfde uitgangspunten: de grootste aandacht gaat uit naar de 
handel in grote hoeveelheden harddrugs en de minste aandacht 
naar het bezit van softdrugs. Dit beleid wordt neergelegd en 
steeds bijgesteld in richtlijnen van het Openbaar Ministerie. 

Van groot belang voor het ontstaan van een gedoogbeleid ten 
aanzien van softdrugs is geweest dat vanaf 1976 het bezit van 
minder dan dertig gram softdrugs een overtreding is en niet Ian-
ger een misdrijf. Al voor 1976 werden softdrugs op ldeine schaal 
verhandeld in jongerencentra door zogenaamde huisdealers. Het 
was toen al beleid dat de politie daartegen alleen optrad als er 
reclame voor werd .gemaakt of als het gezag werd uitgedaagd. De 
rol van de huisdealers werd later overgenomen door coffeeshops. 
Om controle te krijgen over de handel in softdrugs in deze cof-
feeshops heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam in 1985 
een richtlijn voor de politie uitgevaardigd waarin werd vermeld 
onder welke voorwaarden het O.M. niet zal optreden tegen de 
houders van coffeeshops. Deze voorwaarden zijn bekend gewor-
den als de AHOJ-G-criteria: geen affichering, geen harddrugs, 
geen overlast, geen verkoop aan jongeren en geen verkoop van 
meer dan dertig gram. Deze criteria werden ook gebruikt als lei-
draad voor het politie-optreden tegen coffeeshops elders in Ne-
derland. Eind 1991 werd het AHOJ-G-beleid door de vergadering 
van procureurs-generaal verheven tot landelijk beleid. 

Ziehier de inhoud van het gedoogbeleid ten aanzien van soft-
drugs zoals dat de laatste twee decennia in Nederland tot stand is 
gekomen. Dat gedoogbeleid is ingegeven door de gedachte dat 
het gebruik van softdrugs veel minder schadelijk is dan dat van 
harddrugs. Het gedogen van de kleinhandel in softdrugs kan de 
markten voor soft- en harddrugs gescheiden houden, waardoor 
de overstap van het gebruik van softdrugs naar dat van hard-
drugs minder waarschijnlijk wordt. In dat opzicht kan het 
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gedoogbeleid ook succesvol worden genoemd. Nederland kent 
naar verhouding zeker niet meer harddrugsverslaafden dan de 
ons omringende landen. Hun gezondheidstoestand steekt hier 
gunstig af bij die in de meeste andere Europese landen. Boven-
dien neemt de gemiddelde leeftijd van harddrugsverslaafden toe. 
Het gebruik van softdrugs wijkt hier evenmin af van dat in andere 
landen. De stepping stone-theorie is onjuist gebleken: het gebruik 
van softdrugs leidt niet tot de fysiologische of psythische be-
hoefte ook harddrugs te gaan gebruiken. 

loch is het gedoogbeleid ten aanzien van de Ideinhandel in 
softdrugs in enkele opzichten problematisch geworden. Zo is het 
verhandelen in coffeeshops van hoeveelheden softdrugs die Mei-
ner zijn dan dertig gram slechts mogelijk als die coffeeshops veel 
grotere hoeveelheden dan dertig gram in voorraad hebben. Die 
voorraden worden geleverd door groothandelaren in softdrugs 
die door politie en justitie worden opgespoord en vervolgd. In die 
zin bevordert het gedoogbeleid de georganiseerde misdaad. 

Daar komt bij dat de criteria voor het gedogen van de klein-
handel in de praktijk niet altijd even strikt zijn gehandhaafd. In 
sommige coffeeshops worden wel degelijk grotere hoeveelheden 
dan dertig gram verhandeld, worden ook harddrugs verkocht en 
wordt ook verkocht aan minderjarigen. Bovendien veroorzalcen 
coffeeshops regelmatig overlast. 

In de grensstreken trekken coffeeshops grote aantallen drugs-
kopers uit Duitsland, Belgie en Franlcrijk. De betrekkelijk !age 
prijzen van harddrugs in Nederland trekken eveneens buiten-
landse kopers aan. Dit drugstoerisme leidt niet alleen tot steeds 
fellere protesten tegen ons drugsbeleid vanuit het buitenland, 
vooral vanuit Belgie en Frankrijk, maar zorgt ook voor ernstige 
overlast voor de bewoners van de betrokken gemeenten. 

Afgezien hiervan heeft ook in Nederland de groothandel in 
soft- en harddrugs een grotere omvang aangenomen. Ook is Ne-
derland een belangrijk produktieland voor amfetaminen en XTC 
geworden. Het beleid heeft evenmin kunnen voorkomen dat zo'n 
twintig procent van de harddrugsgebruikers grote overlast ver-
oorzaken: zij plegen grote aantallen vermogensdelicten, gedra-
gen zich bijzonder onaangepast en maken wijken die toch al 
kwetsbaar zijn nagenoeg onleefbaar. 
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Deze drie problemen - te weten de georganiseerde misdaad rond 
drugs, het drugstoerisme en de drugsoverlast - hebben wijzigin-
gen in het Nederlandse drugsbeleid noodzakelijk gemaakt. Die 
wijzigingen tasten de essentie van het gevoerde beleid niet aan. 
Legalisering van drugs is door het kabinet afgewezen. In het ge-
val van harddrugs zou dat te grote risico's voor de volksgezond-
heid met zich meebrengen en waarschijnlijk ook leiden tot nog 
meer drugstoerisme en drugsoverlast. Legalisering van de ver-
koop van harddrugs door Nederland alleen zou de criminele 
handel in harddrugs bovendien niet verminderen. 

In het geval van softdrugs speelt het argument van de gezond-
heid ook een rol. Evenals het geval is met nicotine en alcohol, 
proberen wij het gebruik van cannabis te ontmoedigen. Legalise-
ring van softdrugs, in welke vorm dan ook, zou bovendien in 
strijd zijn met de door Nederland geratificeerde verdragen. 

Anderzijds is ook niet gekozen voor criminalisering. Het drugs-
beleid blijft primair gericht op beperking van de schade aan de 
gezondheid. Gedogen blijft uitgangspunt van het beleid. De wij-
zigingen betreffen de uitvoeringspraktijk en de aanpassing daar-
van op onderdelen. 

Die wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat. De over-
last rond drugs wordt effectiever bestreden. Dit gebeurt door het 
gedoogbe/eid rond coffeeshops aan te scherpen. Gemeenten 
kunnen de vestiging en exploitatie van coffeeshops regelen en er 
komt extra toezicht op horeca-vergunningen en op naleving van 
de richtlijnen van het O.M. en lokale verordeningen. Dit zal onge-
twijfeld resulteren in de vermindering van het aantal coffee-
shops. 

Ter bestrijding van het drugstoerisme mogen coffeeshops per 
klant nog slechts vijf gram in plaats van dertig gram verkopen. 
Een coffeeshop mag nog slechts enkele honderden grammen 
cannabis in voorraad hebben. 

Om te voorkomen dat Nederland een exportland van cannabis 
wordt, krijgt de bestrijding van grootschalige hennepteelt een 
hoge prioriteit. Kleinschalige huisteelt wordt niet actief opge-
spoord. 
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Conclusie 
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Alles bijeen blijft het Nederlandse gedoogbeleid volledig in stand. 
De wettelijke verbodsbepalingen op de handel in en de produktie 
van drugs blijven bestaan, terwijI bepaalde ldeinschalige vormen 
daarvan worden toegestaan via de prioriteitstelling van het O.M. 
in combinatie met bestuurlijke regelgeving. Dit gedoogbeleid 
heeft allerlei nadelen. Het is niet fraai om lets dat wettelijk verbo-
den is, onder bepaalde condities toch toe te staan. Bovendien 
valt dat beleid moeilijk tilt te leggen, niet alleen aan 'het buiten-
land', maar ook aan veel groepen in onze eigen samenleving. 

Waarom gedogen wij? Omdat wij denken dat een principiele of 
ideologische benadering meer schade aanricht dan een pragma-
tische aanpalc. WI] zetten het gedoogbeleid inzalce drugs niet al-
leen voort omdat wij, gezien de geleidelijk gegroeide pralctijk, 
niet anders kunnen. WI] doen dat vooral omdat dat beleid, zeker 
in vergelijking met het beleid in de ons omringende landen, vrij 
succesvol is gebleken. Dat succes blijkt uit het naar verhouding 
beperkte aantal mensen dat drugs gebruikt, de betreldcelijke sta-
biliteit van het aantal drugsgebruilcers en de redelijke gezond-
heidstoestand waarin zij verkeren. Daarom verdient onze pralcti-
sche benadering de voorkeur boven een puristische aanpalc die 
mogelijk meer slachtoffers maakt. 

In het Nederlandse drugsbeleid wordt, via het strafvorderings-
beleid de norm in beperkte mate aangepast aan de pralctijk. In 
het begin van mijn betoog heb ik gezegd dat het gevaar van een 
dergelijke aanpassing is, dat de norm haar kracht helemaal ver-
liest. Met de voorgenomen wijzigingen van het beleid meen ik 
dat dat gevaar wordt verkleind. 
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Een buitenstaander over de Nederlandse gedoogcultuur 

prof. dr. M. Killias*  

Is Nederland een gedogende samenleving? 
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In het buitenland bestaat veel overeenstemming over de opvat-
ting dat Nederland een gedogende samenleving zou zijn. Die me-
fling vindt men reeds in de geschriften van Montesquieu en an-
dere buitenlanders in het begin van de achttiende eeuw. 
Tolerantie is zeker een van de kenmerken die de internationale 
gemeenschap aan Nederland toeschrijft en bepaalt ook het Ne-
derlandse zelfbeeld (Joustra, 1993). Of dat echt zo is, hoeven we 
hier niet verder te onderzoeken. Zoals de vele geIdealiseerde 
beelden van de vermeende oude Zwitserse democratie niet over-
eenstemden met de ervaringen van het overgrote deel der bevol-
king van voor 1848, zo hebben misschien de inwoners van Wallo-
nie het bestuur van koning Willem I niet uitzonderlijk tolerant 
gevonden. (Een concreet resultaat van de minderheden-politiek 
van deze koning is dat het Frans niet langer een officiele taal in 
Nederland is - en dat de medewerkers van Justitiele verkenningen 
veel werk hadden mijn voordracht een acceptabele vorm te ge-
ven). Maar belangrijker voor ons is welke betekenis `gedogen' 
heeft in relatie tot criminaliteit. 

Een eerste mogelijke betekenis van'gedogen' is dat de Neder-
landse samenleving minder verbodsregels kent dan andere Euro-
pese of westerse landen. In bepaalde criminologische kringen 
meent men dat de 'inflatoire' ontwikkeling van strafrechtelijke 
verbodsregels in feite de hoofdoorzaak is van toenemende crimi-
naliteit (Sherman, 1994). Wanneer men deze opvatting meer em-
pirisch dan theoretisch belcijkt, kunnen we constateren dat het 
aantal en de omvang van juridische regels veel minder is ge-
groeid dan men denkt (vergelijk Linder, 1985) en bovendien dat 
vooral het strafrecht niet tot de 'rechtsgebieden in groei' behoort. 
In Zwitserland (een van de weinige landen met kwantitatieve ge- 

• De auteur is als hoogleraar criminologie werkzaam aan het Institut de police 

scientifique et de criminologie van de Universiteit van Lausanne. 
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gevens over dit vraagstuk) maakte in 1951 het strafrecht zes pro-
cent van de totale omvang van het bondsrecht nit, in 1982 nog 
maar 3,5 procent (Killias, 1985, 1994). Dus, de omvang van het 
strafrecht is duidelijk minder toegenomen dan die van andere 
rechtsgebieden zoals het sociale recht en het bestuursrecht. 

De omvang van juridische teksten is natuurlijk niet noodzake-
lijk een goede indicator van het werkelijke belang van een rege-
ling, en, bovendien, wat in een land geconstateerd wordt is niet 
onvoorwaardelijk elders geldig. Anderzijds lijkt het niet waar-
schijnlijk dat een land met zoveel internationale bindingen als 
Nederland de vele nieuwe strafrechtelijke regels niet zou hebben 
overgenomen zoals de regels met betrekking tot verkeersveilig-
heid, het bankwezen (bij voorbeeld tegen hot witwassen) en sek-
sualiteit (zoals verlcrachting van de echtgenoot). Het lijkt dus zeer 
onwaarschijnlijk dat Nederland op grond van een internationale 
vergelijking een land zou zijn met minder strafrechtelijke 
verbodsregels. In die zin is Nederland dus niet 'gedogend' te noe-
men. Overigens maalct de 'gewone' criminaliteit (die onder het 
wetboek van strafrecht valt) het leeuwedeel van de officieel gere-
gistreerde criminaliteit uit, ondanks de vele nieuwe verbods-
regels die in verschillende landen zijn geIntroduceerd (Kerner, 
1973; Killias, 1985). 

Kan het zijn dat Nederland, meer dan andere landen, datgene 
praktizeert wat volgens een modieuze theorie reintegrative sha-
ming (Braithwaithe, 1989) wordt genoemd? Wat die theorie deels 
veronderstelt, namelijk het afzien van het toepassen van straf-
rechtelijke sancties, doet zich in Nederland inderdaad voor: een 
grotere bereidheid terughoudend op misdaad te reageren. lk 
kom hier later op terug. Maar deze reserve ten opzichte van straf-
rechtelijke sancties en de handhaving van het strafrecht in het 
algemeen hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met een ster-
ker teruggrijpen op schaamte als middel van sociale controle. Er 
zijn vele goede redenen om te betwijfelen dat schaamte in de 
moderne samenleving een belangrijkere plaats inneemt dan in 
het verleden zoals Elias beweert (Elias, 1976). Duerr (1988) heeft 
in een indrukwekkende studie aangetoond hoe schaamte en so-
elate controle voortdurend zijn geerodeerd en dat we in werke-
Ifficheid in een schaamteloze eeuw leven. Als buitenlander wil ik 
natuurlijk niet beweren dat Nederland een schaamteloze samen-
leving is, maar het feit dat in veel Nederlandse huizen geen gor- 
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dijnen voor de ramen hangen duidt waarschijnlijk niet op een 
intensieve schaamtecultuur. 

Terzijde, wat momenteel reintegrative shaming wordt genoemd 
is in onze eeuw vooral door totalitaire systemen gepraktizeerd. 
Zo maakten de 'maatschappelijke rechtbanken' van de vroegere 
Duitse Democratische Republiek intensief gebruik van schaamte 
om de reIntegratie van minder zware delinquenten af te dwin-
gen. Dat is wis en waarachtig geen kenmerk van het tegenwoor-
dige Nederland. 

Zeker is dat de Nederlandse gevangenispopulatie qua omvang 
een van de kleinste is en dat Nederland op het gebied van rechts-
handhaving vele nieuwe wegen bewandelt, vooral in samenhang 
met het niet toepassen van procedures en het afzien van vervol-
ging na constatering van strafrechtelijke feiten. Betekent dit dat 
Nederland in die zin gedogend kan worden genoemd, dat het 
minder punitief op misdaad reageert? Voor het tegenwoordige 
Nederland is dat ongetwijfeld zo, ik zal daarop nog terugkomen. 
Maar dat was in het verleden niet het geval. Wel had Nederland 
de doodstraf relatief vroeg afgeschaft, in 1872, maar dat was on-
geveer in dezelfde tijd als andere hervormde landen of gebieden 
in Noord-Europa en in de USA, alsmede in de hervormde gebie-
den van Zwitserland. Het gebeurde ook lang na de eerste afschaf-
fing van de doodstraf, in 1786 in het Groothertogdom van Tos-
cane door de latere keizer Leopold II (die algemene bekendheid 
verkreeg door Mozarts Kroningsconcert). 

Wat de gevangenispopulatie betreft, die was aan het eind van 
de vorige eeuw ook in Nederland nog omvangrijk, dat wil zeggen 
140 per 100.000 inwoners in 1890, en nog altijd 110 in 1920 (Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, 1986). Dat is even omvangrijk (of 
nog omvangrijker) dan in de meeste andere Europese landen 
(Killias, 1991, p. 369). De detentiecijfers daalden pas na de 
Tweede Wereldoorlog, een ontwilckeling die min of meer parallel 
loopt aan andere Europese landen. En zoals elders het geval was, 
begon het detentiecijfer na 1980 ook in Nederland te stijgen. 
Maar ondanks die ontwikkeling is het aantal gedetineerden in 
Nederland nog heel laag in vergelijlcing met andere westelijke 
landen. 

Deze korte blik op het verleden is belangrijk omdat Nederland 
geen uitzonderlijke positie inneemt in de geschiedenis van het 
strafrecht en de sociale controle, maar wel een opmerkelijke ont-
wikIceling heeft doorgemaakt die voor andere landen van belang 
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kan zijn. Met Van Dijk (1989) ben ik van mening dat het aantal 
gedetineerden een belangrijk criterium is om het systeem van 
strafrecht en sociale controle te beoordelen. 

Wat is ultzonderlijk in Nederland, de criminalitelt of de 
rechtshandhaving? 

Het felt dat de detentiecijfers in Nederland en in andere landen 
lange tijd bleven afnemen, heeft waarschijnlijk ook te malcen met 
de algemene ontwikkeling van zware criminaliteit. Uit histori-
sche studies naar de omvang van criminaliteit blijkt dat de alge-
mene trend van afnemende zware delicten rond 1880-1900 een 
aanvang nam en voortduurde tot het midden van onze eeuw en 
in sommige landen tot 1970 (Eisner, 1995). Wanneer daders van 
ernstige misdrijven meer of minder zware straffen opgelegd Icrij-
gen, en wanneer de gevangenissen gevuld worden met mensen 
die een Lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf uitzitten, lijkt het 
plausibel dat een daling van zware criminaliteit afnemende 
detentiecijfers zal opleveren. 

Deze constatering is belangrijk in samenhang met de nieuwste 
ontwikkeling, dat wil zeggen de sterk toenemende detentiecijfers 
in de meeste Europese landen. Volgens een wat speculatief en 
relatief bescheiden onderzoek door Abt Associates aan het eind 
van de jaren zeventig (terecht gelcritiseerd door Zimring en Haw-
kins, 1991, p. 80 en 172, maar in Europa zonder veel reserve over-
genomen, onder meer door Kellens, 1992, p. 174), zal een stij-
gend aanbod van cellen een grotere vraag naar gevangenis-
capaciteit doen laten ontstaan. Gezien vanuit de historische 
ervaring in Nederland en elders in Europa lijkt deze verklaring 
niet bijzonder overtuigend (Killias, 1995, p.417). Waarom zou 
zo'n automatisme hedentendage een rol spelen, nu onze gevan-
genissen overvol zijn, en niet vijfentwintig jaar geleden, toen veel 
inrichtingen slechts halfvol zaten en andere helemaal gesloten 
werden? Hoe zullen strafrechters reageren op het aantal beschik-
bare gevangeniscellen, terwiff ze de richtlijnen voor straftoe-
meting nog steeds als een soort aanslag op hun onafhankelijk-
heid ervaren? 

In Nederland en in vele andere landen worden hedentendage 
opnieuw inrichtingen ter strafiroltreklcing gebouwd. flit is waar-
schijnlijk looter een gevolg van een stijgende vraag naar 
gevangeniscapaciteit. De vraag is daarom hoe die behoefte is 
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Grafiek la: Trends in de duur van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor zware 

misdrilven in Zwitserland (1984-1992) met bet:raking tot moord (alle soorten van 

opzettelijke doodslag), beroving, verkrachting en diefstal (pogingen steeds inbe-

grepen) 
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Graflek lb: Trends in de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor 

zware misdrijven in Zwitseriand (1984-1992) met betrelddng tot drugsdelicten: 

gebruik, handel zonder gebruik, mare gevallen van handel (dat wil zeggen met 

grotere hoeveelheden) 
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ontstaan. Ben mogelijke oorzaalc is de gewijzigde, dat wil zeggen 
zwaardere straf. De gemiddelde duur van het verblijf in de gevan-
genis is voortdurend en aanzienlijk toegenomen - in Zwitserland 
bij voorbeeld bijna tachtig procent tussen 1982 en 1993- wat, 
ondanks het relatief stabiele aantal onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen, tot een enorme toename van het detentiecijfer heeft ge-
leid (negentig per 100.000 inwoners in 1993 tegenover 42 in 1973 
(Killias, 1995, pp. 415/416). We kennen de betreffende cijfers uit 
Nederland niet, maar het lijkt aannemelijk dat de trend overal 
mm of meer dezelfde is. 

Langere straffen hoeven niet noodzakelijk veroorzaalct te zijn 
door gewijzigde straftoemetingspralctijken van rechters. Het is 
ook mogelijk dat zeer ernstige misdrijven onevenredig zijn toege-
nomen. Dat lijkt in Nederland gebeurd te zijn, waar ongeveer de 
helft van de toename in het aantal opgelegde detentiejaren ver-
oorzaalct wordt door de stijging van het aantal ernstige delicten, 
terwijI de andere helft door een stijging van de opgelegde straf-
duur kan worden verklaard (Berghuis, 1994, p.308). In Zwitser-
land is het mogelijk de toenemende detentiecijfers alleen door 
het (sinds 1984 met 65 procent toegenomen) aantal veroordeelde 
daders van zware drugshandel te verklaren, terwip de toegeme-
ten vrijheidsstraffen (voor moord, verkrachting, beroving, diefstal 
en gebruik van drugs) opvallend constant gebleven zijn (zie de 
grafieken la en lb). Er zijn slechts kleine - en niet consistente - 
jaarlijkse afwijkingen zichtbaar (Killias e.a., 1995). Blijkbaar zijn 
juridische praktijken veel constanter en minder veranderlijk dan 
sociologen vaak denken. 

Wanneer Nederland nu nog altijd lagere detentiecijfers vertoont 
dan andere Europese landen, wordt dat dan veroorzaakt door 
een relatief lager niveau van criminaliteit? Wat wij op basis van 
verschillende gegevens over criminaliteit in Europa weten is dat 
niet het geval (zie tabellen la en lb). In het algemeen heeft Ne-
derland relatief hoge, dat wil zeggen boven het gemiddelde uit-
komende criminaliteitscijfers, zowel volgens de politie-
statistieken als volgens de slachtofferenquetes. De mogelijke 
kritiekpunten op enquetes (vergelijk Bruinsma e.a., 1991) spelen 
dus geen beslissende rol in deze samenhang. Het lage Neder-
landse detentiecijfer moet dus andere oorzaken hebben. 
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Tabel la: Criminaliteitscijfers In Nederland, vergeleken met de gemiddelde cijfers 

van elf Europese landen* met betrelddng tot moord (gepleegde opzettelljke dood-

slag), lichamelijk letsel en verkrachting/seksueel geweld** 

Statistiek van politie 

Mortaliteit volgens WHO-

statistiek 

. ICS 

• idem, zie tabel la 

** idem, zie tabel la 

Moord Licharnelijk letsel 	Verlcrachting/ 

seksueel geweld 

Neder- andere Neder- andere Neder- andere 

land landen 	land landen 	land landen 

1.5 	2.0 

1.8 	L8 
■ 	 ■.. 

Beroving 

151 	257 	8.9 	7.0 

2.0 	1.3 	0.9 	0.8 

• Nederland, Engeland, Schotland, Noord-lerland, lerland, Zweden, Noorwegen, Duits-

land, Frankrijk, Zwitserland, Hongarije 

** Gebaseerd op politie-statistieken (geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners), 

de Internationale slachtofferenquetes (ICS) 1989/1992 (dertien Europese landen, 

aantal slachtoffers per 100 respondenten over twaalf maanden) en de internationale 

business slachtofferenquete (ICCS) van 1994 (zeven Europese landen, aantal slachtof-

fers per 100 respondenten over twaalf maanden). Bron: Raad van Europa 1995, tabel-

len la i-iv, vb, vi; 4a ii-iii, v. 

Tabel lb: Criminaliteitscijfers in Nederland, vergeleken met de gemiddelde cijfers 

van elf Europese landen* met betrekldng tot beroving, inbraak en drugshandel** 

Inbraak 	Drugshandel 

Neder- andere Neder- andere Neder- andere 

land landen 	land landen 	land landen 

Statistiek van politie 	81 	63 	3.280 	1.293 	34 	54 

ICS 	 0.9 	1 	2.2 	2.1 	— 

ICCS (bedrijven met < 10 

werknemers) 	 4.2 	3.5 	19.9 	18.1 

ICCS (grotere bedrijven) 	6.6 	5.8 	30.4 	31.3 

.■ 	 ■ 

.■ 	 ..... 
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Weliswaar loopt Nederland voor bepaalde misdrijven niet 
voorop, zoals voor bij voorbeeld drugshandel en moord. Ook de 
internationale self-report enquete toont aan dat jonge mensen in 
andere landen vaker minder zware misdrijven plegen (lunger-
Tas, 1994; lunger-Tas e.a., 1994). Dat geldt ook voor drugsgebruik 
dat in Engeland en Zwitserland veel vaker voorkomt dan in Ne-
derland, in tegenstelling tot wat Franse douane-ambtenaren 
veelal denken. 

Maar als men de meer ernstige misdrijven bekijkt dan valt op-
nieuw de relatief hoge positie van jonge Nederlanders op, een 
probleempje waar mevrouw funger-Tas en ik nog over moeten 
denken. Het is natuurlijk wel mogelijk dat verschillende structu-
rele omstandigheden de oorzaak zijn van de relatief hoge positie 
van Nederland zoals Van Dijk onlangs in een opmerkelijke ana-
lyse voor de Raad van Europa heeft aangetoond (Van Dijk, 1995). 

Anderzijds blijkt de toename van zware criminaliteit niet tot 
stilstand te zijn gekomen. Volgens politiestatistieken van de laat-
ste vijf beschikbare jaren (1987-1993) zijn zware misdrijven in 
vele landen toegenomen (zie de grafieken 2a, 2b en 2c). Voor 
moord kwam de ontwikkeling in Nederland duidelijk boven het 
gemiddelde uit, voor beroving is die ongeveer vergelijkbaar met 
andere landen. Verkrachting is elders duidelijk sterker toegeno-
men. 
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Grafiek 2a: Trends in de Nederiandse zware criminaliteit vergeleken met de gemid-

delde trend in elf andere Europese landen* (1987-1993) met betrelddng tot moord 

(alle soorten van gepleegde opzettelijke doodslag, zonder Franlcrijk) 
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Graflek 2b: Trends in de Nederiandse zware criminallteit vergeleken met de gemid-

delde trend in elf andere Europese landen* (1987-1993) met betrekidng tot ver-
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Gmflek 2c: Trends In de Nederlandse zware crimlnalltelt vergeleken met de gemld-

delde trend In elf andere Europese landen* (1987-1993) met betrekkIng tot bero-

vIng (zonder FrankrIlk) 
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Gezien de ontwildceling van zware misdrijven in Nederland lijkt 
de toename van detentiecijfers over de betreffende jaren plausi-
bel. Het is daarom niet noodzakelijk naar meer complexere oor-
zaken (zoals gewijzigde straftoemetingspraktijken) te zoeken. 
Daarentegen blijft rechtshandhaving een zeer belangrijk onder-
werp van wetenschappelijk onderzoek, vooral in vergelijkend 
perspectief. Zoals de volgende tabellen laten zien kent Nederland 
een van de laagste percentages personen die tot onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, een uitzonderlijk hoog aan-
deel korte straffen (van minder dan een jaar) en met afstand de 
geringste gemiddelde duur van vripteidsstraf (zie de tabellen 2a, 
2b en 2c). 
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label 2a: Structuur van straftoemeting voor moord, beroving en vericrachting in 

acht Europese landen en In de Verenigde Staten (1990). Percentage veroordeelden 
met onvoorwaardelijke vrilheldsstraf 

Opzettelijke doding Beroving 	Verkrachting 

Duitsland 	 87 	 45 	 59 

Engeland & Wales 	 84 	 68 	 94 

Frankrijk 	 97 	 67 	 95 

Hongarije 	 92 	 83 	 90 

lerland 	 - 	 - 	 - 

Nederland 	 80 	 73 	 82 

Zweden 	 95 	 70 	 95 

Zwitserland 	 78 	 64 	 68 

USA 	 95 	 90 	 86 

Bron: Raad van Europa 1995, tabellen 2d/ia, iii, iv, en 2e/ia, iii, iv; Langan e.a., 1994, 

tabellen 4 en 11 

label 2b: Structuur van straftoemeting voor moord, beroving en verkrachthig in 

acht Europese landen en In de Verenigde Staten (1990). Percentage veroordeelden 

met onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan 1 jaar 

Opzettelijke doding Beroving 	Verkrachting 

Duitsland 	 1 	 13 	 4 

Engeland & Wales 	 4 	 20 	 4 

Frankrijk 	 1 	 49 	 2 

Hongarije 	 1 	 7 	 6 

lerland 	 0 	 22 	 4 

Nederland 	 36 	 72 	 56 

Zweden 	 1 	 27 	 19 

Zwitserland 	 3 	 14 	 0 

USA 	 - 

Bron: Raad van Europa 1995, tabellen 2d/ia, iii, iv, en 2e/ia, iii, iv; Langan e.a., 1994, 

tabellen 4 en 11 
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TabeI 2c: Structuur van straftoernedng voor moord, berovIng en verkrachtIng In 

acht Europese landen en lade Verenlgde Staten (1990). GentIddelde duur van on-

voorwaardelijke vrIlheldsstraf 

Duitsland 

Engeland & Wales 

Frankrijk 

Hongarije 

lerland 

Nederland 

Zweden .  

Zwitserland 

USA 

Opzettellike doding Beroving 	Verkrachting 

- - 	 - 

	

5.3 	 3.1 	 5.8 

- - 	 - 

	

7.8 	 3.7 	 4.4 

- - 	 6.0 

	

2.6 	 1.0 	 1.4 

	

5.5 	 1.6 	 2.3 

	

9.6 	 3.4 	 3.1 

	

8.5 	 4.2 	 6.2 

Bron: Raad van Europa 1995, tahellen 2d/ia, iii, iv, en 2e/ia, iii, iv; Langan ea., 1994, 

tabellen 4 en Ii 

Zoals de tabellen 2a-c laten zien is Nederland in feite voorbeeldig 
in die zin dat de rechtshandhaving een veel gematigder karalcter 
heeft dan in andere landen. Andere factoren spelen hier ook mee, 
zoals het behoud van de korte vrijheidsstraf (die ook in Finland 
ertoe heeft bijgedragen dat het detentiecijfer is gedaald, vergelijk 
TOrnudd, 1993) en misschien ook de overname van de deels 
voorwaardelijke straf (sursis partiel). Beide strafsoorten dragen er 
misschien toe bij de lange straf op een nuttige manier te verkor-
ten (Kuhn, 1995). 

In feite is de lengte van de vrijheidsstraf beslissend voor het 
detentiecijfer van een land, en niet zozeer het aandeel van on-
voorwaardelijke straffen op andere straffen (Kuhn, 1993). Maar 
waarom geeft een bepaald land voor een vergelijkbaar misdrijf 
een kortere of een langere straf clan een ander land? Er blijkt een 
opmerkelijke samenhang te bestaan tussen openbare mening en 
rechtshandhaving in die zin dat de duur van de straf in het alge-
meen aan datgene beantwoordt wat respondenten in een land 
als een 'verstandige' straf beschouwen. Bijzonder belangrijk is 
daarom het aandeel respondenten dat een lange straf (van meer 
dan zes maanden voor een inbraak) eist (grafiek 3). In feite is 
deze samenhang nog duidelijker dan die tussen detentiecijfers 
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Graflek 3: Samenhang tussen het percentage respondenten dat een straf van meer 

dan zes maanden joist vindt voor een inbraak-recidivist van 21 jaar die een televi-

sie heeft gestolen, en het multi gevangenen per 100.000 inwoners in zestien Euro-

pese landen 

ropa 

- 
20 40 60 80 100 129 140 160 180 

Aantal gevangenen per 100.000 

inwoners 

Bron: databank van de ICS 1989 en 1992, detentie-statistieken van de Raad van Eu- 

en het aandeel respondenten dat een onvoorwaardelijke 
vrijheidstraf eist (r=.743, tegenover r=.610 volgens Van Dijk e.a., 
1991, P.  83). 
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Er blijkt dus een duidelijke samenhang te bestaan tussen het 
strafrecht en zijn handhaving en de openbare mening. We weten 
evenwel niet of de openbare mening de rechters beInvloedt, dan-
wel, omgekeerd, de rechtspraktijk het opinieklimaat. Wat hier 
ook oorzaak en gevolg is, wat geeft ons de verzekering dat Neder-
land op een zekere dag niet in het vaarwater van de Verenigde 
Staten terecht komt? 1k blijf optimist en ga daar niet van uit, 
vooral omdat men in Nederland niet alleen een gematigde vorm 
van rechtshandhaving aantreft, maar ook anders, dat wil zeggen 
'rustiger' met preventie te werk gaat. 

Daarover en over de steun die deze politiek in de openbare me-
ning kennelijk verkrijgt, zijn veel buitenlanders verbaasd. 
Meestal wordt dit in verband gebracht met het drugsbeleid, maar 
in feite blijkt het een algemener kenmerk van het Nederlandse 
justitie-beleid te zijn. Daarover handelt het hierna volgende. 
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Het kwaad bestrliden of het nuttige vergroten? 

De 'situationele' benadering 

28 

De meeste theorieen over criminaliteit reduceren het fenomeen 
'rnisdrijf impliciet tot de persoon van de dader en zijn motiva-
ties. Het delict wordt zo voorgesteld als een gevolg van een ver-
keerde beslissing van en door de dader, onverschillig of die moti-
vatie bepaald wordt door zijn karakter en temperament, zijn 
biografie, zijn justitiele carriere of door sociale dwang (vaalc 'ano-
mie' genoemd). Al die theorieen brengen verschillende prakti-
sche strategieen voort om criminaliteit te bestrijden die echter 
op een punt overeenstemmen, namelijk dat ze de 'mens' en/of 
zijn motivaties proberen te veranderen. Impliciet wordt zo de 
vraag wat men met het misdrijf zou moeten doen gereduceerd 
tot de vraag water met de dader moet gebeuren (Wilkins, 1984, 
p. 1 en pp. 139 e.v.). Hetzelfde geldt voor strategieen van afschrik-
king en reclassering omdat ook daar het accent op de verande-
ring van motivaties van de (potentiele) dader ligt 

Sinds Wilkins hebben veel auteurs - onafhankelijk van antieke 
voorbeelden, maar in de lijn van verldaringen van criminaliteit 
door Aristoteles (zie het twaalfde hoofdstulc van Ars rhetorica et 
ars poetica; voor details Killias, 1991, p. 289) — een perspectief 
ontwikkeld dat algemeen situational approach (Clarke en 
Mayhew, 1980), environmental criminology (Hough, 1995) of 
analyse strategique (Cussion en Cordeau, 1994) genoemd wordt. 
Dit perspectief legt het accent duidelijk op factoren die buiten de 
dader en zijn persoonlijkheid liggen, dat wil zeggen, op gelegen-
heden. Deze benadering is zeer belangrijk voor criminaliteits-
preventie omdat het in het algemeen veel gemakkelijker is ex-
terne omstandigheden te veranderen dan mensen en hun 
motivaties. Er zijn ook veel overtuigende voorbeelden van pre-
ventieve maatregelen (en hun evaluaties) die juist deze externe 
factoren van misdrijven met succes hebben gewijzigd (vergelijk 
algemeen Clarke en Cornish, 1985, en veel Nederlandse onder-
zoeken, bij voorbeeld Directie Criminaliteitspreventie, 1995). 
Naast de vele overtuigende toepassingen van de situational ap-
proach op het gebied van criminaliteitspreventie is dit perspec-
fief ook van belang omdat het een bijdrage levert aan de alge-
mene verldaring van menselijk handelen (Cornish en Clarke, 
1990). 
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Het is ook een van de nuttigste theorieen om de ontwikkeling 
van criminaliteit door de jaren heen te verklaren. Ofschoon het 
gebruikelijk is over de afnemende zelfcontrole en/of moraliteit 
onder jongeren te klagen, kan de toename van bij voorbeeld dief-
stal beter verklaard worden door de veel grotere aanwezigheid 
van zelfbedieningswinkels vergeleken met dertig jaar terug. Voor 
jeugdigen bestaan hedentendage ongetwijfeld veel meer gele-
genheden (en verleidingen) om misdrijven te plegen. Bovendien 
beschild(en ze over meer onregelmatige vrije tijd, is er een veel 
groter aanbod van drugs en is er minder sociale controle — over 
mensen maar ook over waardevolle objecten. 

De theorie blijkt ook voor de vergelijking van het criminaliteits-
niveau in verschillende landen belangrijk te zijn (Van Dijk, 1995), 
dus niet alleen over de tijd bezien maar ook in ruimtelijk opzicht. 
Zo heeft bij voorbeeld de internationale self-report studie in Zwit-
serland een percentage respondenten aangetroffen dat zich 
schuldig maakt aan zwartrijden in de trein of de tram/bus dat 
dubbel zo hoog is als in Nederland. Dat beantwoordt precies aan 
het verschil in populariteit van het openbaar vervoer in die twee 
landen (Killias e.a., 1994). Dit zijn zeker geen zware misdrijven 
maar men moet deze constatering evenwel ernstig nemen omdat 
triviale maar massale gelegenheden — als verleidingen — een 
socialisatieproces kunnen veroorzaken dat een groot aantal jon-
geren laat ervaren dat men zonder veel risico regels mag overtre-
den (Wilkins, 1984, p. 155). Gelegenheden voor het plegen van 
relatief triviale misdrijven vormen daarom op lange termijn een 
ernstig probleem. 

Natuurlijk heeft iedere theorie zijn zwakke punten. In het geval 
van de situational approach komen meestal twee kritiekpunten 
naar voren. Enerzijds wordt er op gewezen dat het preventieve 
effect vaak meer schijn dan werkelijkheid is omdat vele ogen-
schijnlijk verhinderde misdrijven elders worden gepleegd. Veel 
recente onderzoeken (Hesseling, 1994; Eck, 1993) hebben echter 
laten zien dat die zogenoemde 'verplaatsing' zich zelden in zijn 
geheel voordoet en preventie dus in het algemeen ten minste een 
gedeeltelijk succes bewerkstelligt. 

Anderzijds wordt er — eerder impliciet dan expliciet — op gewe-
zen dat de situational approach er weliswaar in slaagt de 
criminaliteitspreventie te verbeteren maar dat een morele verbe-
tering van de betrokken mensen uitblijft (Clarke, 1983, p. 251). 
Dit tweede argument is meer van filosofische aard en het is zeker 
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van belang voor het vaststellen van de algemene lijn van het 
justitiebeleid. 

Het beleid met betrekking tot drugs en drugsverslaafden vormt 
een mooie illustratie van dit theoretische debat. Enige jaren terug 
luidde het conventionele argument tegen de behandeling met 
methadon dat dit mensen niet van drugs afhelpt. Hedentendage 
worth Nederland - en Zwitserland misschien nog sterker - inter-
nationaal bekritiseerd omdat het de medisch gecontroleerde ver-
strekking van heroine of andere harddrugs op experimentele 
wijze onderzoekt. Ook hier hoort men meestal de lcritiek dat dit 
mensen niet van heroine afhelpt, of in ieder geval het afldck-
proces vertraagt. Met andere woorden, 'vrij zijn van drugs wordt 
als enig acceptabel doel gedefinieerd, terwift het verminderen 
van de schadelijke gevolgen van drugsgebruik geen rol speelt. 

Hoe nadelig - of beter: hoe fataal in letterffike zin - deze hou-
ding is voor de praktijk vertonen de evaluaties van de verstrek-
king van injectie-materiaal aan drugsverslaafden. Ook wat dit 
punt betreft was het aanvankelijk - en ondanlcs de uitbreiding 
van aids onder drugsconsumenten - gebruikelijk de verstrelcking 
van steriele naalden van de hand te wijzen, terwift de politie be-
zig was met het in beslag nemen van wat officieel als corpus de-
licti 	beschouwd. Het argument luidde weer hetzelfde, na- 
melijk dat alleen de afschuwelijkste levensomstandigheden de 
drugsverslaafden tot een verandering en een therapie kunnen 
motiveren en dat het verstrekken (of gedogen) van injectie-
materiaal er niet veel toe zou bijdragen om de - in ieder geval 
verwaarloosde en uit oogpunt van gezondheid onverantwoord 
handelende - drugsgebruikers tot grotere voorzichtigheid te 
brengen. Het is aan de ongehoorzaamheid van een paar moedige 
artsen en het macxale protest van de bevolking te danken dat er 
vanaf 1986 proeven met de verstrekking van injectie-materiaal 
konden plaatsvinden. Twee enquetes laten zien wat de gevolgen 
van deze beleidswijziging zijn geweest (grafiek 4). 
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Graflek 4: Percentage zeropositieven (HIV) en beginjaar van injectie, op basis van 

twee enquetes (1990 en 1991) onder drugsverslaafden in de open drugsscene van 

Zfirich 

7O 	Enguete 1991('4526) 

40.0% 

Bron: Kunzler, 1990, p. 32; Muller en Grob, 1992, p. 91 
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Zoals men ziet is door de verstrekking van steriel injectie-
materiaal de uitbreiding van aids dramatisch gedaald. Van de 
consumenten die voor 1983 - dat wil zeggen voor het begin van 
de aids-bestrijding - met injectie van harddrugs waren begon-
nen, is gemiddeld bijna een op de twee gevallen HIV-positief. 
Van de drugsverslaafden die van het nieuwe beleid konden profi-
teren, is slechts vijf procent besmet. Gezien vanuit het standpunt 
van volksgezondheid is dit een geweldig succes dat door anti-
drugs-campagnes nooit bereikt had kunnen worden. 

Wat zijn nu de gevolgen van medisch gecontroleerde verstrek-
king van heroine en andere harddrugs voor het delinquente ge-
drag van drugsverslaafden? Deze vraag wordt tegenwoordig door 
ons instituut - als deel van de gehele evaluatie van dit experi-
ment (onder algemene leiding van professor Uchtenhagen) - on-
derzocht (Killias en Uchtenhagen, 1995). Eerste resultaten zullen 
niet voor 1996 beschikbaar zijn, maar sommige voorlopige resul-
taten van bepaalde projecten (zoals het vrouwenproject in Zu-
rich: Seidenberg, 1995) wijzen erop dat de patienten duidelijk 
minder in aanraking komen met de politie. 

Wat ook uiteindelijk uit de Zwitserse drugs-experimenten te-
voorschijn zal komen, de situational approach is er het uitgangs-
punt van. Omdat het gebruik van illegale drugs van andere ille-
gale activiteiten afgesplitst wordt, of anders gezegd, omdat men 
de externe omstandigheden en niet de mensen poogt de veran- 
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deren, ligt het resultaat van deze benadering aan gene zijde van 
goed en kwaad. Precies om die reden vinden bepaalde lcringen 
deze nieuwe ontwikkelingen absoluut onacceptabel (Chenaux, 
1995). 

Mentaliteit en strafklimaat 

32 

Bijzonder interessant is dat de bereidheid situationele preventie 
te accepteren kennelijk niet in alle landen en culturen hetzelfde 
is. Wat is de oorzaak van deze verschillen? Sorolcin (1962) heeft in 
een indrukwekkend pionierswerk een samenhang tussen het 
strafsysteem en de fundamentele waarden van een sarnenleving 
gepostuleerd. Maar men mag ook met Wilkins (1991) aan market 
forces denken die deze mentaliteitsverschillen veroorzaken. Zo 
blijkt er een analogie te bestaan tussen enerzijds hoge belonin-
gen van topmanagers, filmsterren en andere Amerikaanse be-
roemdheden en anderzijds vergelijkbare extreem hoge schade-
vergoedingen en genoegdoeningen die Amerikaanse rechtban-
ken vaalc toewijzen, alsmede de extreem Lange en zware straffen 
die men daar aantreft. Hoe kan het gebeuren dat in een land 
zulke extreme voorstellingen bestaan en dat men elders zoveel 
gematigder reageert? 

Wij weten daarover nagenoeg niets omdat de internationale 
enquetes dit thema nog niet ontdekt hebben. Daarom werpen we 
nog een korte bilk op Zwitserland waar men nit veel onderzoeken 
(voor een samenvatting vergelijk Killias, 1991, pp. 386 en 417) de 
tegenstrijdige opvattingen van de meerderheden in het Fransta-
lige respectievelijk het Duitstalige deel relatief goed kent. 

Volgens deze resultaten zijn de Franstalige Zwitsers — min of 
meer zoals de Amerikanen — individualistischer ingesteld, dat wil 
zeggen zij hebben minder sympathie voor preventieve maatrege-
len die de 'vrijheid' reduceren, zoals snelheidsbeperkingen, re-
glementering van vuurwapenbezit, alcoholbeperkingen, enzo-
voort. Anderzijds hebben zij een repressievere houding ten 
opzichte van deviante personen zoals drugsverslaafden, eisen ze 
zware straffen (waarvan ze vergelding het belangrijkste doel vin-
den), hebben ze minder reserves tegenover de doodstraf en zijn 
ze lcritisch tegenover de Zwitserse experimenten met drugs-
verstrekking. 

De Duitstalige Zwitsers zijn daarentegen duidelijk meer voor 
preventieve maatregelen (inclusief het verbieden van riskant ge- 
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drag) en staan gereserveerder tegenover zware straffen (inclusief 
de doodstraf), hetgeen overigens ook overeenstemt met de prak-
tische straftoemeting door de rechtbanken (Office federal de la 
statistique, 1988). Duitstalige Zwitsers zijn ook meer bereid om in 
het drugsbeleid nieuwe wegen uit te proberen. 

Vanwaar dit verschil? Ik denk dat een meer gemeenschaps-
gevoelige cultuur, sterker dan een individualistische cultuur, de 
oorzaken van een misdrijf ook (ofschoon niet uitsluitend) in ex-
terne omstandigheden wil zoeken. Dat maalct het oordeel over de 
delinquent blijkbaar milder (hij is niet de enige schuldige). Daar-
tegenover beschouwt een meer individualistische cultuur een 
misdrijf hoofdzakelijk als een misstap van de dader. De zware 
straf beantwoordt daar regelmatig aan. 

Een sterke nadruk op 'situationele' preventie gaat dus gepaard 
met een gedogende houding bij het handhaven van het straf-
recht. Die benadering probeert het nuttige te vergroten, zonder 
het goede te bevorderen en het lcwaad te bestrijden. Daartegen-
over produceert een 'individualistisch' justitie-beleid dat eerder 
de mensen dan de situationele omstandigheden probeert te ver-
anderen, een relatief repressief strafrecht, met zware ingrepen in 
het leven van onaangepasten (zoals drugsverslaafden) en delin-
quenten, dat wil zeggen relatief lange onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraffen of therapeutische vrijheidsberoving. 

In deze samenhang is het duidelijk dat Nederland een situatio-
nele preventiepolitiek praktizeert. Maar waarom is deze politiek - 
vooral als het gaat om drugs - zoveel populairder in Nederland 
en in Duitstalig Zwitserland dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in . 
Amerika? Ik weet dat werkelijk niet. Maar speculatief beschouwd 
spelen de door Wilkins (1991) gepostuleerde market forces moge-
lijk een rol. De eerstgenoemde landen hebben door hun 
koopmansmentaliteit bijzonder veel weten te bereiken. Kooplui 
zijn meer geInteresseerd het nuttige te vergroten dan het lcwaad 
in de wereld te bestrijden. Is het niet opvallend dat het nieuwe 
Zwitserse drugsbeleid bijzonder veel steun onder de bankiers van 
Zurich vindt? Men krijgt de indruk dat deze beroepsgroep het 
traditionele - vooral repressieve - drugsbeleid niet anders bekijkt 
dan een failliet bedrijf, en dat zij op dezelfde manier reageert, 
namelijk door ook op dat gebied een nieuwe strategie te beproe-
ven die meer succes belooft. 

Het is vrij normaal over het gebrek aan moraliteit onder ban-
kiers en handelaren te klagen - overigens zijn er in Frankrijk en 
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Franstalig Zwitserland veel mensen die over de incoherence (in 
filosofisch-moreel opzicht) van het nieuwe drugsbeleid verbaasd 
zijn. Toch is ook in moreel opzicht het pragmatisme te verkiezen. 
Fen pragmatische houding betreffende criminaliteit, drugs-
gebruik en andere afwijkende levensstijlen is niet alleen nuttiger 
ten aanzien van de pralctische consequenties, zoals de verstrek-
king van injectie-materiaal aantoont. Maar door een dergelijk 
beleid worden ook de fundamentele behoeften en rechten van de 
betrolcken mensen beter gerespecteerd. 

Anderzijds is een beleid dat vooral mensen wil veranderen 
minder gedogend als het gaat om het handhaven van straffen en 
therapeutische maatregelen. Het reduceren van de problemen 
van criminaliteit en deviantie tot criminelen en onaangepasten 
perkt het zoeken naar oplossingen en strategieen in. Wat wij over 
de mogelijke effecten van zulke pogingen weten, rechtvaardigt 
geen grote verwachtingen. Dit 'reductionistisch' perspectief ris-
keert dat de reele en voelbare schade die door sociale problemen 
wordt teweeg gebracht, niet wordt verminderd. Immers, situatio-
nele maatregelen worden niet beproefd, terwijl het hoge doel van 
veranderen van mensen weinig succes brengt. 

Dit wordt tragisch wanneer de onvermijdelijke teleurstelling 
van het publiek tot nog sterkere eisen van 'effectieve' straffen 
leidt, omdat de tot nu toe gebruikte sancties blijkbaar onvol-
doende zijn om het beoogde resultaat te verwezenlijken. De vi-
cieuze cirkel waartoe een reductionistisch beleid voert, is thans 
gesloten: hoe sterker het perspectief tot de dader wordt ingeperkt 
en de situationele omstandigheden worden verwaarloosd, hoe 
sterker straffen de dominante (of zelfs enige) vorm van reactie op 
criminaliteit wordt en hoe zwaarder de sancties worden. Zulk een 
strategie lijkt op een medicijn dat de klachten van de patient niet 
vermindert, maar hen afhankelijk maakt en bovendien ontzet-
tend veel kosten met zich meebrengt. Het maximum aan irratio-
naliteit is bereikt wanneer men de uitgaven voor preventie-
programma's in het budget kort, om meer geld beschikbaar te 
hebben voor het bouwen van nieuwe gevangeniscellen. Oat is 
precies wat de nieuwe meerderheid in het Amerikaanse pade-
ment momenteel overweegt. 

Bezien vanuit zulk een worst case-scenario, maar ook vanuit 
Europees perspectief, loopt Nederland voorop. Nederland redu-
ceert het probleem 'criminaliteit' minder dan andere landen tot 
'crimined. Misschien zou het Nederlandse beleid meer succes 
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hebben wanneer men dit beleid niet als `gedogend' karakteri-
seert, maar als een verbreiding van het perspectief van 
criminaliteitspreventie. In ons spraakgebruik wordt `gedogend' 
vaak met `zwakheid' geassocieerd. Dat is de Nederlandse rechts-
handhaving en criminaliteitspreventie allesbehalve. Maar het 
Nederlandse beleid is minder blind en ignorant voor de moge-
lijkheden om schade te vermijden, zonder altijd eerst het Icwaad 
te moeten bestrijden. 
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Tolerantie In de zeventiende eeuw 
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Wat een cultuur waard is blijkt dikvvills het beste uit het oordeel 
van buitenstaanders. Ms wij zelf de hoofdkenmerken moeten 
aangeven van de Nederlandse cultuur in haar grote bloeitijd, de 
cultuur dus van de zeventiende eeuw, dan Iciest nationale trots de 
woorden vrijheid en verdraagzaamheid. Pen beroemde buiten-
lander, die als vreemdeling in die cultuur geleefd heeft, de En-
gelse gezant Sir William Temple, laat echter alleen het eerste 
woord staan, en vervangt het tweede door een begrip met du-
bieuzer lading. Hij sprak van vrijheid en gemak. 

Vrijheid wordt zo beleefd, zegt Temple (Israel, p. 4), dat ieder 
zijn eigen gemak mag dienen. Dan gaat het niet alleen over vrij-
heid van geweten, maar over alles wat het leven een gerieflijk en 
ongestoord verloop kan schenken. leder doet wat hij voor juist 
houdt, bemoeit zich in de eerste plaats met zijn eigen zaken, en 
vraagt niet naar de zaken van anderen. 

Temple zegt ons dus dat wat wij tolerantie noemen eigenlijk 
niet meer is dan gemalczucht. Wij willen doen waar we zin in 
hebben, en interesseren ons niet voor anderen. Dat is Temples 
opinie over de Nederlanders van de zeventiende eeuw. Ze is niet 
noodzakelijkerwijs geldig voor onze tijd. Maar ze houdt toch wel 
lets herkenbaars. De aandacht voor ons eigen gemalc verenigt 
ons nog altijd met de zeventiende-eeuwers. 

Op die gemeenschappelijke basis echter heeft elke tijd zijn ei-
gen bouwwerk opgetroldcen. Het zeventiende-eeuwse ziet er an-
ders uit dan het hedendaagse. Moet ik ze alle twee met een tref-
woord aanduiden, dan zou ik ze tegenover elkaar stellen als geest 
en lichaam. De geest is dan het verleden, en het lichaam de actu-
aliteit. 

• De auteur s houglerear Nieuwe Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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Voor de zeventiende-eeuwer speelt tolerantie zich af in het rijk 
van de geest. Of we nu Erasmus lezen of Coornhert, Grotius of 
Hooft, voor alle apostelen van de tolerantiegedachte blijft waar, 
dat zij onder vrijheid in de eerste plaats geestelijke vrijheid ver-
staan, en onder tolerantie dus vooral ook vrijheid van denken en 
geloven, veel meer dan vrijheid van handelen. Nu staat natuurlijk 
het een niet los van het ander. Op grond van mijn denken kan ik 
tot de conclusie komen dat ik moet kiezen voor een bepaalde 
vorm van gedrag. De meeste godsdiensten kennen inderdaad 
gedragsregels, die voor hun aanhangers bindend zijn. • 

Voor de beoordeling van een godsdienst zijn ze gewoonlijk be-
langrijker dan de ideeen. Gedachten kunnen we niet zien, gedra-
gingen wel. Die worden dan voor buitenstaanders het bepalende 
kenmerk. Een goed voorbeeld uit onze tijd is de benaming 'zwar-
tekousenkerken'. De geestelijke ligging van die groep kan men 
aangeven met woorden als bevindelijk, pietistisch, reformato-
risch. Maar zulke termen kunnen alleen begrijpelijk worden voor 
iemand die zich in de materie wil verdiepen. Dat vraagt inspan-
fling, en omdat wij Nederlanders immers op ons gemalc gesteld 
zijn, blijven we bij een uitwendig kenmerk staan. Die zwarte kou-
sen kun je zien, het bevindelijke geloof niet. 

Uiterlijke verschillen konden ook in de zeventiende eeuw blij-
ken. Maar dat gebeurde wel veel minder dan in onze tijd. Gedrag 
is een uiting van onze morele opvattingen, en daarover bestond 
toen in hoofdzaak volstrekte eenstemmigheid, bij alle verschil 
van geloofsovertuiging. Elk geloof aanvaardde de christelijke 
zedewet, en legde die ook op ongeveer dezelfde wijze uit. De en-
kele groepen die zich zichtbare afwijkingen hebben veroorloofd 
vielen dan ook buiten de tolerantie. De wederdopers van de zes-
tiende eeuw hebben het geprobeerd: ze bedreven veelwijverij, en 
liepen naakt over straat. Ms ze dan slachtoffer worden van ver-
volging, vinden ze geen verdedigers. Zij hebben de grens over-
schreden tussen goed en lcwaad, en kunnen op tolerantie geen 
aanspraalc maken. 

Hoe belangrijk verschillen in gedrag dan zijn, kunnen we leren 
van een zeventiende-eeuwer die zich mag verheugen in een re-
putatie van grote verdraagzaamheid: de bekende bestrijder van 
het heksengeloof, dominee Balthasar Bekker. Beldcer dankt zijn 
roem aan de Betoverde Weereld, maar hij heeft veel meer geschre-
ven, vooral leerboeken ten dienste van de christelijke gemeente. 
Hij mag daarin graag zeggen, dat de christen zich in de eerste 
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plaats moet laten kennen uit zijn gedrag, en niet uit zijn leer. Hij 
ziet verschillen in gedrag tussen leden van de ene kerk of de an-
dere ook als het meest wezenlijk. Het belangrijkste onderscheid 
tussen gereformeerden en doopsgezinden is volgens hem niet 
het leerstellige punt, de vraag van lcinderdoop of volwassendoop. 
Dat zijn maar kleinigheden. Wezenlijke verschillen daarentegen 
zijn volgens Beklcer de doperse weigering eden te zweren of wa-
pens te dragen (Bergsma, noot 16). 

Dat kunnen in de zeventiende eeuw punten van discussie zijn 
als het gaat om de grenzen van de tolerantie. De inzet zijn dan 
niet verschillen in de leer, maar verschillen in gedrag. De doops-
gezinden hebben hun eigen norm mogen handhaven, ik denk 
vooral, omdat hun afwijking niet een verzachting, maar eerder 
een verscherping van de gangbare regel met zich meebracht. De 
dopers narnen het nauwer met de moraaL Dat vinden we meestal 
wel irriterend, want we hebben het niet graag dat anderen beter 
zijn dan wij. Maar hun gedrag bleef niet onder de maat, en de 
dopers mochten dus hun speciale groepsnorm handhaven, als 
deelvariant van de algemene christelijke moraal. 

De christelijke zedewet is heel lang het terrein volledig blijven 
beheersen. Zij stelde aan de tolerantie een duidelijke grens. Om 
het oordeel nogmaals aan een buitenlander over te laten: Jona-
than Israel zegt in zijn recente geschiedenis van de Nederlandse 
Republiek, dat de samenleving hier te lande niet milder maar 
eerder strenger was dan elders, wanneer het ging om erotiek, ho-
moseksualiteit en straatprostitutie (Israel, p.683). Ms een vreem-
deling Amsterdam bezocht vergaapte hij zich aan de vele kerken, 
niet aan de bordelen. Het meest befaamde eros-centrum van de 
lage landen lag destijds in Antwerpen, net buiten de grenzen van 
de tolerante Republiek. Amsterdam had wel zijn bordelen, maar 
die deden zich naar buiten voor als muzielchuizen, en volgens de 
Italiaan Gregorio Leti waren ze ook niet zo talrijk. Amsterdam 
had er maar dertig, veel minder dan Rome of Venetie. 

Tolerantie en verlichting 

Hoe sterk de positie van de christelijke zedewet geweest is blijkt 
pas goed, als zich een alternatief gaat aandienen, in de loop van 
de achttiende eeuw, met de opkomst van het verlichte denlcen. 
Ms we een zeventiende-eeuwer zouden vragen naar zijn levens-
doel, dan zou hij dat formuleren in godsdienstige termen. Men- 
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sen hebben zichzelf niet gemaakt. Ze zijn door God geschapen. 
Ze zijn dus eigendom van hun Schepper, en moeten leven tot zijn 
eer. De achttiende-eeuwer zal zich gewoonlijk nog wel erkennen 
dat hij een schepsel is, maar dan eentje dat er mag wezen. Hij is 
apart geschapen met het doel om een gelukkig mens te worden. 

In beginsel is daarmee de weg geopend naar een hedonistische 
moraal. Maar de Nederlandse moralisten van de verlichting ma-
ken die keuze niet. Ze blijven geluk definieren in christelijke ter-
men. In 1795 komt de verlichting aan de macht, met de Bataafse 
revolutie. In de nationale vergadering worden dan zeer levendige 
discussies gevoerd over de consequenties van de nieuwe revolu-
tionaire beginselen van vrijheid en gelijkheid. Maar ze ieiden 
nooit tot fundamentele discussie over vraagstukken van moraal. 

De Friese afgevaardigde C.L. van Beyma, een van de weinige 
Bataven die zich niet tot de christenheid rekende, omschreef 
eens vrijheid als datgene 'writ niet aanloopt tegen het recht van 
een ander'. Zo'n definitie zou in ons tegenwoordige parlement 
misschien op scherpte en nauwkeurigheid nader onderzocht 
worden. Maar ze zou geen aanleiding zijn tot algemene vrolijk-
heid. In januari 1797 werd ze dat we!. De gezaghebbende Amster-
dammer Rutger Jan Schimmelpenninck antwoordde, 'dm men 
uit deze definitie nadeelige en absurde consequenties konde 
trekken. Ms bij voorbeeld, dat het vrij zoude staan om zonder 
broek of op eene andere indecente wijze in 't publiek te verschij-
nen' (De Gou, p. 264). 

Schimmelpennincks voorbeeld is misschien niet fijnzinnig, 
maar we! typerend. In de verlichte maatschappij mag ieder zijn 
geluk zoeken, maar het moet fatsoenlijk geluk blijven. Het 
lichaam blijft aan de geest onderworpen. Dat sprak voor de Ne-
derlanders van omstreeks 1800 nog vanzelf. Schimmelpenninck 
besefte echter ook we!, waarom dat zo was. Het was de christe-
lijke erfenis van het verleden. Onderstel eens dat het mogelijk 
was, verklaarde hij, dat een yolk alle eerbied voor een Almachtige 
God van zich zou afschudden; dan kan men er zeker van zijn, dat 
het 'weldra tot zulk eene verschrilckelijke afgrond van zeedeloos-
heid zoude vervallen, dat geene wetten vermogend genoeg zou-
den zijn om den allesvemielenden stroom van ontembare driften 
te beteugelen' (De Gou, p. 259). 

Voor Schimmelpenninck is het dus wezenlijk, dat moraal god-
delijke moraal is. Anders kan ze mensen niet in bedwang hou-
den. Moraal zonder godsdienst is onbestaanbaar. Maar duidelijk 
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is eveneens, dat hij hier redeneert als een regent. De kunst van 
het regeren bestaat in het rustig houden van de massa, en dear-
voor kunnen we de christelijke moraal niet missen. Als dat echter 
haar rechtvaardiging is, dan is zij wet van karalcter veranderd. Ze 
rust nu op rationele gronden. Ze geldt omdat ze nuttig is, niet 
omdat ze van God gegeven is. Eigenlijk is ze ook niet van God 
gegeven, maar door de regenten goedgekeurd. Haar metafysische 
oorsprong is ze kwijt. 

Tolerantie in de moderne tijd 

42 

Dat zal op den duur ook gevolgen hebben voor de grenzen van 
de tolerantie. Het gaat buitengewoon langzaam, want eerst moe-
ten zich twee veranderingen voltreklcen. De maatschappij moet 
voldoende ontkerstend zijn om de binding aan het metafysische 
prijs te willen geven. En vervolgens moet de regentenheerschap- 
pij vervangen worden door volksheerschappij, zodat normen niet 
meer van bovenaf worden opgelegd. Beide processen verlopen in 
de negentiende eeuw zeer traag, en duren tot in de twintigste 
voort. Pas in de jaren zestig van deze eeuw voltrekt zich de beslis-
sende omslag. 

Three dingen zijn vanaf die tijd anders geworden. Ten eerste is 
de regentenmoraal vervangen door een volksmoraal. Het gaat er 
niet meer om een massa rustig te houden. Die massa is haar ei-
gen wetgeefster geworden. Het is niet langer de overheid, die de 
maatstaf voor geluk en gemalc aanreikt. De mondige burgers ma-
ken die zelf. Hun gedragsnormen zijn afhankelijk van hun eigen 
wensen. Moreel goed is wat mij bevalt en mijn gemalc dient. 

Deze burgers hebben intussen gedaan wat Schimmelpenninck 
tweehonderd jaar geleden vreesde: ze hebben alle eerbied voor 
een Almachtige God van zich afgeschud. Dat is de tweede grote 
verandering. De Bataafse revolutie zei nog, dat het ware gelulc 
pas na dit leven bereikt kon worden. Die geestelijke dimensie is 
in hedendaagse omschrijvingen verdwenen. In de volksmoraal 
worth geluk primair in materiele termen gedefinieerd. Ze is nu 
in derdaad hedonistisch geworden. 

Of daarmee ook Schimmelpennincks verwachting is uitgeko-
men, dat de driften niet !anger te beteugelen zijn, is een vraag die 
een volgend geslacht misschien zal willen beantwoorden. Onze 
generatie lijkt haar niet eens als relevant te beschouwen. De 
vraag is dan ook gesteld vanuit een ander vrijheidsbegrip en een 
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ander soort tolerantie. Voor Schimmelpenninck moest de geest 
vrij zijn, en het lichaam gebonden. Tolerantie van lichamelijk 
gedrag ging zover als de geest gedoogde. In de hedonistische mo-
raal is de orde omgekeerd. De geest krijgt haar grenzen opgelegd 
door het lichaam. 

Een goed voorbeeld vormde de kamerdiscussie over de Alge-
mene Wet Gelijke Behandeling in 1993. Die wet zelf noemt een 
aantal geestelijke en lichamelijke vrijheden. Bepaalde geloofs-
overtuigingen verzetten zich echter tegen onbeperkte seksuele 
vrijheid. Wat heeft nu voorrang als die twee met elkaar dreigen te 
botsen? Een overweldigende meerderheid van de kamer zag 
daarin helemaal geen probleem. Vanzelfsprekend had het 
lichaam voorrang boven de geest. Het meest interessant was de 
confrontatie van de minister van Binnenlandse Zaken mevrouw 
Dales met vertegenwoordigers van de kleine christelijke partijen. 
Die beriepen zich voor hun afwijzing van seksuele vrijheid op de 
bijbel. De minister wees dat beroep at met het argument dat de 
bijbel op verschillende manieren kan worden uitgelegd. 

Dat kun je zeventiende-eeuwers ook vaak horen zeggen. Dat is 
dan voor hen een overtuigende motivering van de tolerantie. Er 
zijn verschillende uitleggingen mogelijk, dus laat je de mensen 
zelf kiezen. Vrijheid is geestelijk. Mevrouw Dales redeneerde an-
dersom. Er zijn veel uitleggingen mogelijk, dus Iciest de overheid. 
Zij kiest zo dat alle vormen van seksueel gedrag goed zijn, want 
vrijheid is lichamelijk. Om die lichamelijke vrijheid te garanderen 
moet de geestelijke beperkt worden. 

Dat spreekt nu zo Vanzelf, dat deze discussie nauwelijks de 
aandacht heeft getroldcen buiten de lcring van de directe belang-
hebbenden. De grote dagbladen hebben het blijkbaar be-
schouwd als een incident zonder enige betekenis. Een van de 
weinigen die er een oordeel over heeft gegeven was de toenma-
lige minister-president, de heer Lubbers. Die noemde de uit-
spraak van mevrouw Dales een principieel antwoord. Dat is het 
natuurlijk ook. Het gaat uit van het beginsel, dat het lichaam 
meer is dan de geest. Maar als een CDA-premier zich voor de 
rechtvaardiging van zijn beleid op zo'n beginsel beroept, is de 
geest wel definitief getemd, en heeft het lichaam gewonnen. 
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Vergellikingen 

Het is logisch, dat binnen een op dat principe gebaseerde cultuur 
elke beperking van de lichamelijke vrijheid een duidelijke argu-
mentatie vereist, omdat ze een inbreuk vormt op de algemene 
grondregel. Waaraan ontleen je het recht, een ander te verbieden 
met zijn lichaam te doen wat hij zelf wil? Dat het slecht is voor 
hemzelf, kan geen argument zijn. Een analoge redenering paste 
men al toe in de tijd van de geestelijke tolerantie. De inquisitie 
zei dat een verkeerd geloof de mensen in het eeuwige verderf 
stortte, en dat dus vervolging van ketters goed was om hen tegen 
zichzelf te beschermen. Het standpunt van de Nederlandse over-
heden was dan altijd, dat keuze van geloof ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid was, en dat dus ook elk mens het recht had 
zichzelf onherstelbare geestelijke schade te berokkenen. 

In de cultuur van de onbeperkte lichamelijke tolerantie blijven 
deze argumenten gelden. Zoals vroeger iedereen het recht had 
van geestelijke zelfvernietiging, zo zijn we nu allemaal tot licha-
melijke zelfvernietiging bevoegd. Ook de praktische problemen 
van de tolerantie laten wel enige overeenkomst zien. De vrijheid 
van drukpers was in de zeventiende eeuw beperkt. Het was ver-
boden boeken uit te geven, die de fundamenten van het christe-
lijk geloof aantastten. Daarom is bij voorbeeld Spinoza zeer te-
rughoudend geweest in het bekend maken van zijn gedachten. 
Maar het bezit van zulke boeken was niet strafbaar, en de justitie 
trad ook niet op tegen gezelschappen, waarin anti-christelijke 
ideeen werden besproken. Het algemene beginsel van de vrijheid 
van denken bleek eigenlijk altijd sterker dan partiele verbodsbe-
palingen. 

De parallel is interessant ook met het oog op wat in meer en-
gere zin het thema is van deze bijeenkomst: het beleid ten aan-
zien van de handel in het het gebruik van drugs. lk ga daar 
slechts met enige aarzeling op in, omdat ik geen jurist ben, en 
dan loop je snel gevaar de verkeerde woorden te kiezen, maar 
terwille van de discussie ga ik het risico dan maar aan. De zeven-
tiende eeuw verbiedt wel de prodttktie, maar niet het bezit van 
aanstotelijke boeken. De twintigste eeuw heel de handel in drugs 
verboden. Een gebruiker heeft dus naar alle waarschijnlijkheid 
medewerlcing verleend aan een verboden transactie. Hij beschikt 
over goederen die hij niet zou kunnen bezitten als hij de wet eer-
biedigde. Toch wordt hij in bezit of genot niet gestoord, net zo 
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min als de lezer van verboden boeken eertijds gehinderd werd in 
de lectuur of in het gebruik, bij voorbeeld door de publikatie van 
eigen geschriften die uit verboden lectuur citeren. 

Helemaal zeker kon de zeventiende-eeuwer nooit zijn. De wet-
geving op het gebied van de geestelijke vrijheid kende wel eens 
een zekere vaagheid. Ze kon op papier zeer streng zijn - bij voor-
beeld in het verbod van de rooms-katholieke eredienst - om dan 
vervolgens nagenoeg alle handelingen die dat verbod schonden 
toch te gedogen. Het mime verbodskader hood in beginsel de 
mogelijkheid in voorkomende gevallen het toezicht te verscher-
pen, maar in de praktijk werden zulke kansen zelden benut. Wat 
feitelijk de grenzen bepaalde was het lokale beleid. 

Vervolging was de verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
schout of baljuw, en varieerde dus enigszins al naar zijn humeur 
en tolerantiegraad, maar was toch in hoofdzaak van twee facto-
ren athankelijk. De ene was de bereidheid van de lokale recht-
bank, aangeklaagden inderdaad te bestraffen. Die verschilde 
naar tijd of plaats, zodat overtreding van dezelfde wet in Enk-
huizen een groter risico kon inhouden dan in Hoorn. De andere 
was de bereidheid van de schout tot wat men in de zeventiende 
eeuw conniventie noemt: toestaan tegen betaling wat verboden 
is bij de wet. Prive betaling wel te verstaan, met de schout als be-
gunstigde. Hij is genegen in ruil voor een bepaalde som de ogen 
te sluiten. Ook dat kon dan bij voorbeeld in Enkhuizen duurder 
zijn dan Hoorn. 

Wij noemen dat corruptie, in de zeventiende eeuw is conni-
ventie geen strafbare handeling. Het feit zelf en ook het overeen-
gekomen bedrag kunnen zeer wel publiek bekend zijn. Dat zijn 
de risico's van een gedoogbeleid, dat de letter van de wet laat 
staan, maar onverkorte handhaving van de wet eerder als het 
grootste van twee kwaden beschouwt. Of dat alles enige 
actualiteitswaarde heeft moet ik in het midden laten. In elk geval 
blijkt wel dat het inperken van de geestelijke tolerantie vrijwel 
steeds onoplosbare problemen opriep en ongelijke behandeling 
veroorzaakte. 

De grenzen van de moderne lichamelijke tolerantie zijn even 
moeilijk te trekken. In een geval lijken ze duidelijk: het roolcver-
bod in publieke ruimten. Dat wordt dan gemotiveerd met de 
schade aan derden, die ongevraagd verplicht zijn tot meeroken. 
Toch is dat maar een halve waarheid. We doen wel meer dingen 
die schadelijk zijn voor anderen, zoals autorijden. Daarmee ver- 
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ontreinigen we niet alleen de lucht, maar het verkeer eist ook 
jaarlijks meet slachtoffers dan het meeroken. Desondanks is er 
geen wet in voorbereiding, die automobilisten verplicht een 
sticker op te plaldcen met de waarschuwing: autorijden is slecht 
voor het milieu en vormt een bedreiging van de publieke veilig-
heid. 

Die vergelijking is leerzaam, omdat ze ons kan helpen te zien 
waar de werkelijke grenzen liggen. De meeste Nederlanders zijn 
met roken gestopt en met autorijden doorgegaan. De rokers vor-
men een minderheid, de automobilisten een grote meerderheid. 
Naar de regels van de democratie verbieden we dus het token, en 
breiden we het wegennet uit. Dat kunnen wij ons veroorloven, 
omdat de moraal haar metafysische grondslag verloren heeft. De 
wil van de meerderheid is wet, en daarmee tegelijk ook moreel 
goed. Een andere rechtvaardiging van een morele grondregel is 
niet langer noodzalcelijk. Auto rijden kun je pas gaan beperken 
als de meeste Nederlanders uit eigen beweging voor fiets of auto-
bus gekozen hebben. 

Voorultzicht 
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Volstrekt uitgesloten is dat niet. De menselijke wil is veranderlijk, 
en moraal S zich dan ook verder ontwikkelen. Grondregel zal 
ongetwijfeld blijven, dat het lichaam meer is dan de geest. De 
wet zal zich daar in sneller of trager tempo bij aanpassen. Vol-
strekt duidelijk is de toekomst niet, want uit de gegeven voor-
beelden blijkt, dat de wet uiteindelijk athangt van de definities 
die de meerderheid geeft van haar eigen gemak. De vraag zal 
steeds zijn wat we als het meest hinderlijk voor onszelf ervaren in 
hetgeen wij anderen gunnen, vrijheid of beperking. Hoever ons 
gedogen gaat is een lcwestie van convenientie en opportuniteit. 

Als ervaring ons daarbij !can leiden, S de parallel met de gees-
telijke tolerantie wellicht enig houvast kunnen bieden. Daar is 
het algemene principe sterker gebleken dan de tijdelijke uitzon-
deringen. De geestelijke vrijheid liet zich niet binden, en werd 
onbegrensd. ben in 1652 de eerste Engelse oorlog begon, waren 
de Britse puriteinen er vast van overtuigd dat hun land de oorlog 
zou winnen. Zij grondden die verwachting op de tolerantie die in 
de Nederlandse Republiek bestond, 'voornamelijk te Amsterdam' 
(Evenhuis, p. 89). 



Lichaam en geest 

Allerlei dwaalleer kon daar vrij verkondigd worden. Dat moest 
wel de toorn Gods opwekken, en daarom zouden de Nederlan-
ders de oorlog zeker verliezen. Puriteinen zouden nu misschien 
opnieuw het voorbeeld van Amsterdam kiezen, zij het om heel 
andere redenen. De toekomst zal moeten leren of het lichaam er 
inderdaad in slagen zal zich die onbeperkte vrijheid te veroveren 
die in vroegere eeuwen aan de geest werd vergund. 
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Gedogen en de opportuniteit 

van de rechtsstaat 
prof. dr. R. Foque' 

De term gedogen heeft in het kader van de rechtshandhaving op 
zijn minst een problematiserende rol te spelen. 'Controle-
ambtenaren zien door de vingers', zo begon Van Buuren zijn 
Utrechtse oratie uit 1988, 'het openbaar ministerie seponeert, 
terwijI ook bestuursorganen van hun bevoegdheden tot handha-
ving geen gebruik wensen te maken. De overheid gedoogt, zo 
beet dat dan, zij ziet willens en wetens van handhaving af', en hij 
vervolgt 'Het gedogen speelt zich af in het schemerdonker van 
het recht' (Van Buuren, 1988, p. 7). 

Achter deze sterk metaforische karalcterisering gaan niet alleen 
een aantal belangrijke juridische vragen schuil, zoals de vraag of 
en wanneer er nu spralce is van een plicht dan wel van een be-
voegdheid tot rechtshandhaving die nog een zekere discretio-
naire ruimte laat aan de potentiele rechtshandhaver (Van 
Buuren, 1988; Buruma, 1993, p.313 e.v.), of een aantal rechts-
politieke lcwesties, zoals deze van de geloofwaardigheid en van 
de voorbeeldfunctie die in de samenleving van het concreet ge-
voerde rechtshandhavingsbeleid dient uit te gaan (Oosting, 
1991). 

Achter al deze kwesties gaan bovendien belangrijke rechts-
filosofische problemen schuil. lk wil mij in deze bijdrage tot een 
rechtsfilosofische reflectie beperken en vervolgens vooral in de 
werking van het positieve opportuniteitsbeginsel in het strafrecht 
concrete aanlcnopingspunten zoeken om het concrete belang te 
kunnen aangeven van die reflectie voor de problematiek van het 
gedogen. 

Buruma omschrijft gedogen als 'het bewust niet-optreden van 
de overheid tegen overtreding van regels, alsmede het (eventueel 
onder voorwaarden) aankondigen dat tegen een dergelijke over-
treding niet worth opgetreden' (Buruma, 1993, p. 313). Wordt met 
het overtreden van regels ook steeds het te handhaven recht ge- 

• De auteur is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, rechtstheone en 

rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit to Rotterdam. 
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schonden, zo zou men zich kunnen afvragen. En vervolgens: 
wordt de waarde der rechtszekerheid niet geerodeerd wanneer 
met de vorming van recht niet de handhagbaarheid van dat 
recht mee gegeven is? Deze vragen betreffen niet alleen de macht 
die van het recht en de rechtsorde dient uit te gaan, noch de so-
ciologisch vaststelbare wijze waarop de burgers zich in het te 
handhaven recht erkennen. De band tussen rechtszekerheid, 
rechtsvorming en rechtshandhaving is ook een filosofische vraag, 
waarvan het antwoord de kern raakt van de gelding van het recht 
in de samenleving. 

Rechtszekerheid en rechtshandhaving 

Reeds in de eerste decennia van deze eeuw heeft Gustav Rad-
bruch in zijn beroemde Rechtsphilosophie (1914/1963) de relatie 
tussen rechtsvorming en rechtshandhaving indringend aan de 
orde gesteld. `Wer Recht durchzusetzen vermag', zo stelde hij, 
`beweist damit, dass er Recht zu setzen berufen ist. Umgekehrt: 
wer nicht Macht genug hat, einen jeden im Volke gegen den an-
dern zu schtitzen, hat auch nicht das Recht, ihm zu befehlen' 
(Radbruch, 1963, p. 179). 1  In een democratische rechtsstaat kan 
de macht van het recht nooit worden losgekoppeld van het recht 
van de macht. Ms de dialectische spanning tussen beiden - tus-
sen de macht van het recht en het recht van de macht - wordt 
opgeheven, dan kunnen we uiteindelijk niet meer onderscheiden 
of het rechtshandhavingsbeleid dat in concreto wordt doorge-
voerd eerder door ongekanaliseerde en dus arbitraire macht 
worth gedreven dan door juridisch gekanaliseerde macht, door 
gezag dus. Dat is de kern van Radbruchs stelling dat de positivi- 

1 'Wie in staat is tot het realiseren en handhaven van recht. bewijst daardoor dat hij in 

de voile zin van het woord bevoegd is tot rechtsvorming. Oak omgekeerd: wie 

onvoldoende macht bezit am in de samenleving rechtsbescherming te garanderen in 
de onderlinge verhoudingen tussen burgers, heeft oak niet het recht die burgers te 
bevelen: Het is opmerkelijk hoe Radbruch in de eerste druk van zijn Rechtsphilosophie 

uit 1914 'reeds sterk de nadruk legde op de eigen verantwoordelijkheid van de staat 

Rechtsvorming en regelgeving kunnen in een democratische rechtsstaat geen 
vrijblijvende handelingen zijn. In die zin staan zij niet los van hun daadwerkelijke 

effectuering. Zij zijn echter evenmin op te vatten als de mechanische uitvoering van 

vaststaande natuurrechtelijke normen en waarden. In latere edities zal hij - daartoe 

aangezet door zijn ervaringen als minister van justitie tijdens de Weimar-republiek - 
zijn gedachten hierover nog aanscherpen. De hier geciteerde passage komt uit de 

derde druk uit 1932. Zie over de actualiteit van Radbruchs gedachtengang voor het 
huidige strafrechtelijke beleid (Foque, 1994b). 
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teit van het recht op zichzelf weliswaar een noodzalcelijke, maar 
niettemin een onvoldoende voorwaarde vormt om te kunnen 
spreken van geldend recht. 

Daartoe is eveneens vereist dat het uitgevaardigde recht in 
concreto te handhaven is. Radbruch spreekt dan van 'die Forder-
ung sicherer Handhabbarkeit des Rechts' en van zijn 'Praktilcabi-
Hide (Radbruch, 1963, p. 171). 2  Rechtszekerheid kan dan ook 
worden omschreven als de garantie die door het positieve recht 
wordt geleverd dat conflicten die zich in de samenleving voor-
doen op een concrete, doelmatige en doeltreffende wijze be-
heersbaar zijn. Tot de rechtszekerheid behoort dienvolgens ook 
het legitieme vertrouwen dat de rechtsgenoten kunnen ontlenen 
aan de wijze waarop in het geldende positieve recht de beheers-
baarheid van hun conflicten wordt gegarandeerd. 3  

Zo bezien behoort de rechtszekerheid tot de centrale waarden 
waarop het recht is gericht en die het in wisselende constellaties 
zal pogen te verwerkelijken. Als zodanig staat zij evenwel niet los 
van die andere centrale waarden: de gerechtigheid en de doelma-
tigheid. Het belang dat wordt gediend doordat er orde heerst, 
staat niet los van de vraag welke inhoudelijke normen en waar-
den dan door die heersende orde worden gediend en waar die 
normen en waarden vandaan komen. 4 Wanneer het op concrete 
rechtsvorming en rechtsvinding aankomt, zal bovendien blijken 
hoe moeilijk de drie genoemde grondwaarden van het recht met 
elkaar zijn te verzoenen. Niet zelden doen zich onderlinge span- 

2 Radbruch heeft het hier over 'het vereiste van eon betrouwbare handhaafbaarheid van 

het recht' On de zin van rechtszekerheid) en van 'praktizeerbaarheid' (eon recht dal in 

concrete omstandigheden van het samenleven ook daadwerkelijk in de praktijk te 

brengen is). 

3 Zie, naast Radbruch, oak de recente karakterisering die Bernard Edelman geeft van de 

modeme rechtsstaat: 'Dens le draft et par le droiL en &fa none societe vit intense-

ment on desir de logique et de certitude: par le droit elle pretend se donner 

elle-memo to spectacle de sa propre transparence, cost-a-dire d'une resolution 

rationnelle de ses conflits. Dans cette mesure. tous les antagonismes. toutes les 

contradictions sent tenus de prendre une forme raisonnee et systematique, pour 

s'inscire dens l'ensemble majestueux d'un Etat de droit aussi vaste et aussi universal 

quo la science mem& (Edelman, 1991. p. 181). Radbruchs waarschuwing dat eon 

verobsolutering van de rechtszekerheid kan lolden tot eon reflectieloos warden van het 

recht, zowel in de wijsgerige (gerechtigheid) als in de beleidsmatige betekenis 

(doeltreffendheid) van die term, wordt door de geciteerde passage van Edelman nog 

onderstreept. 

4 Zie voor eon actuele analyse hiervan, geheel in de lijn van Radbruchs gedachtengang 

de Hamlyn Lectures van Ralf Dahrendorf (1985). 
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ningen en antinomieen voor tussen gerechtigheid, doelmatig-
heid en rechtszekerheid. Steeds zal de uiteindelijke afweging een 
decisionistische restant behouden, die slechts argumentatief in 
een bepaalde constellatie verantwoord kan worden, maar die 
nimmer het automatische resultaat kan zijn van een puur logi-
sche denkoperatie. 

In de eis tot rechtshandhaving als noodzakelijke voorwaarde 
voor rechtszekerheid, kan duidelijk worden dat die rechtszeker-
heid niet louter het formele ordeningskaralcter van de rechtsorde 
betreft, maar dat zij - ook en wellicht vooral in een democrati-
sche rechtsstaat - tevens een van de peilers vormt van de inhou-
delijke normering die het geldende recht in de samenleving tot 
stand brengt. Niet toevallig wordt ons democratische bestel vaak 
gekaralcteriseerd met de metafoor van het publieke debat en 
onze rechtsstaat met de vormgeving van de publieke ruimte 
waarin dat debat zich heeft af te spelen (Foque, 1992 en 1993). 

Die metaforen gaan terug op een lange wijsgerige traditie. 
Reeds in Aristoteles' politieke filosofie staat het inzicht centraal 
dat de vrijheid van de mens niet los is te denken van het perspec-
tief van de politieke gemeenschap waartoe hij behoort. Aan de 
autarkie (letterlijk vertaald: zelfgenoegzaamheid) van zijn eigen 
individualiteit overgeleverd, zou de mens zijn vrijheid nooit ten-
voile kunnen realiseren. Ms denkend en sprekend wezen is hij 
immers tegelijk een politiek wezen, dat kan participeren aan het 
publieke debat en aan de voortdurende invulling van zowel de 
maatschappelijke gerechtigheid als de menselijke vrijheid. Het 
ideaal van de gerechtigheid, als een van de grondwaarden 
waarop onze rechtsorde is gericht, staat nooit vast. Het is steeds 
voorwerp van debat en elke voorstelling die wij er van maken 
staat onder de mogelijke amendering vanuit het betere argu-
ment. Dat maalct zowel onze rechtsorde als de politieke orde 
waarin zij functioneert, kwetsbaar (Foque, 1986 en Foque/ 
Zijderveld, 1994). De normen en waarden waarop zij zijn gericht 
zijn immers niet op te vatten als een universeel en vaststaand 
fundament, dat aan het positieve recht vooraf zou gaan. Zij zijn 
nooit a priori gegeven, zoals dat in de verschillende varianten 
van het natuurrechtsdenken wordt voorgesteld. 5  Dat is de reden 

5 Traditioneel onderscheiden we drie varianten van natuurrechtsdenken: het antieke 
kosmologische natuurrecht waarin de universele normen en waarden van het 

samenleven at te leiden zijn uit de onveranderlijke wetten van de kosmos; het 
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waarom Radbruch het recht ziet als een cultuurfenomeen en 
waarom hij enigszins polemisch tegenover de term natuurrecht 
spreekt van Ku/turrecht. 

Daarmee wordt evenwel een nieuw probleem aan de orde ge-
steld: wordt de rechtsorde niet al te kwetsbaar, nu zij bij ontsten-
tenis van vaststaande waarden — althans op het eerste gezicht — 
lijkt overgeleverd te worden aan het spookbeeld van het 
waardenrelativisme? Radbruchs analyse van de betekenis die in 
een democratische rechtsstaat dient toe te komen aan zowel 
rechtszekerheid als rechtshandhaving dienen tegen die achter-
grond te worden begrepen. Beide concepten vormen belangrijke 
aanlcnopingspunten voor een niet-relativistische en bijgevolg 
voor een niet-arbitraire rechtsopvatting. 

Kort samengevat komt de gedachtengang hierop neer: aange-
zien de betekenis die aan de gerechtigheid toekomt en de inhou-
delijke criteria die te gelden hebben bij de bepaling van het 
rechtvaardigheidsgehalte van het positieve recht nimmer a priori 
gegeven zijn, maar zij steeds het voorlopige resultaat zullen zijn 
van debar en argumentatie, zullen die betekenis en die 
rechtvaardigheidscriteria steeds in belangrijke mate athankelijk 
blijven van het contingente spel van individuele meningsvor-
ming en van daarop geente keuzes. Dat betekent dat, samen met 
de vraag naar gerechtigheid, [evens de vraag naar doelmatigheid 
altijd een belangrijke rol zal blijven spelen. 

Maar ook zij zal nooit eenduidig te beantwoorden zijn, want 
het antwoord op de vraag naar doelmatigheid zal op zijn beurt de 
neerslag zijn van een pluraliteit en daardoor tevens van een zeker 
relativisme van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen 
en van wisselende opvattingen van het goede leven en van de 
weg waarlangs die het beste gerealiseerd kunnen worden. Rad-
bruch concludeert: 'Das Recht als Ordnung des Zusammenle-
bens kann nicht den Meinungsverschiedenheiten der Einzelnen 
tiberlassen bleiben, es muss eine Ordnung fiber alien sein' (Rad-
bruch, 1963, p. 168). Precies op dit punt treedt de waarde van de 
rechtszekerheid, en bijgevolg van de positiviteit van het positieve 
recht, op de voorgrond. 'Wenn nicht festgestellt werden kann, 
was gerecht ist, so muss festgesetzt werden, was rechtens sein soil 

middeleeuwse christelijke natuurrecht, waahn zij tilt de goddelijke openbahng zijn af 

te leiden en tenslotte het moderne rationele natuurrecht waarin aan de unWersele 
Bede. in de gestalte van de 'natuur van de mens' of 'de aard der zeal( doze positie 

wordt toegekend (Welzet 1951). 
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und zwac von einer Stelle, die, was sie festsetzt, auch durchzuset-
zen in der Lage ist. Die Positivitat des Rechts wird damit in 
hochst merIcwiirdiger Weise selbst zur Voraussetzung seiner 
Richtigkeit: es gehort ebensosehr zum Begriffe des richtigen 
Rechts, positiv zu sein, wie es Aufgabe des positiven Rechts 1st, 
inhaltlich richtig zu sein' (Radbruch, 1963, p. 169). 6  

Lezen wij deze passage nauwkeurig, dan treden twee dragende 
gedachten naar voren, die voor ons onderwerp van groot belang 
zijn. In de eerste plaats betreft dat het machtsvormend vermogen 
van de overheid dat met de bevoegdheid tot positieve rechts-
vorming gepaard dient te gaan. De macht van het recht is een 
illusoire macht als zij niet in staat is het door haar gevormde 
recht ook daadwerkelijk te handhaven. Dat betekent dat de 
overheidsmacht in een democratische rechtsstaat niet mag wor-
den getaboeIseerd of weg gerationaliseerd achter het gordijn van 
legalistische automatismen en van gescleroseerde wereldbeelden 
(Foquert Hart, 1990; 't Hart, 1991). Maar het betekent evenmin 
dat de macht van het recht een louter arbitraire macht zou zijn, . 
die zich decisionistisch verfijnt en die met inzet van het gewelds-
monopolie van de staat het aldus gevormde recht weet af te 
dwingen. De macht van het recht dient gekanaliseerd te worden 
door inhoudelijke randvoorwaarden waaraan zij onderworpen is. 

Zo komt - in de tweede plaats - de noodzakelijke samenhang 
van de macht van het recht met het recht van de macht in het 
vizier. Beide vormen de twee kanten van eenzelfde dialectische 
medaille. Als dat niet het geval zou zijn, dan zouden er - om met 
Donner te spreken - geen 'schuilplaatsen (meer zijn) waar de 
verwerkelijking van de vrijheid mogelijk blijft naar andere maat-
staven dan die welke de staatsmacht (hoe democratisch ook) 
meent te moeten stellen. Met dit beginsel van staatsrechts-
vorming kunnen ook de meest dictatoriale en totalitaire staten 

6 'Het recht als ordening van de samenleving kan niet overgeleverd blijven aan de 

meningsverschillen van enkelingen, maar het zal een ordening voor alien moeten 

kunnen zijn', en Radbruch vervolgt, 	niet vastgesteld kan worden (in de zin van 

.geconstateerd'), wat gerechtig is, dan moet bepaald warden (in de zin van 'uitgevaar-

digd') wat rechtens te gelden heeft en wet vanuit een positie die toelaat dat dan oak 

daadwerkelijk door te zetten en te handhaven. Oat betekent dat de positiviteit zelf van 

het recht, op een hoogst opmerkelijke en onverwachte wijze, een noodzakelijke 

voorwaarde vormt voor zijn gerechtigheidskarakter. lmmers: net zo goed als het de 

opgave en doelstelling van alle positief recht is oak inhoudelijk gerechtig te zijn, 

behoort het tot de kern van alle rechtvaardig recht dat het oak het karakter van 

positief recht 
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uit de voeten, misschien zelfs beter dan een rechtsstaat', zo con-
cludeert hij (Donner, 1986, P.  84). 

luist om dit te voorkomen spralc Radbruch van de 'Aufgabe des 
positiven Rechts (...) inhaltlich richtig zu sein'. Daarmee doelt hij 
op het reflectieve vermogen dat steeds met de macht tot posi-
tieve rechtsvorming verbonden dient te zijn. Het gaat dan om de 
reflectie op de achterliggende waarden en normen waarop elke 
afzonderlijke regelgeving of beslissing - ook de gedoogbeslissing 
- impliciet aanspraalc maakt. Het 'Refle)don auf eigenes Tun' (La-
renz, 1960, p. IX) richt zich dan op wat wij that's normen van on-
geschreven recht of algemene rechtsbeginselen noemen. 

Algemene rechtsbeginselen en rechtsstatelijkheid 

Slechts een jaar nadat Radbruch de eerste versie van zijn Rechts-
philosophie had gepubliceerd, verscheen in het tijdschrift Syn-
these het eerste rechtsfilosofische geschrift van Paul Scholten on-
der de titel Recht en levensbeschouwing, waarvan de aanvangszin 
luidt: 'De oude waan dat alle recht in de wet te vinden is, dat 
recht en wet synoniem zijn, ligt verbroken' (Scholten, 1980, p. 
120). Het recht, zo meent Scholten, kan niet gereduceerd worden 
tot de arbitraire wil van de toevallige wetgever. Het recht kan aan 
zijn positiviteit alleen onvoldoende grondslag ontlenen voor zijn 
normatieve aanspraken in de samenleving. Wanneer het recht 
zich identificeert met de wet, dan blijft het recht immers gevan-
gen in de tautologie van de positieve rechtsvorming, die dan kort 
samengevat als volgt luidt: 'Atte recht is uit de wet te putten. De 
wet bevat ook bepalingen over zich zelve, de eerste daarvan was, 
dat alle recht uit de wet is al te leiden. Wat wil men nog meer?', en 
hij concludeert: 'het recht zelf van de wet wordt een probleem' 
(Scholten, 1980, p. 121). 

Het hierin tot uitdrukking gebrachte probleembewustzijn om-
trent de spanningsverhouding tussen wet en recht, ligt recht-
streeks aan de basis van Scholtens studie uit 1935 over de beteke-
nis van algemene rechtsbeginselen, de eerste belangrijke studie 
over dit onderwerp in de Nederlandse rechtsliteratuur. 'In en 
achter ieder in wetsvoorschriften en rechterlijke uitspraken beli-
chaamd rechtssysteem', zo betoogt Scholten daar, 'liggen grond-
gedachten, waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als 
uitwerkingen kunnen worden gedacht. Die gedachten zijn even-
zeer deel van het recht als die voorschriften en uitspralcen zelf. 
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(...) Het is echter een fout van zoogenaamd inductieve rechts-
beschouwing te meenen, dat dit algemeene eerst achterafuit het 
concrete kan worden afgeleid. (...) Het beginsel is er met den re-
gel, het is niet een conclusie uit den regel, alleen voor de syste-
matiek van belang'. Slechts zo kan de dialectische samenhang 
van de macht van het recht met het recht van de macht gegaran-
deerd worden. Immers, in de woorden van Scholten: 'De autori-
teit van den rechtsregel steunt op het gezag van bepaalde perso-
nen, die het voorschrift als wet verkondigen, de autoriteit van het 
rechtsbeginsel kan nooit tot zulk persoonlijk gezag worden her-
leid. Wel kan gezegd worden, dat het beginsel is erkend door den 
wetgever, hier en daar, doch die erkenning kan slechts steun zijn 
voor wat al van elders vaststaat: dat het beginsel zelf spreekt, tot 
handelen in zekere richting dwingt. Wij zien dus, dat het rechts-
beginsel ons dwingt in het recht iets anders te zien dan de uit-
spraalc van met zekere macht bekleede personen' (Scholten, 
1980, pp. 402-403). 

De hedendaagse rechtstheoreticus Ronald Dworkin spreekt 
over rechtsbeginselen als de implicit philosophy die in ons posi-
tieve recht werlaaam is. Zij verleent normatieve samenhang en 
integriteit aan het recht dat in zijn positivering opgedeeld raakt 
in enkelvoudige beslissingen en regels. Wil het recht aanspraak 
kunnen maken op integriteit en niet gereduceerd worden tot lou-
tere positiviteit, tot een rulebook-model-conceptie van recht, dan 
zal dat recht reconstrueerbaar moeten zijn in termen van een 
samenhangend geheel van beginselen, dat geacht moet worden 
er aan de basis van te liggen. 

Dworkin spreekt van 'principles the community should adopt 
as a system' en van 'the scheme of principles' om hun latente en 
provisorische karalcter aan te geven. (Dworkin, 1986, p. 211). Im-
mers: rechtsbeginselen mogen niet in de natuurrechtelijke zin 
worden opgevat als een aan het positieve recht voorafgaand stel-
sel van universele normen en waarden. Rechtsbeginselen kennen 
weliswaar een minder vluchtig karakter als regelgeving en recht-
spraak. Zij geven vorm aan wat de Franse historicus Fernand 
Braudel het perspectief van de longue duree heeft genoemd 
(Braude', 1969). Hun invulling blijft onderworpen aan de kracht 
van het betere argument en in die zin zijn zij steeds de voorlo-
pige uitkomst van het publieke debat. 

Dworkin hanteert de metafoor van 'a theater of debate about 
which principles the community should adopt as a system', waar- 
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bij het uitdrukkelijk niet gaat om overwegingen van loutere doel-
matigheid en doeltreffendheid in het realiseren van individueel 
inzicht en invloed. In een 'society of principle', om Dworkins 
term te gebruiken, is een rechtsbegrip aan de orde waarin het 
recht niet geklentificeerd wordt met het wettelijke bevel. 

De rechtsstaat is dan ook niet gelijk aan de wettenstaat, waarin 
de waarden en normen uiteindelijk door de wetgever zelf worden 
bepaald, ook die normen en waarden waaraan hij zichzelf te on-
derwerpen heeft. Voorop staat integendeel een ideaal van een 
politieke gemeenschap en van een rechtsorde, waarin niemand 
zich de waarheid toeeigent noch de macht om die waarheid op te 
leggen als ware zij zijn bezit. In die openheid ligt het belang dat 
burgers en rechtsgenoten hebben bij de politieke gemeenschap 
en bij de rechtsorde waartoe zij behoren en waanroor wij tradi-
tioneel de term het algemeen be/anggebruiken (Foque, 1994a, p. 
99). De kern van de democratische rechtsstaat is hierin gelegen 
dat alle rechtsvorming en elk bestuurlijk handelen reconstrueer-
baar zijn in termen van algemeen belang. Elk oordeel en elke be-
slissing, ook de beslissing te gedogen, dienen aan deze maatstaf 
van rechtsstateliftcheid te worden afgemeten en verantwoord. 

Dat houdt in dat dat oordeel en die beslissing getoetst zullen 
moeten worden aan de invulling van het algemeen belang, 
waarop zij geacht mogen worden impliciet aanspraak te maken. 
Ms dat niet het geval zou zijn, dan zouden zij zich onttreklcen aan 
het 'theater of debate about which principles the community 
should adopt as a system', waarover Dworkin spralc. In het beste 
geval zouden zij dan nog slechts gelegitimeerd kunnen worden 
vanuit de toevallige voorkeuren of vanuit het arbitraire eigenbe-
lang van de wetgever of het bestuur. 

Scheltema spreekt in dat verband van de partijdige wetgever en 
van het fenomeen van het bestuurscentrisme, waardoor elk den-
ken in termen van het algemeen belang op de achtergrond dreigt 
te raken (Scheltema, 1984). Uiteindelijk S de rechtsvorming dan 
afglijden tot een puur juridisch instrumentalisme (Foquett Hart, 
1990, pp. 113 e.v.; De Haan, 1990). 

Wanneer we de door Radbruch zo treffend geanalyseerde samen-
hang van rechtsvorming, rechtszekerheid en rechtshandhaving 
in het perspectief plaatsen van de algemene rechtsbeginselen als 
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normen van ongeschreven recht, dan wordt duidelijk hoezeer in 
een democratische rechtsstaat die drie concepten inhoudelijk 
gestuurd worden door de verantwoordelijkheid voor de invulling 
van het algemeen belang. Normen worden dan niet primair uit-
gevaardigd door een met autoriteit beklede instantie, maar zijn 
het resultaat van concrete interactie in de samenleving, van de-
bat en van argumentatie over en weer. Een dergelijk proces van 
interactie kan slechts betekenisvol zijn voor de deelnemers aan 
die interactie, wanneer hun handelen, hun spreken en hun argu-
menteren zich kunnen profileren binnen een gemeenschappelijk 
referentiekader, dat op zijn beurt in die interactie weer aangepast 
en veranderd kan worden. Die veranderingen zijn evenwel nooit 
arbitrair omdat zij rekening hebben te houden met de bindende 
en legitieme verwachtingen die betroldcenen binnen een be-
paalde context ten opzichte van elkaar creeren (Franken, 1995, 
pp. 15-16). Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor het tot 
stand brengen van gemeenschappelijke betekenissen en waarde-
ringen die aan situaties, waarin men zich samen met anderen 
bevindt, kunnen en moeten worden toegekend. 

Tot dat gemeenschappelijk referentiekader behoren ook onze 
voorstellingen van gerechtigheid en doelmatigheid, van redelijk-
heid en verantwoordelijkheid, kortom de voorstelling van het 
algemeen belang dat ons bindt. In zijn recente boek Openbaar 
Ministerie en rechtshandhaving formuleert 't Hart het als volgt: 
'Am de aanspraken op verbindendheid van een norm dient dan 
ook steeds de toets te worden gesteld dat die norm "integer" past 
in de ruimere context van de democratische rechtsstaat en het 
recht dat daarvoor de grondslag en garantie vormt' ('t Hart, 1994, 
p. 178). Een dergelijk recht kan dan niet langer worden opgevat 
als een geheel van bevelen, maar als relationeel. Dat wil zeggen 
dat het de formele basisstructuur aanreikt en een gemeenschap-
pelijk referentiekader aanbiedt voor de interactie der rechts-
genoten en voor het publieke debat omtrent de nadere invulling 
van het algemeen belang (Foquert Hart, 1990; Foque, 1992; 
't Hart, 1994 en 1995). 

Van hieruit dient ook de paradigmawisseling te worden begre-
pen, die zich vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren heeft 
voltrokken in de uitleg van artikel 4 van de Wet RO. Het gaat dan 
niet zozeer meer om handhaving der wetten, maar om handha-
ving van het recht ('t Hart, 1976) als centrale taakstelling van het 
OM. Basis voor deze paradigmawisseling vormt de werking van 
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het positieve opportuniteitsbeginsel. De reeds door Radbruch 
bepleite samenhang van rechtsvorming, rechtszekerheid en 
rechtshandhaving Icrijgt hiermee een nieuwe draagwijdte. 't Hart 
heeft een beslissende bijdrage geleverd aan de doordenking van 
het opportuniteitsbeginsel door de ontwikkeling ervan te analy-
seren in acht van elkaar te onderscheiden fasen ('t Hart, 1994, pp. 
117 e.v.). De opeenvolging van deze fasen illustreert hoe de bete-
kenis en het geldingsbereik van het opportuniteitsbeginsel drij-
ven op de kurk van de hoger geschetste rechtsfilosofische ont-
wikkelingen. 

Een eerste fase wordt gekenmerkt door de dominantie van het 
ldassieke legaliteitsbeginsel, dat de plicht inhield te vervolgen, 
waar dat mogelijk is. Bij uitzondering zou in de praktijk het O.M. 
daarvan afwijken, als een soort correctie op een al te legalistische 
toepassing van het legaliteitsbeginsel. Soms zijn andere midde-
len dan strafrechtelijke vervolging effectiever, of maatschappelijk 
meer aanvaardbaar of kunnen zij de geloofwaardigheid van het 
strafrecht als ultimum remedium beter dienen. Er is dan sprake 
van een negatieve opportuniteit, gericht op het beter doen aan-
sluiten van het legaliteitsbeginsel op de maatschappelijke con-
text waarin het van geval tot geval te functioneren heeft. 

Na 1926 treedt volgens 't Hart een tweede fase in. De voorheen 
langzaam gegroeide praktijk van correctie van het legaliteitsbe-
ginsel via negatieve opportuniteitsoverwegingen, groeit uit tot 
een beginsel en het wordt als zodanig in het Wetboek van Straf-
recht opgenomen. 

Die beide eerste fasen worden nog gekenmerkt door een 
rechtsopvatting waarin recht en wet nog in verregaande mate 
samenvielen. In principe is het recht gelijk aan de wet. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen dient op deze klassieke rechtsopvatting 
een correctie te worden aangebracht. Daarom blijft de werking 
van het opportuniteitsbeginsel ook beperkt tot haar negatieve 
betekenis. Rechtshandhaving blijft geidentificeerd met handha-
ving der wetten en blijft - in termen van Radbruch - gebaseerd 
op de macht van het recht, meer in het bijzonder op de macht 
van diegene die de formele bevoegdheid bezit om van boven af 
positief recht op te leggen en te handhaven. 

't Hart spreekt, wat de derde fase betreft, niet toevallig van 'een 
radicale verandering in het denken' (cursivering van RF), toen na 
1970 de positieve opvatting van het opportuniteitsbeginsel 'heer-
sende leer werd' ('t Hart, 1994, p. 126). Er is met de doorbraak 
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naar het positieve opportuniteitsbeginsel inderdaad spralce van 
een fundamentele verandering in de filosofische grondslagen 
van het (straf)recht. Een volstrekt ander rechtsbegrip doet zijn 
intrede, dat niet meer gedomineerd wordt door de dominantie 
van de eenheid van recht en wet, noch door deze van de autarlde 
van het positieve recht als geheel van bevelen die aan de samen-
leving van boven af worden opgelegd. De macht van het recht 
wordt in balans gebracht met het recht van de macht. Beide po-
len dienen elkaar in evenwicht te houden. Het recht van de 
macht wordt in belangrijke mate gevormd door het geheel van 
beginselen, normen van ongeschreven recht, die - in de reeds 
geciteerde termen van Dworkin - de implicit philosophy vormen 
die geacht mag en moet worden het recht en de macht van het 
recht te doordringen en te kanaliseren. 

We hebben gezien hoe die normen van ongeschreven recht 
niet uit een ideele hemel van vaststaande normen en waarden 
kunnen worden afgeleid, maar hoe zij steeds in de concrete in-
teractie van burgers en rechtsgenoten inhoud krijgen, bestendigd 
of veranderd worden. Dat is geen arbitrair proces; steeds zal het 
onderworpen blijven aan de kracht van het betere argument te-
genover het heersende gemeenschappelijke referentiekader, 
waarin het vervolgens weer erkenbaar zal moeten zijn. De zorg 
voor dat open proces van betekenisverlening en voor de gemeen-
schappelijkheid van dat referentiekader duiden we aan als de 
zorg voor het algemeen belang. Zo bezien is de plicht tot rechts-
handhaving, die met de bevoegdheid tot rechtsvorming is ver-
bonden, niet langer op te vatten als een plicht tot loutere wets-
toepassing, zoals in de klassieke positivistische betekenis van het 
legaliteitsbeginsel aan de orde is. Het legaliteitsbeginsel dient 
zijn noodzakelijk complement en toetssteen te vinden in de 
plicht tot zorg voor het algemeen belang. Daarom werd hoger 
gesteld dat de kern van de rechtsstaat gelegen is in de principiele 
reconstrueerbaarheid en op basis daarvan in de beargumenteer-
baarheid van elke regelgeving en van elke beslissing in termen 
van algemeen belang (Foque, 1993). 

Hiermee is de rechtsfilosofische bedding aangegeven waarin 
het positieve opportuniteitsbeginsel zich verder kan ontwildce-
len. 'De eis van opportuniteit als maatschappelijke wenselijkheid 
- het algemeen belang in de zin van art. 167 lid 2 en art. 242 lid 2 
Sv - cumulatief op de eis van wettelijkheid', zo formuleert 't Hart 
het positieve opportuniteitsbeginsel dat sinds het begin van de 
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jaren zeventig jaren zijn intrede doet en tegen de achtergrond 
van de ook theoretisch/filosofisch gewijzigde rechtsopvatting 
heersende leer wordt ('t Hart, 1994, p. 129). 

De uitbreiding van het bereik van het positieve opportuniteits-
beginsel naar de aan de vervolging voorafgaande opsporing en 
verbalisering (De Doelder en 't Hart, 1976) kan als een vierde fase 
worden aangeduid. Men zou kunnen zeggen dat de beleids-
ruimte, die door het positieve opportuniteitsbeginsel wordt geo-
pend, hiermede transparanter en dus beter legitimeerbaar wordt 
gemaakt. 

In eeft vijfde fase wordt de spanning tussen de macht van het 
recht en het recht van de macht voelbaar. De eisen van wettelijk-
heid, die volgen uit het legaliteitsbeginsel, en de eisen van maat-
schappelijke wenselijkheid die volgen nit het positieve 
opportuniteitsbeginsel, komen onder druk te staan van een toe-
genomen instrumentalisme in wetgeving en bestuur. Steeds 
meer wordt strafrechtelijke regelgeving ingezet als instrument ter 
implementatie van overheidsbeleid, waardoor het zijn karakter 
als ultimum remedium verliest. Men zou kunnen zeggen dat het 
fenomeen van het bestuurscentrisme en van het daarmee ver-
bonden beeld van de partijdige wetgever, zoals Scheltema dat 
heeft geanalyseerd, hier de kop op steekt. Rechtsfilosofisch - zo 
zou men kunnen zeggen - betekent dat een terugv -al in het oude 
positivistische en imperativistische rechtsdenken. De macht van 
het recht, nu als een afgeleide van de macht van het bestuurlijke 
beleid, dreigt dan de band met het recht van de macht opnieuw 
los te laten. 

Dat heeft het O.M. in de toepassing van het positieve 
opportuniteitsbeginsel geconfronteerd met de noodzaak tot het 
malcen van beleidskeuzes, tot het stellen van prioriteiten, om de 
handhavingscapaciteit van het strafrechtelijke apparaat enigs-
zins te kunnen vrijwaren. 1mmers: capaciteitsproblemen doen 
zich steeds meer voor, wanneer de overheid het strafrecht meer 
gaat inzetten als instrument ter implementatie van haar beleid 
van toenemende overheidsbemoeienis in het maatschappelijke 
Leven (zie uitvoerig over dit proces 't Hart, 1994, p. 130 e.v.). Het 
positieve opportuniteitsbeginsel komt zodoende onder een sterk 
pragmatische drulc te staan. Het zal haar bereik dan ook gaan 
verruimen tot en met het niveau van de tenuirvoerlegging. Deze 
uitbreiding markeert volgens 't Hart een zesde fase. 
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Deze ontwikkelingen, en de noodzaak voor het O.M. om 
beleidsprioriteiten te stellen die vervolgens de werlcing van het 
positieve opportuniteitsbeginsel mede zullen gaan kanaliseren, 
leiden als vanzelfsprekend in de richting van meer - en vooral 
ook meer selectief - doelmatigheidsdenken. Hoe kan 'een rede-
lijk niveau van rechtshandhaving' in onze samenleving gegaran-
deerd blijven? Dat is in een zevende en achtste fase aan de orde. 
't Hart ziet hier 'een verandering van blikrichting' bij de concrete 
bepaling van het positieve opportuniteitsbeginsel. Zowel op het 
niveau van de individuele casus als op het niveau van het alge-
mene beleid wordt veel meer aandacht besteed aan maatschap-
pelijke factoren en aan de effecten van de rechtshandhaving voor 
het slachtoffer en voor de sociaal-economische context waarin 
de vraag om rechtshandhaving zich stelt. Die vraag zal daardoor 
niet zelden een dwingender karakter krijgen en leiden tot een 
verharding in het rechtshandhavingsbeleid ('t Hart, 1987). 

Conclusie 

Wanneer het gedoogbeleid in het licht van de betekenis van het 
positieve opportuniteitsbeginsel in het strafrecht wordt bekeken, 
kan zichtbaar gemaakt worden hoe dat gedoogbeleid de rechts-
filosofische wortels raakt van onze rechtsorde. Rechtsvorming 
kan dan niet los gezien worden van rechtshandhaving en beide 
vormen de fundamenten van de fundamentele waarde van de 
rechtszekerheid. Aileen: de term zekerheidkan ons rnisleiden, 
omdat hij een rechtsopvatting suggereert, waarin vaststaande 
normen en waarden de autarke macht van het recht represente-
ren en juist daardoor zekerheid kunnen bieden. Zekerheid in die 
betekenis werd reeds door Aristoteles illusoir geacht wanneer het 
gaat om het handelen van mensen en om de vrijheid die daarin 
tot uitdrulcking komt. Veeleer gaat het dan om prudentie, om 
zorgvuldigheid in het omgaan met de zorg voor het algemeen 
belang die de politieke gemeenschap en de rechtsorde bij voort-
during dienen op te nemen. 

In de plaats van de beladen term rechtszekerheid, is het wel-
licht juister te spreken van iuris-prudentia: zorgvuldigheid in en 
door het recht. In dat Aristotelisch geInspireerde ideaal ligt ook 
de basis van rechtsstatelijkheid, ook wanneer het beleid van of de 
beschikking tot gedogen beoordeeld moet worden. Steeds zal 
expliciet en zorgvuldig dat beleid en die beschildcing 
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reconstrueerbaar moeten zijn in termen van algemeen belang. 
Niet alles is toegestaan, als het maar procedureel behendig door 
de rechtsorde en door de samenleving wordt geloodst. Gedogen 
zou dan een erosie van die rechtsorde betekenen. De 
argumentatielast die nodig is om dat te vermijden zal toenemen 
in zwaarte en scherpte, wanneer de pragmatische druk beleids-
prioriteiten te moeten stellen toeneemt en daardoor de rechts-
handhavingscapaciteit van de rechtsorde tot een probleem 
wordt. 

De les die uit de ontwilckeling van het positieve opportuniteits-
beginsel in het strafrecht kan worden getrokken is deze: het gaat 
niet om bestuurlijk of beleidsmatig opportunisme als verschij-
ningsvorm van de macht van het recht, maar om de opportuni-
telt van de rechtsstaat, waarin het recht van de macht in concreto 
in staat is om de zorg voor het algemeen belang tot een doeltref-
fend in te lossen verantwoordelijkheid te maken van zowel bur-
ger als overheid. 
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Gedogen als zelfkant Van de 
rechtshandhaving? 
Prof. dr. H.G. van de Bunt en drs. Ed. Leuw 

Uit een zeventiende-eeuws boekje over 't Amsterdamsch hoer-
dom blijkt dat de bestuurlijke autoriteiten flunk in hun maag za-
ten met het prostitutie probleem in die dagen (Faber, 1983). Er 
was een verbod, maar dat werd niet goed nageleefd. Van diverse 
kanten, met name de Hervormde Kerkeraad, werd aangedrongen 
op totale uitbanning van dit verderf: er moest een einde komen 
aan het stilzwijgend gedogen. De autoriteiten bezonnen zich en 
gaven uiteindelijk een expliciete gedoogverklaring af. Zij stonden 
niet minder afkerig tegenover prostitutie dan de Hervormde Ker-
keraad. Maar er was wel een verschil in afweging; gevolg geven 
aan de roep om het Kwaad uit te bannen zou volgens de autori-
teiten namelijk een veel groter kwaad oproepen. De vele passa-
gierende zeelieden zouden zich, omdat zij hun seksuele behoef-
ten niet meer konden lenigen bij de reeds gevallen vrouwen, aan 
Amsterdams eerbare vrouwen en dochters vergrijpen. Daarom 
vonden zij het beter het kleinere lcwaad van de prostitutie te ge-
dogen, om veel erger zedelijk onheil te voorkomen. 

Het voorbeeld illustreert dat gedogen niet synoniem is met to-
lerant of toegeeflijk optreden. De bestuurlijke autoriteiten zagen 
er immers van af om op te treden tegen prostitutie omdat zij van 
mening waren dat handhaving van de norm te grote negatieve 
gevolgen zou hebben. Handhaving was voor hun, anders gezegd, 
geen doel in zichzelf. 

Bij gedogen staat een normstellende en machtsuitoefenende 
partij toe dat door anderen handelingen worden verricht, die in 
principe 'verboden' zijn. In allerlei hierarchische relaties komt 
gedogen voor. Ouders staan op sommige momenten ongewenst 
gedrag van hun kinderen toe. Evenzo legt de principaal in de 
arbeidsrelatie met zijn ondergeschikten niet op alle slakken zout. 
Vaak zijn deze gedoogpralctijken gelbstitutionaliseerd. Het kind 
mag na het huiswerk de muziek hard aan om eventjes uit zijn dak 
te gaan; de werkgever legt op vrijdagmiddag andere maatstaven 
aan dan op maandagochtend. Gedogen is, met andere woorden, 
niet louter toestaan, maar ook reguleren van normovertredingen. 
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Ook de bestuurlijke en strafrechtelijke overheden gedogen 
normovertredingen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn het 
gedoogbeleid inzake softdrugsverkoop en de gedoogbeslissingen 
bij de handhaving van milieurecht. Dit bestuurlijke en strafrech-
telijke gedogen is de laatste jaren in een kwade reuk komen te 
staan. Het gedogen wordt gezien als een teken van zwakte of als 
een uiting van veel te ver gaande tolerantie of onverschilligheid. 
Gedogen wordt meer en meer beschouwd als een instrument dat 
thuishoort aan de zelfkant van de rechtshandhaving. In het be-
leidsplan Recht in Bewegingwordt uitdruldcelijk gesteld dat het 
'strafrechtelijke handhavingsquote' (1990) verhoogd dient te 
worden. Tegenover het berekenende individualisme van haar 
burgers dient de overheid de zekerheid te stellen dat overtredin-
gen niet ongestraft lcunnen plaatsvinden. Nalaten van reageren, 
met name wanneer dit nalaten zichtbaar is, dient kost wat kost 
vermeden, aldus de opstellers van het beleidsplan. 

Wij hebben de indruk dat in de discussies over gedogen alles 
op een hoop wordt gegooid. In dit artikel wordt een onderscheid 
aangebracht tussen enlcele vormen en functies van gedogen. Een 
dergelijk onderscheid is ons inziens onmisbaar voor een even-
wichtige beoordeling van de vraag in hoeverre gedoogpraktijken 
al dan niet aanvaardbaar zijn. 

Gedogen: ongewenst maar onvermlidelijk 

In zijn algemeenheid is er bij gedogen altijd een spanning tussen 
het wenselijke en het feitelijke. Het is mogelijk dat de 
(rechts)norm niet of niet langer adequaat is. Maar er kan ook 
sprake zijn van een feitelijk tekort schietende rechtshandhaving. 
Uitgaande van de legitimiteit van rechtsregels is gedogen op zijn 
best het minst slechte middel dat in de rechtshandhaving wordt 
ingezet. Het is ongewenst voor zover de overheid er een dubbele 
boodschap mee uitzendt: het gedrag mag eigenlijk niet, maar het 
wordt in de praktijk toch toegestaan. 

Fen dergelijke strijdigheid tussen de formele letter van de wet 
en de handhaving ervan in de praktijk heeft een negatieve uit-
staling op de norm en uiteindelijk zelfs op de normhandhaver. 
Hoe serieus dient de norm en de -handhaver nog genomen te 
worden? Voor derden (bijvoorbeeld omwonenden, slachtoffers) 
is het niet duidelijk waarop en op wie zij kunnen rekenen. Wie 
behartigt hun belangen wanneer zij hinder ondervinden van een 
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bedrijf waarvan de milieu-overtredingen - door het bestuur wor-
den gedoogd? De onduidelijIcheid wordt nog groter in het niet 
denkbeeldige geval dat de ene overheid gedoogt, terwijl de an-
dere (de strafrechtelijke) tot vervolging besluit. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat als gevolg van het 
niet-sanctioneren van een normovertreding discretionaire 
ruimte ontstaat. Gedogen creeert namelijk een nieuwe 
beslissingsmogelijkheid, en daarmee discretionaire macht bij de 
normhandhavers. Dit houdt tevens, modern gezegd, een 
integriteitsrisico in. De kans bestaat dat de normhandhaver in 
zijn beslissingen om niet op te treden, onzuivere motieven han-
teert. De ambtelijke en juridische controle op het achterwege 
blijven van een reactie op een normovertreding is namelijk vele 
malen zwakker ontwikkeld dan de controle op daadkrachtig op-
treden. De beslissing van een ovj om te vervolgen dient bijvoor-
beeld in de openbaarheid van het strafproces verdedigd te wor-
den; de seponeringsbeslissing vindt daarentegen in de 
beslotenheid van de werkkamer plaats, zonder veel hierarchische 
of juridische controle. 

Hoewel aan het gedogen derhalve inherente nadelen verbon-
den zijn, is het aan de andere kant onvermijdelijk dat gedoogd 
wordt. Niet voor niets is een langzaam-aan actie een geducht 
actiewapen. Wanneer regels stipt worden nageleefd en overtre-
dingen consequent worden gesanctioneerd, raalct geheel het 
maatschappelijk verkeer ontwricht. We zeggen niets nieuws door 
vast te stellen dat er altijd een spanningsverhouding bestaat tus-
sen de stringente wettelijke regels en de complexe maatschappe-
lijke werkelijIcheid. Gedogen is een van de manieren om de Woof 
tussen de werelden van het recht en de maatschappelijke werke-
lijkheid te overbruggen. Het onbestraft laten van regel-
overtredingen of zelfs het opzettelijk negeren ervan is onder be-
paalde omstandigheden zelfs de beste handhavingsoptie. Het 
zou bijvoorbeeld fnuikend voor de verwerkingscapaciteit van 
politie en justitie zijn indien de massaal voorkomende verkeers-
overtredingen en masse zouden worden geverbaliseerd. Dit 
verbaliseringsbeleid zou bovendien een zeer zware wissel trek-
ken op de geloofwaardigheid van het justitieel apparaat. Wan-
neer de betrelckelijk lichte vormen van onrecht worden gedoogd, 
zal dit doorgaans wel consequenties hebben voor het gezag van 
de norm, maar niet voor de geloofwaardigheid van de rechtsre-
gels in het algemeen en de rechtshandhavers. 
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Het is in het strafrecht overigens al lang gemeengoed dat wet 
en recht niet behoeven samen te vallen. De strafwetgever geeft in 
de vorm van het opportuniteitsbeginsel zelf met zoveel woorden 
aan dat het soms beter is om de wereld niet met het wetboek in 
de hand te regeren. Moderne begrippen als 4opsporings-
prioriteiten' en 'politiesepot' geven uitdrukking aan het -binnen 
de strafrechtelijke wereld- algemeen aanvaarde besef dat opspo-
ren en vervolgen van wetsovertredingen ook impliceert dat an-
dere wetsovertredingen ongemoeid moeten worden gelaten. Wat 
voor de justitiele overheid geldt, geldt mutatis mutandis ook voor 
regelhandhaving door de bestuurlijke overheid. Ook hier dient 
zich de massaliteit van regelovertredingen aan die noopt tot het 
maken van keuzen. Het is, bij wijze van voorbeeld, in de praktijk 
niet mogelijk om ervoor zorg te dragen dat de ruim half miljoen 
hinderwetplichtige inrichtingen toereikende vergunningen be-
zitten. 

Horen, zien en zwligen 
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De vorm van gedogen, die in de negatieve commentaren op het 
verschijnsel altijd wordt genoemd, is van het type 'horen, zien en 
zwijgen .. Het betreft situaties waarin de overheid norm-
overtredingen lijdzaam verdraagt. Er is geen sprake van een wel-
bewuste keuze, maar van onmacht en onverschilligheid. De 
normstellende en/of normhandhavende partij blijkt in dit geval 
de facto de zwakste partij, die zich de verbodsovertredingen moet 
laten welgevallen. Begrijpelijkerwijze staat de overheid hierdoor 
vaak bloot aan kritiek op haar functioneren. 

Dit type gedogen kan worden aangeduid als 'opportunistisch 
gedogen'. Belangen die er eigenlijk niet toe zouden mogen doen, 
zoals de angst voor negatieve publiciteit, schadeclaims of gebrek 
aan deskundigheid en verwerldngscapaciteit, zijn beslissend in 
het achterwege blijven van effectief optreden tegen de overtre-
ding. Op het terrein van milieu zijn van dit opportunistische ge-
dogen zeer vele voorbeelden te geven, maar ook in de handha-
ving van bijvoorbeeld verkeersregels en in de aanpak van de 
veelvoorkomende misdrijven (winkeldiefstal, vandalisme) wor-
den uit nood geboren tolerantiegrenzen gehanteerd. 

Op zichzelf is het principieel niet onjuist om dergelijke conse-
quenties te trekken uit het gebrek aan verwerkingscapaciteit. 
Maar het probleem is dat overheden dergelijke tolerantiegrenzen 
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dikwijls niet zorgvuldig vaststellen en expliciteren. Vaak is 'op-
portunistisch' gedogen met een waas van geheimzinnigheid om-
geven. In plaats van de eigen onmacht onder ogen te zien, wordt 
het probleem alsmede het gedogen ervan ontkend. Deze ontken-
ning kan ook de vorm aannemen van het wekken van valse 
schijn. Zich beroepend op de bestaande Nederlandse `gedoog-
cultuur' kunnen de autoriteiten opportunistische terugtreding 
verpalcken als tolerant `gedoogbeleid'. In dit geval kan het (al of 
niet verwijtbare) falen am bijvoorbeeld de bescherming van het 
milieu of een aanvaardbaar niveau van veiligheid en openbare 
orde te waarborgen worderr'verkochf als gedogen ter wille van 
een hoger doel (Vuysje, 1989). 

Het gevaar van dit opportunistische gedogen is dat norm-
overtreders zich gesterkt weten in hun gedrag. In de veilige we-
tenschap dat de overheid er toch niets aan doet, behoeven zij 
weinig terughoudend te zijn in het bij herhaling plegen van de 
overtredingen. Voor de normhandhavers levert deze massaliteit 
nog grotere problemen op, zodat de handhaving zich in een ne-
gatieve spiraal bevindt. 

Opportunistisch gedogen is principieel ongewenst, maar in 
veel gevallen onvermijdelijk. Er moeten nu eenmaal gelet op de 
beperlcingen van het handhavingsapparaten grenzen worden 
gesteld. Het gaat niet am de vraag ofer opportunistisch mag wor-
den gedoogd, maar hoe dat gebeurt. Wanneer over de niarges van 
de overtredingen niet zorgvuldig wordt nagedacht, wanneer met 
andere woorden de reguleringvan normovertredingen achter-
wege blijft, dreigt de norm in praktijk verder te eroderen. 

Kleiner kwaad gedogen om groter onheil te voorkomen 

Met mate toestaan wat 'eigenlijk' niet mag, kan een schrandere 
(en wellicht zelfs manipulatieve) manier zijn am een hogere 
doelstelling te bereiken. In dit geval is gedogen een welbewuste 
keuze van de normstellende partij, teneinde door berekening en 
het sluiten van compromissen een optimaal eindresultaat te be-
reiken. De nadruk ligt in deze vorm dus op het tactisch-
pragmatische karalcter van gedogen. Het gedogen is verheven tot 
welbewust beleid. Achter dit beleid ligt de veronderstelling dat 
door (onder bepaalde voorwaarden) af te zien van optreden te-
gen een 'klein' lcwaad, groter onheil kan warden voorkomen. 
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Anders dan bij het in de vorige paragraaf genoemde opportu-
nistische gedogen hoeft deze strategic van rechtshandhaving niet 
als principieel onwenselijk te worden aangemerkt. Uiteindelijk 
zal het oordeel over deze vorm van gedogen dienen af te hangen 
van de vraag in hoeverre het eindresultaat in termen van effec-
tieve handhaving winst oplevert. 

Het duidelijkste voorbeeld van dit gedoogtype is ongetwijfeld 
het gedoogbeleid dat in Nederland ten aanzien van softdrugs 
wordt gevoerd. Het Nederlandse drugsbeleid gaat uit van een 
risico-analyse waarbij zowel de farmacologische risico's van file-
gale middelen als de consequenties van de strafrechtelijke drug-
bestrijding een rot spelen (De Kort, 1995). Vermindering van 
risico's voor de gebruiker, diens directe omgeving en voor de sa-
menleving in zijn totaliteit is gedefinieerd als de meest wezen-
lijke doelstelling van het sociale en strafrechtelijke drugsbeleid. 
Omdat onderkend wordt dat strafrechtelijke bestrijding van soft-
drugs averechtse effecten zou sorteren (de zogeheten 'secundaire 
risico's') wordt een gedoogbeleid gevoerd. Het gedogen van het 
gebruik en de consumptiehandel van cannabis is derhalve geen 
voorbeeld van al te grote tolerantie, maar een functioned) middel 
ter optimale beheersing van risico's. 

De grondslag van dit gedoogtype is tevens ook toetssteen van 
kritiek. Toegepast op ons voorbeeld: in hoeverre is er in de pralc-
tijk van het gedogen (Lc. in coffeeshops) nog steeds sprake van 
bijvoorbeeld scheiding van de markten van hard- en softdrugs? 
En in hoeverre heeft zich in coffeeshops al of niet een deviante 
cultuur ontwildceld met sterke schadelijke effecten voor de so-
ciale ontwikkeling van bezoekers en onacceptabele overlast en 
onveiligheid voor de omgeiring? 

Gedogen is niet synoniem met het achterwege blijven van 
overheidstoezicht. Integendeel, juist wanneer ruimte wordt gela-
ten voor normovertredingen om groter onheil te voorkomen 
dient precies te worden aangegeven in hoeverre het 'kleiner 
lcwaad' wordt toegestaan. In het voorbeeld van de softdrugs zijn 
indertijd grenzen geformuleerd in de vorm van de bekende 
gedoogcriteria (AHOJ-G) voor coffeeshops. Maar met het formu-
leren van deze criteria is de regulering nog niet gewaarborgd. Na 
ruim tien jaar gedoogpralctijk kan worden vastgesteld dat de jus-
titiele en bestuurlijke overheden het toezicht op deze criteria in 
enkele steden bijna geheel achterwege hebben gelaten. Op deze 
manier is een grote speelruimte ontstaan voor illegale entrepe- 
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neurs. Waar sprake is van het gedogen van een formeel illegaal 
produkt met een grote marktvraag, is gedogen mogelijk een on-
wenselijke strategie; het is in elk geval een riskante strategie, 
waarop geregeld toezicht moet worden uitgeoefend. Met andere 
woorden het fundamentele probleem met het toestaan van wat 
eigenlijk niet mag, kan zowel bij het `toestaan' als bij het 'niet mo-
gen' liggen. Hierbij zullen ook (destijds onvoorziene) risico's 
moeten worden meegewogen. Achteraf blijkt dat het gedogen 
van de commerciele consumptiemarkt ruimte heeft gecreeerd 
voor illegale entrepeneurs. Van normalisering van de markt kan 
moeilijk worden gesproken indien zou blijken dat veel coffee-
shops voorposten zijn van een criminele economie. 

Het systematische gedogen van softdrugs, dat is gebaseerd op 
het wettelijk vastgelegde onderscheid tussen cannabis en andere 
illegale middelen, blijkt in de praktijk een zeer moeilijk hanteer-
baar beheersinstrument te zijn. Gedogen kan wellicht functio-
neel zijn als tijdelijk noodverband, als een methode om een 
maatschappelijke ontwikkeling te overbruggen waarin regels en 
werkelijkheid al te zeer uit elkaar zijn gedreven. Het lijkt echter 
onvermijdelijk dat op den duur ook deze vorm van systematisch 
gedogen zal moeten worden beeindigd door ofwel de norm (de 
verbodsbepaling) te verlaten, ofwel de rechtshandhaving serieus 
te nemen. 

Gedogen als aanpassing aan veranderde normen 

Gegeven de onvermijdelijke starheid en traagheid van wettelijke 
regelgeving kan gedogen een nuttig, functioneel en rationeel 
middel zijn om normhandhaving aan te passen bij veranderende 
maatschappelijke realiteiten, inzichten en (morele) prioriteiten. 
In dit geval zijn er `goede redenen' voor het gedogen, die aanslui-
ten bij de ontwildceling van het maatschappelijke normenstelsel. 
Gedogen is hier een antwoord op vervallende normatieve legiti-
mering van wetsbepalingen. 

Pluriforme en minder dwingend wordende sociale normen 
zullen vrijwel altijd leiden tot een ruimere marge van oogluikend 
toestaan. De vraag in hoeverre gedogen en zeker het `gedoog-
beleid' een verandering van de (constellatie van) normen reflec-
teen lijkt van belang voor het oordeel over de rationaliteit van dit 
instrument van sociale controle. 
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Gedogen als remedie bij onoplosbare problemen 

In de maatschappelijke praktijk zullen de grootste dilemma's 
rond gedogen echter vooral ontstaan wanneer er verschillende 
concurrerende en wellicht zelfs tegenstrijdige belangen in het 
geding zijn. We zien dit zeer uitgesproken bij de normering en 
handhaving in het milieubeleid, maar ook bij het eerder ge-
noemde drugsbeleid is dit aan de orde. 

In beide gevallen bestaat een complexe situatie waarin de ra- 
tionaliteit van het gedogen per definitie ter discussie staat en 
waarin verschillende maatschappelijke groeperingen ufteenlo- 
pende, doch op zich legitieme aanspraken doen op de praktijk 
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Gedogen als een aanpassing aan veranderende opvattingen 
heeft zich de laatste decennia vooral op het gebied van de regule-
ring van seksualiteit en van drugsgebruik voorgedaan. Justitiele 
reacties met betrekking tot deze gedragingen werden geminima-
liseerd, lang voordat de wet werd aangepast. In criminologisch 
opzicht gaat het hier om zogeheten misdrijven-zonder-
slachtoffer. Seksuele en andere moreel relevante prive-
gedragingen gelden ten gevolge van een ontwikkeling naar 
pluriformering en individualisering als gedragingen die niet door 
repressieve overheidscontrole gereguleerd dienen te worden. te-
dogen' in de zin van de welbewuste terugtrekking van justitiele 
controle heeft vanaf ongeveer 1965 een belangrijke rol gespeeld 
als aanpassingsmechanisme bij de groeiende Idoof tussen de 
vooroorlogse rechtsregels en de moraal enerzijds en maatschap-
pelijke praktijk van de na-oorlogse consumptie-welvaartsstaat 
anderzijds. De voorbeelden zijn welbekend. Abortus, pornogra-
fie, overtreding van de scherpere leeftijdsgrenzen voor homosek-
sueel geslachtsverkeer, het gebruik van illegale middelen, werden 
alvorens de desbetreffende wetsbepalingen werden geschrapt of 
aangepast, al geruime tijd niet meer opgespoord of vervolgd. 	• 

In al deze gevallen werd de jarenlange praktijk van het gedogen 
als het ware achteraf gecanoniseerd door de later volgende wets-
wijziging. Systematisch gedogen kon worden beeindigd door te-
rugtreding van justitiele sociale controle op gebieden die legi-
tiem naar het domein van de persoonlijke verantwoordelijkheid 
konden worden verwezen. Op dit moment zien we dat een derge-
lijke ontwikkeling zich afspeelt rond euthanasie en levens-
beeindiging op verzoek. 
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van de normhandhaving. Het is een illusie te denken dat het ge-
dogen van een consumptiemarkt voor harddrugs of het gedogen 
van overtredingen van de hinderwetvergunning door bedrijven 
ooit zal kunnen passeren zonder dat verschillende belangengroe-
pen (bijvoorbeeld buurtbewoners, middenstanders, hulpverle-
ners, bedrijfsdirecties en werknemers), met `goed recht', hun te-
genstrijdige eisen aan de justitiele of bestuurlijke autoriteiten 
zullen stellen. 

Gedogen kan dan worden gezien als het vrijwel onvermijde-
lijke schipperen om een (hopelijk) optimaal, maar altijd proble-
matisch compromis te bereiken. De bepaling van succes is niet 
denkbaar zonder een (sociaal-politieke) afweging van de concur-
rerende en soms zelfs tegenstrijdige belangen die met een gedo-
gend beleid zijn gemoeid. Zo wordt in het op harm reduction ge-
richte beleid ten aanzien van harddrugs gepoogd om zeer 
uiteenlopende doelstellingen met elkaar te verzoenen: de be-
heersing van het aanbod van illegale middelen, de beperking van 
het gebruik, de minimalisering van drugs-gerelateerde criminali-
teit, de minimalisering van schadelijke (volks)gezondheids-
effecten van druggebruik, de minimalisering van maatschappe-
lijke marginalisering ten gevolge van gebruik en de waarborging 
van openbare orde en leefbaarheid in stadsbuurten. Gedogen in 
het kader van de handhaving van de Opiumwet betekent per de-
finitie schipperen en compromissen sluiten. Het resultaat is dat 
`niemand' echt tevreden zal zijn met de uitkomst. 

Anderzijds kan de gedoogpraktijk bij een onvermijdelijke bot-
sing van legitieme belangen een speelruimte creeren waarin het 
proces van sociale controle kan evolueren en waarin de bij het 
'onoplosbare' probleem betroldcen partijen worden gedwongen 
een werkbaar evenwicht te vinden. De dilemma's bij de bestuur-
lijke en strafrechtelijke controle van milieuwetgeving vormen 
hiervan een duidelijk voorbeeld. In een aantal opzichten worden 
door de milieuwetgeving 'onmogelijke' eisen gesteld. Legio be-
drijven zullen feitelijk en onvermijdelijk in gebreke zijn doordat 
hun historisch ontwilckelde bedrijfsvoering niet voldoet aan de 
recent geformuleerde milieu-verordeningen. In wezen hebben 
we hier te maken met een spiegelbeeld van wat is beschreven in 
de vorige paragraaf. Ook hier dient het gedogen als in principe 
een functioneel middel bij een overgangsfase. In dit geval is ech-
ter geen sprake van een maatschappelijke praktijk die 'oude' 
rechtsnormen ondergraaft, maar eerder van nieuwe normen 
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waarvan de geldigheid en handhaafbaarheid in de maatschappe-
lijke praktijk moet worden bevochten. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat zonder meer de poort wordt 
gesloten van bedrijven die niet voldoen aan de vereisten van de 
hinderwetvergunning. Fen fabriek aan de rand van de stad mag 
niet stinken, maar het is ook niet de bedoeling dat in de aangren-
zende woonbuurt opeens een kwart van de bevolking werkloos 
wordt. 

In dit dilemma !can gedogen een functionele oplossing zijn. 
Een in duur beperkte periode van gedogen kan de ruimte creeren 
om in samenwerlcing tussen bestuur, bedrijf en (eventueel) straf-
recht het bedrijf naar conformering aan de milieu-verordeningen 
te begeleiden. Gedogen is een manier om dit onderhandelings-
en overtuigingsproces mogelijk te maken. Deze onvermijdelijk-
heid van een gedoogperiode is het gevolg van het felt dat in de 
praktijk milieu-verordeningen veal( vooruitlopen op de techni-
sche en economische mogelijkheden van bedrijven om zich aan 

• de normen te houden. 
Er is een overgangsfase nodig om mensen/bedrijven te kunnen 

'toepraten' naar en overtuigen van normconforme bedrijfsvoe-
ring. De vraag doet zich voor hoe deze gedoogstrategie zich ver-
houdt tot de mogelijkheid dat het 'gedrag' van bedrijven uitslui-
tend door een a-moraal principe van winstmaximalisatie wordt 
geleid. Uit enkele rechtssociologische studies is naar voren geko-
men dat dit in praktijk lang niet altijd zo werkt. Bedrijven zijn 
niet altijd rationele kosten-baten afwegers. Er is veal( spralce van 
inefficientie, informatieverlies, ondoorzichtigheid: de ene afde-
ling weet niet wat de andere doet. Niet naleven van milieu-
voorschriften kan veeleer aan organisatorisch falen dan aan 
winstmaximalisatie worden toegeschreven (Van de Bunt, 1992). 

Bij deze organisatorische realiteit past een geheel andere 
handhavingsstrategie, die eerder op het bewerkstelligen van na-
leving van de regels dan op bestraffing van regelovertredingen is 
gericht. De controleur/opsporingsambtenaar vervult meer de rol 
van adviseur, die met sanctietoepassing als stok achter de deur, 
poogt de onstane milieuschade te herstellen en overtredingen in 
de toekomst te vermijden. Sanctietoepassing is hier een teken 
van falen, geen indicator voor succes. Systematisch gedogen is in 
dit geval een functioneel middel om tijd en ruimte te creeren 
voor wetsnaleving. 
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Gezien vanuit een strikt juridisch perspectief is gedogen onge-
twijfeld de zelfkant van de rechtshandhaving. Vanuit een wat rui-
mer sociale controle perspectief ligt dit anders. Gedogen is wel 
afzien van sanctionering, maar niet gelijk aan achterover leunen. 
Juist bij het praktizeren van een gedoogbeleid zijn controle en 
toezicht van uitermate groot belang. Succes of falen staat of valt 
met de ontwikkeling van een duidelijke set van criteria om te be-
palen welke gevallen niet en welke wel gedoogd worden. 

Het is jammer dat gedogend besturen momenteel zo'n slechte 
naam heeft. Gedogen is welbeschouwd besturen. Het gevaar van 
een `fundamentalistische' houding tegen gedogen is dat gedoog-
situaties wederom in het schemerdonker van de rechts- 
handhaving terecht komen, waardoor de mogelijkheden van een 
zorgvuldige belangenafweging om al of niet te gedogen vermin-
deren. Zo beschouwd heeft de negatieve houding ten opzichte 
van gedogen het karakter van een self fulfilling prophecy. 
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De gevaarlijke 
dubbelzinnigheid van het 

gedogen 
HJA. HaflandS  

Wel een jaar of twintig geleden las ik in Newsweek een definitie 
van de typisch rechtse rust-en-orde-sla-erop ijzervreter. flat is 
een linkse intellectueel die de avond tevoren in Central Park is 
beroofd en afgetuigd. Omstreeks dezelfde tijd kwam in Neder-
land een soort aforisme in omloop dat een remedie wilde zijn 
tegen een bepaald soort maatschappijkritiek. je le bezorgd 
maalct over de toenemende criminaliteit moet je een ander och-
tendblad nemen.' En dan is er op dit gebied nog een uit het leven 
gegrepen aforisme: moet er geweest zijn om erover te kunnen 
meepraten.' 

Het kan zijn dat de definitie in Newsweek iets zegt over de voor-
stelling die men toen bij dit blad van een linkse intellectueel had. 
Zo geeft het eerste aforisme een aanwijzing over het beeld dat de 
auteur van de bange, brave burger koestert. Het derde is eigenlijk 
een truc: om met behulp van de eigen ervaring de uitkomst van 
het debat te dicteren. Maar afgezien daarvan maken deze drie 
anekdotes duidelijk hoe belangrijk het verband is tussen oordeel 
en persoonlijke ervaring; hoe vanzelfsprekend men het vindt dat 
een persoonlijke mening het produkt is van wat een Duitse 

wetenschapsfilosoof uit de fenomenologische school onnavolg-
baar heeft genoemd: de Stattgebundene Seinsstruktur flit alles 
terwip het als een paal boven water staat dat persoonlijke erva-
ring de bron van de grofste demagogie kan zijn. 

lk gebruik deze voorbeelden omdat ik van mening ben dat de 
beste oordelen wel worden geschraagd door persoonlijke erva-
ring maar dat die ervaring niet per definitie beslissend kan zijn 
voor de aard van het oordeel. In de wetenschap is dit het intrap-
pen van een open deur, want zoals men weet, wie aan zijn eigen 
ongeregelde lotgevallen algemene bewijslcracht ontleent, }can 
daar tragisch aan zijn eind komen. Maar hier gaat het om een 

• De auteur is journalist en columnist bij NRC Handelsbiad. 
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rechtskundig vraagstuk met een zware politieke belasting. Met de 
beste wil van de wereld valt demagogie dan niet te vermijden. 

Tolerantie, tolereren en gedogen 

Het gedogen hoort tot de lcwesties die met een eufemisme con-
troversieel worden genoemd — de zaken die grote groepen raken 
in een aantal aspecten van hun dagelijks leven, als daar zijn: per-
soonlijke veiligheid, woongenot, economische zekerheid en de 
publieke moraal. Wie zich daarover in het openbaar uitlaat, zou 
aan zijn uiteenzettingen en conclusies een korte autobiografie 
moeten laten voorafgaan. Leeftijd, beroep, woonplaats of beter 
nog, woonbuurt, leeftijd van de kinderen en de route en vervoer 
van wonen naar werken zijn voldoende om de lezer of toehoor-
der in staat te stellen, de maatschappelijke coordinaten van de 
auteur te laten bepalen. In plaats daarvan beschrijf ik een ge-
beurtenis, liever gezegd een ontwikkeling op lange termijn waar-
door ik het gedogen heb ontdekt. 

De gebeurtenis speelt zich een jaar of vier geleden af, aan de 
westelijke oever van de Boerenwetering in Amsterdam. Daar was 
een kade, bedoeld voor de vuilnisauto's om hun lading in vuilnis-
boten te storten. Die methode raakte in onbruik; de kade lag 
braak. Toen vestigde er zich iemand die daar van tijd tot tijd een 
auto sloopte, daarna een woonschip van een familie met kleine 
kinderen en tenslotte k-wamen er twee stacaravans van heroIne-
prostituees. Op weg naar mijn werk liep ik er iedere dag langs en 
zo zag ik dat de toestand zich niet goed ontwikkelde. Het slope-
rijtje bloeide, er kwamen meer wrakken. De kinderen van het 
woonschip speelden in de oude auto's of voor de deur van de da-
mes die weinig of niets aan het onderhoud van hun domeintje 
deden. Op die naar schatting tweehonderd vierkante meter wa-
ren drie culturen samengedrongen: van de werkzarne ambachts-
man, het traditionele gezinsleven en de demi-monde van het ver-
dovende middel. Iedere cultuur gedroeg zich min of meer 
imperialistisch. Dat moest mislopen en zo ging het ook. De huis-
vader raalcte slaags met een klant van een der buurvrouwen en 
kreeg hulp van de sloper. De vrouwen lieten zich daarna nadruk-
kelijk bewaken door hun beschermers. Dit alles voltrok zich zeer 
waarneembaar maar onder de drempel van de moderne 
overheidsinterventie. Intussen was het gebiedje in zijn geheel 
een enclave van verval en ongerechtigheid geworden. 
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Bemoeizuchtig als ik ben begon ik brieven te schrijven, eerst 
naar de Deelraad Zuid, de heren Ronteltap en Wals, en toen dat 
niet hielp naar de burgemeester, toen nog de heer Van Thijn. 
Hem heb ik voor het eerst in extenso uitgelegd wat volgens mijn 
stellige overtuiging de lcwade kanten van het gedogen zijn. Voor-
uitlopend op mijn nadere bewijsvoering doe ik dat nu weer. 

In het spraakgebruik van de discussie keren drie woorden tel-
kens terug: tolerantie, gedogen en tolereren. Menigmaal maar 
niet altijd wordt gedogen beschouwd als de tastbare verwezenlij-
king van tolerantie - of zoals het spraalcgebruik dan wil: onze 
spreelcwoordelijke tolerantie. lk breng enig onderscheid aan. 

Tolerantie is, dunkt mij, in de eerste plaats een geestesgesteld-
heid: de vanzelfsprekende bereidheid om met mensen van een 
ander geloof, andere cultuur, taal, ldeding, kleur, gestalte, wat 
heb je verder, een ruim levensgebied te delen. Dit anders zijn is 
geen ander recht dan ons zijn zoals we zijn. Hoewel het met de 
spreekwoordelijkheid van de Nederlandse tolerantie niet altijd zo 
voorbeeldig is gesteld als we willen doen geloven, hebben veel 
die anders zijn er baat bij gevonden, en wij ook, en dit al een paar 
eeuwen. Deze tolerantie is vastgelegd in de wet. Er is daarom 
geen sprake meer van een soort humanitaire gunst maar van een 
recht. 

Tolereren hoort eerder tot de autoritaire woordenschat en 
komt het best in negatief verband tot zijn recht. 'Wij kunnen dit 
niet tolereren' is een manier om onverbiddelijk en deftig bekend 
te malcen dater iets radicaal gaat worden verboden. 

Gedogen is een troebel en rekbaar begrip. Er wordt door de 
vingers gezien, oogluikend toegestaan. Hield men de vingers ge-
sloten en de ogen open dan werd er niet gedoogd maar verboden 
of toegestaan. Er is geen gedoogspraalc, het gedogen kent geen 
beroep en daarom staat de gedoogde in potentie altijd bloot aan 
willekeur. Omdat de activiteit waarin hij worth gedoogd, niet zel-
den een wezenlijk bestanddeel van zijn leven vormt, is dit geen 
geringe zaalc. 

Bij het gedogen zijn altijd drie partijen betrokken: de gedoog-
den, de gedogers die met elkaar de overheid vormen, en de sa-
menleving. 

De partij van het initiatief is de gedoogde. Dat is het merkwaar-
dige van het taalgebruik in dit geval. Het lijkt alsof de overheid 
hem al gedogend in haar goedertierendheid de hand boven het 
hoofd houdt; in werkelijlcheid is hij de uitdager. Het is op zichzelf 
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altijd weer een fascinerend ogenblik: het begin van die eerste 
fase, de eerste beweging, de eerste stap in niemandsland. Na de 
aanvankelijke schuwe verbazing over zijn succes te hebben over-
wonnen, is er voor de gedoogde in feite maar een opgave: de tac-
tiek en strategie te ontwikkelen waarmee hij zijn kleinschalig im-
perialisme zal voortzetten. 

De partij van het defensief is de overheid. Ze weet dat het ge-
doogde feitelijk is verboden. In dit besef is ze het eens met de 
gedoogden die weten dat ze in overtreding zijn. Ms ze begint te 
gedogen gaat het om een nieuw verschijnsel waarvan de behan-
deling niet in de beproefde categorieen past. Er moet eerst ver-
kend, gedefinieerd en - vanzelfsprekend - geevalueerd worden. 
Wordt er gedoogd dan neemt de overheid aan dat het gedoogde 
niet van een dusdanig lcwaad is dat daardoor de samenleving 
wordt bedreigd. Dat is een hypothese, het bewijs ontbreekt. De 
praktijk zal moeten bewijzen of het met de gevolgen wel zal mee-
vallen. 

De partij van de langdurige maar niet duurzame passiviteit is 
de samenleving. Ook degenen die bij wijze van spreken als bur-
gerbevolking plotseling ontdelcken dat ze aan het front van het 
gedogen staan moeten weten wat voor vlees ze in de kuip heb-
ben. In dit opzicht verschillen ze niet van de overheid. Maar in-
tussen ontdekken ze dat ze als serieuze, in dit verband actieve 
partij zijn uitgesloten. In het scenario van de overheid hoort de 
samenleving zich impliciet te gedragen als het lalcmoes in de 
gedoogproef; zich te laten gebruiken als de rhesusaap in het ex-
periment. 

Escalatieladders 
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Er doen zich nu twee vragen voor. Wat zijn de motieven van de 
overheid om te gedogen; en wat zijn de gevolgen voor alle be-
trokkenen. Voor ik zal trachten hierop een antwoord te geven wil 
ik naar de klassieke voorbeelden van Herman Kahn in zijn On 
escalation, metaphors and scenarios, en wat misschien minder 
voor de hand ligt, van Stendhal in zijn De l'amour mijn eigen 
proeve van een paar escalatieladders geven. Terwille van de over-
zichtelijIcheid hoewel niet de nauwkeurigheid heb ik drie paral-
lelle escalatieladders opgesteld die ik daarna zal toelichten (zie 
schema 1). 
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Scheme I: Escaladeladders 

Geeleekelen Overheid 	 SamenlevIng 
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I. De eerste map. het ken! 	I. Het vaststellen 	 I. East 

2. De tweede stap 	 2. Eerste oogluiken 	 2. °veriest 

3. Eerste consolidatie 	 3. EvaKatie en aarzeling 	3. Peal en perk 

4. Bevestiging zelfvertrou- 	4. Vergeefse waarschu- 	4. Zware hinder 

wen 	 wing 

5. Succesvol verbaal 	 5. Verwaning en discus- 	5. Ondragelijke toestand 

VelVVCer op: 	 tie 

6. Definitieve vestiging 	 6. Duidelijk gedogen 	6. Water aan de lippen 

7. Besef verwonten recht 	7. Nieuw oogJuiken 	 7. Dit is de druppel 

8. Verdere expansie 	 8. Zit 5 	 8. Onduldbaar 

9. Voorbereiding confron- 	9. Laatste waarschuwing 	9. De street op 

tatie 

10. Barricades 	 10. Ingreep 	 10. Vergeefsheid, verbitte- 

ring 

Alle grofheid en demagogie van dit ladderschema daargelaten, 
waag ik op te merken dat het in ieder geval in een opzicht de wer-
kelijkheid menigmaal nabij komt. Men kan emit lezen dat in ie-
dere fase de gedoogden en de overheid de partijen zijn die on-
derhandelen waardoor de derde, de samenleving, onder 
toenemende druk staat, een situatie waarschijnlijk niet veel vet-
schillend van die waarin een proefdier zich bevindt. Het is af-
wachten met de zekerheid dat het er niet beter op zal worden. 
Dan is er een verzadigingspunt bereikt. Het lalcmoes wordt tot 
katalysator, het proefkonijn begint wild om zich heen te slaan. 
Op dat ogenblik zijn principieel nieuwe verhoudingen ontstaan. 

Escalatieladders zijn een hulpmiddel voor de verbeeldings-
kracht. Die van Herman Kahn heeft 44 sporten. Op de eerste wis-
selen de antagonisten via diplomatieke kanalen onvriendelijke 
boodschappen tit. Wordt de 44ste bereikt dan is met het 'wilde 
drukken op alle knoppen' de totale kernoorlog uitgebroken. Dit 
wil dus zeggen dat het niet noodzalcelijk is de ladder te beklim-
men tot het bittere einde. In de loop van de Koude Oorlog heb-
ben de twee supermachten zelfs een methode ontwiklceld, een 
ongeschreven code waarmee de escalatie in bedwang kon wor-
den gehouden. 
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De illusie van verworven rechten 
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Hier blijkt meteen een wezenlijk verschil. De confrontaties in 
de grote Koude Oorlog hebben zich voltrokken in de wereldarena 
die geen supranationale gezagshandhaving kent. Bij de klein-
schalige confrontaties in onze steden - gemeenschappen die wel 
regels en wetten hebben - zijn drie partijen betrokken. De over-
heid heeft de opdracht de wet te handhaven, neemt in eerste 
aanleg deel aan de escalatie waarin de gedoogden de tegenpartij 
zijn. Maar dan wordt naar de mening van de derde partij - het 
deel van de samenleving dat het nauwst bij de escalatie is betrok-
ken maar zich naar de wetten en regels passief gedraagt - de 
overheid teveel in de verdediging gedrongen. De samenleving 
gaat over tot actie. Dit wil zeggen dat ze in de escalatie de taak 
van het gezag overneemt. Op dat ogenblik verandert de overheid 
van functie. Ze dempt de escalatie. Daarbij staan haar twee we-
gen open: Of ze maakt de verworvenheden van de gedoogden 
ongedaan, Of ze laat die ongemoeid en gaat daarbij dus over tot 
de facto erkenning. Hoewel mijn escalatieladders in de eerste 
plaats zijn bedoeld om de extremen te tonen, wil dit niet zeggen 
dat die theoretisch zijn. Ongemoeid of ongedaan: beide zijn her-
haaldelijk voorgekomen. 

Verdiepen we ons eerst nog een ogenblik in de gedoogde - zon-
der een moreel oordeel uit te spreken over zijn beweegredenen. 
Ongetwijfeld is in eerste aanleg de gedoogde de stoutmoedigste 
partij, met de sterkste wil. Daarom ligt het in zijn aard dat, zodra 
hij zich zijn uitzonderlijk bruggehoofd in de gevestigde orde 
heeft verworven, hij meer verlangt. Hij heeft zijn eigen rechtvaar-
digingen waardoor hij zichzelf in staat stelt, zijn uitzonderings-
positie hoger te waarderen. Naarmate hij zijn bruggehoofd ver-
der uitbouwt wordt zijn overtuiging dat hij het bij het rechte eind 
heeft sterker, en tegelijkertijd neemt zijn stoutmoedigheid toe. Zo 
is het bij voorbeeld in de jaren tachtig met de krakers gegaan; zo 
gaat het nog steeds bij de coffeeshops. Dit is, terloops gezegd, 
trouwens een geniaal eufemisme: coffeeshop voor een winkeltje 
waar hasj vrij te koop is, zonder moeite of gevaar de transactie 
kan worden gesloten waarvoor men in de rest van de wereld een 
paar jaar kan worden opgesloten, de hand afgehakt of opgehan-
gen. Koffie, maar dan in de Engelse spelling. Iedereen weet wat 
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ermee wordt bedoeld, niemand denkt eraan, het hasj te noemen. 
Het gedogen heeft ook zijn eigen idioom. 

De gedoogde coffeehandelaar is niet tevreden met zijn ene win-
keltje in Amsterdam. Er moeten er meer komen, en dan ook in 
Groningen en Almere (waar men op het ogenblik nog bezwaar 
tegen de koffiehandel heeft), en vervolgens moet van Nederland 
uit heel Europa worden gekerstend en tenslotte liefst de hele we-
reld. Vaalc lcrijgt de gedoogde in een later stadium de allure van 
een profeet. 

Hiermee geconfronteerd opent de overheid de onderhandelin-
gen. In het algemeen kunnen onderhandelingen tweeerlei doel 
hebben: dienen om de capitulatie met zo weinig mogelijk schade 
te doen verlopen (zoals bij de meeste gijzelingen bij voorbeeld) 
of om tot een schildcing te komen waarbij de gedoogde althans in 
het genot van een deel der verworvenheden wordt gelaten. In het 
laatste geval hebben de onderhandelingen op de gedoogde een 
merlcwaardig effect. Hij wordt erdoor bevestigd in zijn mening 
dat hi) in zijn recht staat Hij raakt ervan overtuigd dat hij zich 

zijn recht heeft verworven. Zoals we hebben gezien: het lag al niet 
in zijn aard zich te beperken. Met de illusie van zijn verworven 
recht zal dit nog veel minder het geval zijn. Daardoor wordt een 
botsing met de omliggende, zich volgens de wet en oudere nor-
men gedragende samenleving vrijwel onvermijdelijk. Het draait 
er dan soms op uit dat de gedoogde de illusie van zijn verworven 
recht wordt afgenomen. 

Intussen voltrekt zich in de samenleving een heel ander proces. 
Naarmate de onderhandelingen tussen de overheid en de ge-
doogden langer duren, wordt riaar de maatstaven van de nabu-
rige samenleving de situatie 'nijpender' en het vermoeden ster-
ker dat de overheid zal capituleren. De betrokken burgerij komt 
er dan toe, haar vertrouwen in de overheid op te zeggen - zoals 
dat onlangs is gebeurd in Amsterdam toen de gemeente daar een 
nieuwe 'tippelzone' met 'afwerkplaatsen' (mooi gedoogidioom) 
wilde inrichten en burgemeester Patijn het met de oorspronke-
lijke bewoners aan de stok kreeg. Ook de ontwilckelingen in het 
Rotterdamse Spangen vormen een treffend voorbeeld. Het resul-
taat is dan dat op die plaats en die tijd de burgerij haar vertrou-
wen in het gezag heeft opgezegd. Het kan clan zijn dat de over-
heid alsnog haar contract met de burgerij na komt. 

Aan het einde van de escalatieladder wordt de rekening van 
winst en verlies opgemaalct. Als de verworvenheden van de ge- 
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'Krachten van de verandering' 
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doogde ongedaan worden gemaakt is hem daarmee jets is ontno-
men dat hij, mede door het aanvankelijk beleid van de overheid 
als een verworven recht had leren beschouwen. De voormalige 
gedoogde voelt zich onteigend. Het betrokken deel van de sa-
menleving voelt zich weliswaar in haar rechten hersteld maar 
heeft daar zelf het hare toe moeten bijdragen. Dit betekent dat 
haar vertrouwen in de overheid beschadigd is. In de verantwoor-
delijke kringen van de overheid wordt een en ander we! beseft. 
Daardoor wordt hier de crisis van de verliezer beleefd. 

Niet met lcwade trouw maar de facto heeft de overheid zich ge-
dragen als de partij die terecht is gekomen in de spiraal van het 
teveel beloven - en wel aan twee partijen met tegengestelde be-
langen. Dit is des te ernstiger omdat maar al te vaak beide par-
tijen de inzet van het conflict regelrecht verbonden achten met 
een levensbelang: het naar behoren wonen, het fatsoen van het 
bestaan, de publieke moraal. Nog ernstiger is het voor de over-
heid omdat die zich niet op gebrek aan ervaring kan beroepen. In 
onze politieke en sociale cultuur hebben we langzamerhand een 
zeer ruime ervaring met het gedogen. Ik zou me niet verbazen als 
we hier aan de top van de wereldranglijst staan. De overheid kan 
dus niet verwijzen naar een ongeschreven plicht tot tolerantie. 
Zou ze dat wel doen dan was het een oneigenlijke tolerantie op 
kosten van anderen. 

De slotsom is dat op het glibberig terrein van het gedogen de 
overheid illusies heeft gewekt die ze zelf niet kon verwezenlijken 
noch beschermen. Daaruit groeit dan menigmaal een crisis die 
bij alle partijen materiele en geestelijke schade veroorzaakt. De 
balans geeft het beeld van een overheid die zich onoprecht heeft 
gedragen en die daardoor bij beide andere partijen het vertrou-
wen verspeeld. 

Voor alle zekerheid: am meer misverstanden te vermijden ver-
klaar ik dat ik me hier niet inlaat over de mate van gelijk, het mo-
gelijk recht van spreken dat in het bijzonder de gedoogden kun-
nen hebben. Ik sluit niet uit dat ze principieel, filosofisch, sociaal 
of op welk gebied dan oak volstrekt gelijk hebben. Er is een oude 
staatsrechtelijke opvatting die een verdrukte partij het recht van 
opstand of zelfs van tirannenmoord toekent. Maar men moet wel 
ver op het alternatieve pad zijn geraakt am de Nederlandse 



Justitlele verkenningen. kW 2 1 , nr. 9, 1995 	 84 

maatschappij van systematische verdruldcing te verdenken. Het 
gaat me onder de hier gegeven omstandigheden niet am het rela-
tieve gelijk van deze of gene partij maar am het mechanisme van 
het gedogen. Oat vind ik, zoals ik getracht heb te beschrijven, 
verwerpelijk en voor alle partijen onevenredig schadelijk. 

lk besef wet dat uit dit standpunt een ander vraagstuk zou kun-
nen ontstaan. Een samenleving is niet statisch, kan niet per de-
creet bevroren en met regels dichtgetimmerd warden. Het zou 
een overheid met bovennatuurlijke krachten vergen am de sa-
menleving en maatschappij waardoor ze is aangesteld voor de 
'Icrachten van de verandering' te behoeden. lk zet die woorden 
tussen aanhalingstekens omdat ze zich in die volgorde al tiental-
len jaren handhaven in de rij van grote postmoderne universele 
gemeenplaatsen. De lcrachten van de verandering! Wie zou zich 
vermeten daartegen op te boksen. Niet onze overheden in ieder 
geval, dat weet ik wel zeker. 

lk zal me onthouden van een opsomming der krachten van de 
verandering. Er zijn geweldige anonieme krachten die sinds 1989 
het hele Westen in een andere richting dringen. Het is intussen 
wel duidelijk dat onze elites niet voldoende met inzicht en wils-
kracht zijn toegerust om ook maar een paging te wagen daaraan 
richting te geven. Het zou trouwens onzin zijn, oak maar aan een 
paging te denken am die krachten binnen het terrein van het ge-
dogen te brengen. Zo gedoogt de kabouter de laars van de reus. 
Andere lcrachten van de verandering vallen te besturen als we de 
overheid de middelen en de overtuiging geven. Weer andere zijn 
beladen met hype. Op het ogenblik dat ik dit schrijf is Windows 
95 de laatste. Het gaat me niet am een opsomming van al die 
krachten maar am de vraag of en een rangorde is, en zoja, of we 
dan niet moeten proberen, onderscheid te maken tussen wat tot 
de waan van de dag hoort en de andere die een diepere invloed 
beloven. Venrolgens kwmen we ons afvragen of wie die invloed 
willen, en tenslotte in hoeverre we in staat zijn, onze wil te ver-
wezenlijken. 

Zeker: iedereen voelt zich van tijd tot tijd overrompeld. De ge-
schiedenis bestaat uit een durend conflict tussen oud en nieuw 
en we beleven een periode waarin het laatste overstelpend de 
overhand heeft. Maar dat wit nog niet zeggen dat het nieuwe su-
perieur is aan het oude zodra het zich als nieuw heeft aange-
diend. Het verdient te warden beproefd en niet am zichzelf wit te 
warden besympathiseerd, gelokt en toegejuichd. Het is zo'n oude 



De gevaarlijke dubbelzinnigheid van het gedogen 85 

evidente waarheid dat ik me heb afgevraagd of ik die nog eens 
zou opschrijven. 

Maar mijn instinct - dat van een oplettend stadsmens, levend 
op de grens van een aantal werelden - zegt me dat onze overhe-
den een duidelijk motief hebben om te gedogen, dat wil zeggen: 
zich niet te begeven in het risico van de scherpe keuze. Dat mo-
tief is angst. Het is de angst, onder te gaan tegenover het nieuwe, 
wat dat dan ook mag zijn. De uitdrukking van die angst is het ge-
dogen. Onze overheden maken zich in voorkomende gevallen 
schuldig aan een gedoog-exces. En als er een partij is die zich 
geen enkel exces kan veroorloven dan is het de overheid. 
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histitiele 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. 8, 1995) is Crisis in the culture of condoning? 

Dutch policy of condoning; pragmatic and effective 

Minister W. Sorgdrager ollustice 
The author first makes a distinction between Northern and 

Southern European ways of approaching norms and practices. 
In the northern European way of thinking a norm that would be 

experienced as unworkable or unjust, would be adjusted 
continually; in the Southern European approach the norm 
would be upheld, while actual violations of that norm would be 

silently overlooked. Then the author discusses the arising of the 
Dutch policy of condoning with respect to drugs, drafts the 

advantages and disadvantages of this policy and gives an outline 
of the proposals recently made by the Cabinet to diminish 

inconvenience caused by drugs, drugtourism and organised 
crime around drugs. The author concludes the article by stating 

that the Dutch policy of condoning has justly been held upright. 

Its advantages, i.e. a limited number of drugusers with a 
relatively good physical condition, largely counterbalance the 

purist argument that 'it is not fine to allow something under 
certain conditions that is legally forbidden'. 

Beyond good and evil; an outsider on the Dutch culture of 

toleration 

M. Killias 
In this article the author, professor of criminology at the 

University of Lausanne in Switzerland, looks at the Dutch policy 
of toleration from a outsider point of view. He links 'toleration' 

with the mild Dutch penal climate: the reserved maintenance of 
law and order in the Netherlands still gives this country an 

exceptional status amongst other western countries. The author 

indicates that the pragmatism of Dutch judicial policy is to be 
preferred above the 'all-or-nothing'-moralism that characterizes 
the repressive policies of a lot of other countries. Instead of 
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combatting evil (curing people from druguse) it pays off more to 
implement preventive strategies (like handing out free and clean 
hypodermic needles) in order to prevent harmful developments. 
After all, it is easier to change circumstances than people 
themselves. 

Body and mind; short reflections on the history of Dutch 
toleration 
A.Th. van Deursen 
In the seventeenth century Sir William Temple defined Dutch 
toleration as 'general liberty and ease, not only in point of 
conscience, but all others that serve to the commodiousness 
and quiet of life, every man following his own way, minding his 
own business, and little enquiring into other men's'. So 
according to Temple, Dutch toleration was not founded on 
some great thought or lofty principle. Basically it was sheer 
egoism. That may be true for modern permissiveness as well, 
but still there is a difference. Seventeenth century toleration 
propagated spiritual freedom. The body was subjected to the 
laws of christian morality. The enlightenment at first accepted 
christian ethics on practical grounds, but prepared a new 
morality, based on the pursuit of happiness. Dutch society was 
slow to discard christianity, but when it had finally done so, its 
concept of toleration changed. Freedom of the body supplanted 
freedom of the mind. 

The policy of condoning and the rule of law 
R. Foque 
The article analyses the philosophical foundations of the 
relation between the act of creation of positive law (especially in 
the legislative process), the principle of legal enforceability and 
the principle of legal security These philosophical reflections 
(with special reference to the work of Radbruch, Scholten en 
Dworkin) are confronted with the way in which the develop-
ment of a rather 'negative principle of discretionary power' 
towards a 'positive principle of discretionary power' plays a 
central role in the practice of Dutch criminal law and criminal 
procedure (special reference here is made to the recent work of 
't Hart). The author concludes that the practice of the current 
policy of condoning in The Netherlands should be justified 
within the philosophical framework of the rule of law. Decisions 
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should be constructed in terms of the general interest of our 
society, i.e. of the implicit philosophy our society should adopt 
as the common set of values for individuals as well as for 
collective actions and behaviour. 
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The policy of condoning as the fringe of law enforcement 

H.G van de Bunt and Ed. Leuw 
The authors state that 'condoning' has inherent disadvantages 
but that it is, at the same time, an inescapable phenomenon. 
The authors try to find out when condoning is or is not 
acceptable and distinguish between certain types of condoning. 
An unacceptable variant is the type of 'hear, see and remain 
silent', in which case the government tries to conceal its own 
powerlessness. Three acceptable types would be, firstly, the 
policy that condones the lesser evil in order to prevent the 
occurrence of greater evil (this intention lies at the heart of the 
Dutch drug policy), secondly, the policy that turns a blind eye to 
trespasses of the law because the system of norms in society has 
shifted (such as in regard to victimless crimes) and, thirdly, 
policy that has to bring together certain conflicting interests in 
society (such as demands made in regard to environmental 
lawmaking). The authors conclude that from a legalistic point of 
view one can interpret condoning as 'the fringe of law enforce-
ment'. But from a somewhat broader perspective of social 
control condoning is a deliberate form of administration and 
certainly no admission of weakness. 
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Integrale veiligheid en justitiele moralisering; een reactie 

W.J.M. de Haan en dis. R. van Swaaningen 

In een prikkelende bijdrage 
(Justitiele verkenningen, nr. 5, 1995) 
geven Boutellier en Van Stokkom 
een analyse van een maatschappe-
lijke ontwikkeling waarbij de 
verzorgingsstaat geleidelijk plaats 
maakt voor een 'veiligheidsstaat' die 
aan criminaliteitspreventie en de 
belofte van 'integrale veiligheid' zijn 
legitimiteit ontleent 
En passant worden wij daarin 
opgevoerd als 'vroegere tegenstan-
ders van het strafrechtelijk 
geinspireerde justitiele beleid' die 
tegenwoordig '(gematigd) 
voorstander van een benadering in 
het kader van de integrale veiligheid' 
zouden zijn (p. 107). Voorzover het 
adjectief Yroegere' een latere inkeer 
suggereert, is dat onjuist. Nog 
steeds hebben wij ernstige bezwaren 
tegen het punitief georienteerde 
justitiele beleid en juist daarom zijn 
wij voorstanders van het integrale 
veiligheidsbeleid, althans voor zover 
dat er op gericht is de oorzaken van 
criminaliteit aan te pakken. Volgens 
Boutellier en Van Stokkom zouden 
wij veiligheidszorg verkiezen boven 
lustitiele moralisering' omdat het de 
scheme kanten van het strafrechte-
lijke schuld- en boete-complex 
ontbeert. Bij veiligheidszorg zou de 
kans dat wraakgevoelens tegen 
eenvoudige straatcriminelen warden 
gekeerd en frustraties op hen 
worden geprojecteerd, belangrijk 
kleiner zijn dan bij een strafrechte-
lijke aanpak (p. 108). 
Volgens Boutellier en Van Stokkom 
vergissen wij ons, want 'dat 

veiligheidszorg niet gepaard zou 
gaan met moralisering is slechts 
schijn. (-) Tegelijk lijkt het erop dat 
veiligheidszorg tot een (ogenschijn-
lijke) normatieve neutralisering van 
het criminaliteitsvraagstuk leidt' (p. 
108). Hun voornaamste bezwaar 
tegen het integrale veiligheidsbeleid 
is dat het gebied van preventieve 
regulering steeds verder wordt 
uitgebreid en criminaliteitsbestrijding 
verwordt tot een 'morele technolo-
gie' die de verantwoordelijkheid van 
burgers ondermijnt. Het is de 
verdienste van Boutellier en Van 
Stokkum dat zij met hun stelling-
name de discussie over 'integrale 
veiligheid' op een hoger abstractie-
niveau hebben gebracht. Als 
bijdrage aan de discussie willen wij 
in een korte reactie ingaan op 
enkele punten waarop wij met hen 
van mening verschillen over de 
appreciatie van het integrale 
veiligheidsbeleid in vergelijking met 
het justitiele criminaliteitsbeleid. 
Boutellier en Van Stokkom zien in 
het opgaan van het criminaliteits-
preventiebeleid in het bredere, 
integrale veiligheidsbeleid een 
dubbel gevaar. Volgens hen 'dreigt 
enerzijds een ontmoralisering van 
crimineel gedrag en anderzijds een 
oprekking van de gronden waarop 
de overheid preventief optreden 
gelegitimeerd acht' (p. 109-110). Om 
deze gevaren te keren, 'is het van 
belang de morele betrokkenheid bij 
misdaad en straf levendig te houden, 
zonder de grenzen van het kwaad 
op te rekken' (p. 109). 

De auteurs zijn respectievelijk universitair docent criminologie aan het Willem Pompe 
lnstituut voor Strafrechtswetenschappen en universitair docent aan de vakgroep 

Strafrecht en criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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Vonn en Inhoud van moraal 

Het belang van een morale 
betrokkenheid bij onrecht is evident, 

althans ars daarbij wordt omschre-
ven welke inhoud aan het begrip 
moraal wordt gegeven. Doordat 

Boutellier en Van Stokkom dit 
axiologische vraagstuk omzeilen, 
gaan zij impliciet uit van een 
'natuurlijk' moraliseringsmonopolie 

van het strafrecht Wij beschouwen 
maraal als een wederkerig concept 
en gaan ervan uit dat morele 
betrokkenheid een inspannings-

verplichting impliceert en dat is niet 
mogelijk zolang moraal zich 
concentreert op misdaad en straf. 
Bovendien is het strafrecht niet de 

meest geffigende manier om aan 
morele betrokkenheid bij onrecht 
Chet kwaad') vorm te geven. 
Het morele gehalte van het 

strafproces wordt door Boutellier en 
Van Stokkom overschat, terwiff het 
stigmatiserende effect van een 
strafrechtelijke veroordehng door 
hen wordt onderschat. Waar een 

strafrechtelijke interventie uitstotend 
is, bepleiten wij een integrerende 
reactie op onrecht In plaats van een 
reactie (straf) die het gebeurde 

a-priori als misdaad definieed, zou 
het morele oordeel over het 

gebeurde a-posteriori kunnen 
worden geveld. De sanclie worth 

dan achteraf gekozen (uit een scala 
van mogelijkheden) op basis van 
een moreel-praktische discussie over 

wat er volgens betrokkenen 
voargevallen is. Wij maken dus een 
onderscheid tussen stigmatiserende 
en integrerende vormen van 

maralisering en stellen voor het 
morele moment van de sanctie te 
verleggen naar de procedure. Wij 
gaati daarbij niet uit van vaststaande 

morele normen die op de proces-
partijen worden overgedragen, maar 

van morele normen die in het 
vedoop van het proces tot stand 
worden gebracht Boutellier zou 

waarschijnhjk zeggen dat de moraal 
in de narrativiteit van de procedure 

wordt geconstitueerd. 

Normatleve neutralisering 
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Het gevaar van normatieve 
neutralisering van het criminaliteits-
vraagstuk lijkt ons uit de lucht 
gegrepen. wg betwijfelen of zo'n 
'nonnatieve neutralisedng' van de 

criminaliteit Ciberhaupt mogelijk is en 
hebben grote moeite ens een 
situatie voor te stellen waarin het 

kleine kwaad wel en het grote 
kwaad niet wordt gemoraliseerd. Wj 
vermoeden dat hier in het betoog 
van Boutellier en Van Stokkom een 

fundamentele tegenstrijdigheid 
schuilt. In het kader van het 
integrale veiligheidsbeleid gaat 
preventieve regulering in elk geval 
niet gepaard met een normatieve 

neutralisedng maar met 'strengere 
strafrechtelijke en bestuurhjke 
handhaving' (Note Veiligheidsbeleid 
1995, p. 7). Door meer toezichthou-

ders en politiemensen op straat te 
brengen en de capaciteit van het 
Openbaar Ministerie, de rechtedijke 
macht en het gevangeniswezen uit 

te breidert worth geprobeerd het 
vertrouwen van de burger in de 
overheid als hoedster van recht en 
orde te herstellen. Onze angst vow 

een veiligheidsstaat (punitive city) 
richt zich veeleer op de zich 
uitbreidende repressieve, preventieve 

en proactieve inteiventies op 
strafrechtelijk terrein. Wanneer het 
de overheid zwaar valt oplossingen 
te vinden voor sociale problemen 

(massaweddoosheid, immigratie) is 
het opvoeren van strafrechtelijke 
interventies verleidelijk. Daarom 

dienen vooral dearean grenzen te 
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worden gesteld. 

Preventieve regulering 

Oak voor het tweede door Boutellier 

en Van Stokkom gesignaleerde 
gevaar van een integrale veiligheids-

benadering zijn wij niet zo beducht 
De kans op een ongebreidelde 

preventieve regulering van situaties 
waarin ongenoegen en overlast als 

vormen van onveiligheid moreel 
worden veroordeeld, lijkt ons in het 
kader van de 'integrale veiligheid' 

namelijk eerder kleiner dan groter te 

worden. Het uitgangspunt van het 
integrale veiligheidsbeleid is immers 

juist dat de last van de veiligheids-
problemen niet uitsluitend op de 
schouders van politie en justitie kan 

worden gelegd, maar dat de 

overheid zich telkens opnieuw moet 
afvragen wat burgers, maatschappe-

lijke organisaties en het bedrijfsleven 
zelf aankunnen. Met het naar voren 

schuiven van begrippen als 'sociale 
zelfredzaamheid' en 'gemeenschaps-

zin' wordt in de Nota Veiligheids-
beleid (1995) een rechtvaardiging 

gezocht voor minder in plaats van 

meer overheidsinterventie op het 
terrein van ergernis en overlast. Het 

gevaar van een 'verafhankelijking 
van overheidsgaranties' (p. 107) zien 
wij wel bij een verdere uitbreiding 

van het strafrechtelijk criminaliteits-
beleid, maar niet zozeer bij een 

integraal veiligheidsbeleid. 

Oorzaken van onveiligheid 

De voornaamste reden waarom onze 

beoordeling van het integrale 

veiligheidsbeleid (gematigd) positief 
uitvalt, is echter dat het mogelijkhe-

den biedt om in te gaan op de 
maatschappelijke oorzaken van 

onveiligheid. Het debat over de 

oorzaken van criminaliteit wordt 
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door de ontwikkeling van het 
integrale veiligheidsbeleid niet 

'geneutraliseerd', zoals Boutellier en 

Van Stokkom (p. 107) menen, maar 
juist gestimuleerd. Integraal 

veiligheidsbeleid is voor een deel 
'proactief gericht op het wegnemen 

van dieperliggende oorzaken van 

onveiligheid. Wanneer samenhangen 

tussen veiligheidsproblemen en hun 
oorzaken warden gezien, kunnen 
ook meer samenhangende 

maatregelen worden getroffen, bij 
voorbeeld ter verbetering van de 

veiligheid en leefbaarheid van de 
woonomgeving. 

Aangezien het integrale veiligheids-
beleid in nauwe samenhang met de 
Sociale Vernieuwing en het Grote 

Stedenbeleid staat wordt behalve 
aan veiligheid en leefbaarheid ook 

aandacht besteed aan achterstands-
situaties op het gebied van 

onderwijs, scholing, werkgelegen-
heid en zorg. Mede hierdoor is op 

het gebied van de veiligheid meer 
belangstelling voor spreidings-

verschijnselen en verdelings-
vraagstukken ontstaan. Grote 

verschillen in veiligheid en 

concentraties van sociale problemen 
vragen am een compensatie in de 

verdeling van (veiligheids)zorg welke 
niet louter door middel van 

strafrechtelijke interventies kan 

warden bereikt 
Een tekortkoming van de justitiele 

benadering is dat aan de sociaal-
economische dimensie van 

onveiligheidsproblemen gemakkelijk 
. wordt voorbijgegaan. Oak in de 
benadering van Boutellier en Van 

Stokkom is dat het geval. Met 
strafrechtelijke interventies kan 

echter nauwelijks iets aan de 

dieperliggende oorzaken van 
criminaliteit en onveiligheid warden 

gedaan. Het strafrecht houdt zich 

voornamelijk op symbolische wijze 
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bezig met de voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit. In de 
eerste pleats komt het slechts bij 

een zeer gering deel van de 
gepleegde misdrijven tot een 
rechterlijk oordeel. Verder is een 
strafrechtelijke sanctie altijd een 

reactie achteraf. Een generaal of 
speciaal preventieve werking wordt 
wel vaak verondersteld, maar is 
slechts bij bepaalde straffen onder 

bepaalde omstandigheden voor 
bepaalde personen aantoonbaar. 

Conclusie 

13outellier en Van Stokkom vrezen 

dal de preventie van het ldeine 
kwaad al te moralistische en 
repressieve trekken zal krijgen; 
terwiff de bestrijding van het 'grote 

kwaad' zijn morele functie dreigt te 
vediezen. Zij overschatten de 
preventieve aspecten van strafrech-
telijke intervendes en overdrijven de 

repressieve aspecten van een 
integrale veiligheidszorg. Wij vrezen 
veelmeer de repressieve aspecten 
van strafrechtelijke inteiventies en 
hebben meer vertrouwen in de 

preventieve aspeden van integrale 
veiligheidszorg. Hoe onveiligheid in 
de samenleving moet worden 
aangepakt is niet in de laatste plaats 

een politieke vraag. Door bepaalde 
noties van sociale rechtvaardigheid 
tot uitgangspunt te nemen, krijgt het 

veiligheidsbeleid een morele 
strekking die van betekenis is 'icor 
de normatieve integratie van de 

samenleving als geheel. 

Themanummers instill*le 
verkenningen 

Congressen 
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Regelmatig worden, bij voorbeeld 
ten behoeve van het ondenvijs, grate 
aantallen exemplaren van lustre& le 
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. 
JV9, december: Amerika 

Deride nationaal congres thvgbeleid 
2000 
Hoofdthema van het congres is het 
Drugplan. Centraal staat daarbij de 
vraag: veifigheids- en medische-
sociale benadering: complementair 

of tegengesteld? De belangrijkste 
thematieken zijn: harm reduction en 
maatschappelijke reintegratie, 
straathoekwerk, recreatief 

dieggebruik, drugtoerisme, rijden 
onder invloed van medicatie en 
illegale drugs, registratie en 

monitoring, drughulpverlening 
tijdens detentie. 

Datum. 19-20 oktober 1995 
Pleats-. Flanders Expo, Gent, Belgie 

Infotmatie: G. Vermeulen en L. van 
Daele, Universiteit van Gent 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
onderzoeksgroep drugbeleid, 

Universiteitsstraat 4, B-9000 Gent, 
telefoon 09/264.69.43 - 09/264.69.47, 

fax 09/264.69.88. 



Joumaal 

Visies op verslaving; mechanismen, 
gedrag en maatschappelijke 
consequent/es 
Onder verslaving verstaan we de 
drang tot het gebruik van middelen 
waarvan men vervolgens psychisch 
en lichamelijk afhankelijk wordt. Dit 
betreft niet alleen het gebruik van 
roesmiddelen, maar behoort oak bij 
voorbeeld gokken ertoe. loch wordt 
verslaving vooral geassocieerd met 
het gebruik van alcohol, tabak en 
drugs (heroine, cocaine). Het 
plotseling onderbreken van het 
gebruik resulteert in onthoudings-
verschijnselen, die zeer onaange-
naam, soms zelfs levensbedreigend 
kunnen zijn. Chronisch gebruik van 
stoffen als alcohol of amfetaminen, 
kan blijvende schade veroorzaken en 
op den duur zelfs tot de dood leiden. 
Verslaving heeft echter in toene-
mende mate invloed op het 
functioneren van onze maatschappij. 
In het ochtendprogramma van het 
symposium zullen in een vijftal 
lezingen zowel natuur- als 
sociaalwetenschappelijke aspecten 
van verslaving en verslavende 
stoffen aan de orde komen. In het 
middagprogramma zijn workshops 
gepland. 
Datum: zaterdag 4 november 1995 
Plaats: prof. Wentgebouw van de 
Universiteit Utrecht 
lnlichtingen: Open Universiteit, 
Faculteit Natuurwetenschappen, Pb. 
2960, 6401 DL Heerlen tel.: 
045-762359/2967. 

Internet voor criminologen 
lnformatie op het gebied van de 
criminologie komt in toenemende 
mate via Internet beschikbaar. 
Publikaties van wetenschappelijke 
instituten binnen en buiten 
Nederland, elektronische tijdschrif-
ten en discussielijsten kunnen snel 
en tegen lage kosten geraadpleegd 
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worden. Het selecteren van 
geschikte bronnen en hanteren van 
juiste zoekstrategieen is essentieel 
om on-line information-retrieval tot 
een succes te maken. De deelne-
mers aan de workshop worden 
getraind in het opzetten en uitvoeren 
van succesvolle zoekstrategieen naar 
informatie op het terrein van 
criminologie. Het selecteren van 
bronnen en doelmatig gebruik van 
trefwoorden komen hierbij uitgebreid 
aan de orde. De workshop is gericht 
op criminologen werkzaam bij 
wetenschappelijke instituten, bij 
politie en justitie. Na een korte, niet 
technische, inleiding worden 
behandeld: E-mail, discussiegroepen, 
nieuwsgroepen, Telnet, Ftp, Archie, 
Gopher, Veronica, World Wide Web. 
Veel aandacht wordt besteedt aan 
het selecteren van bronnen en het 
opvragen van informatie op het 
gebied van justitie. 
Datum: maandag 6 november 1995 
Plaats: Den Haag 
Informatie: drs. A.H.J.M. Ortmans, 
tel.: 079-(3)460910. 

Afwikkeling van aanrijdingsschades; 
van regelen tot uitprocederen 
Aanrijdingsschades komen dagelijks 
voor. Nadat de ergste schrik voorbij 
is en het schadeformulier is 
ingevuld, blijkt vaak dat de verdere 
afwikkeling niet zo eenvoudig gaat. 
Dader en/of slachtoffer komen al 
snel bij een hulpverlener terecht, 
een assurantie-tussenpersoon, een 

rechtsbijstandverzekeraar of een 
advocaat. Dan blijkt dat een 
deskundig advies en een vlotte 
afwikkeling vaak meer kennis en 
vaardigheid vergen dan men op het 
eerste gezicht denkt. Problemen die 
daarbij een rol kunnen spelen zijn bij 
voorbeeld toedracht, ontkennen 
tegen beter weten in, 'eruit halen 
wat er in zit'. Verder spelen 
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bewijsvergaring en -waardering een 
grate rol, met name in het 

preprocessuele stadium. Op deze 
praktijkdag wordt door specialisten 
uit de praktijk stilgestaan bij een 
aantal veel voorkomende onderwer-

pen. In de workshops krijgen de 
deelnemers de gelegenheid eigen 

vragen in te brengen: hoe wordt de 
toedracht vastgesteld; regelen of 
procederen; valkuilen bij regefingen; 
onderhandelen met de (verzekeraar 

van de) tegenpartij; opzetten van 
een procedure; het toepasselijk 
recht; aanrijdingen in het buitenland; 
de techniek van het getuigenverhoor. 

Datum: dinsdag 7 november 1995 
Plaats-. Congrescentrum De 
Eenhoom, Amersfoort 
Infichtingen: Vermande Studiedagen, 
Postbus 20, 8200 AA Lelystad, tel.: 
03200-37777. 

Patroonsherkenning 
Het gerechtelijk laboratorium (GL) 

verricht criminalistisch onderzoek 
ten behoeve van Justitie en politie. 
Ciiminalistisch onderzoek houdt in 

het analyseren van materiesporen, 
bijeengebracht in verband met een 
vermoedelijk strafbaar felt, en het 
onderling relateren van de 

analyseresultaten. Hierbij worth 
gebruik gemaakt van een breed 
scala aan onderzoeksmethoden. In 
het kader van haar vijftig jarig 
bestaan organiseert het Gerechtelijk 

Laboratorium een symposium met 
als thema patroonherkenning, in de 
meest algemene zin van het woord. 

In het programma zal een groot 
aantal facetten van patroon-
herkenning worden toegelicht in de 

vorm van lezingen en demonstraties. 
De sprekers zijn werkzaam bij 
Nederlandse onderzoeksinstituten, 

bedrijven, universiteiten en het 
gerechtehjk Laboratorium. 
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Datum-. donderdag 16 november 
1995 

Plaats Van der Valk Pier te 
Scheveningen 
Inlichtingen: Gerard Star, Gerechtelijk 
Laboratorium, Volmerlaan 17, 2288 
GD Rijswijk, tel.: 070-3408131. 

Indicades, effecten en knelpunten 
rand social° vaardigheidstrainingen 
gerMht op kinderen tussen de 4 en 
12 jaar 
Problemen rand het sociaal 
functioneren komen steeds vaker en 

op steeds jongere leeftijd voor. Een 
mogelijke oorzaak is het niet 

aangeleerd hebben van sociale 
vaardigheden op jeugdige leeftijd. In 

Nederland is een aantal trainingen 
en lesprogramma's in gebruik am 
kinderen deze sociale vaardigheden 

te leren. Het congres is bedoeld am 
klinisch-, ontwikkelings- en 

schoolpsychologen, psychotherapeu-
ten en kinderpsychiaters, aced te 

informeren over deze trainingen. Het 
ochtendprogramma zal bestaan uit 
theoretische inleidingen; 's middags 
zal in vier parallelsessies praktijkge-
richte informatie warden uitgewis-
seld. 
Datum: vrijdag 17 november 1995 
Plaats Universiteit van Amsterdam, 
Faculteit der Psychologie, Roeter-
straat 15 
Informatie: mw. drs. B. van Beek, 
secretaris congrescommissie, 
NIP-bureau, Postbus 9921. 1006 AP 
Amsterdam, 020-6109596. 

Viffde Forum voor Alcohol en Drugs 
Ondetzoek 
De bijeenkomst biedt aan de nu 
over veel instellingen verspreide 
onderzoekers de mogelijkheid am 

met collega's en geinteresseerde 
beleidsfunctionarissen van 
gedachten te wisselen. De bedoeling 

is daarmee een bijdrage te leveren 
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aan de kwaliteit en de continuffeit 
van onderzoek op dit gebied en de 
verspreiding van de resultaten te 
bevorderen. Ter gelegenheid van het 
lustrum is er 's ochtends een 
speciaal program ma rond het thema 
'overlast'. Een speciale gastspreker 
zal een keynote lezing verzorgen. 
Verder zullen ook buitenlandse 
sprekers dit onderwerp uitwerken. In 
de middag is er ruimte voor alle 
thema's en onderzoek in alle fasen 
van uitvoering. In maximaal vijf 
parallelle sessies kunnen sprekers 
een voordracht houden van 20 
minuten gevolgd door 10 minuten 
discussie. 
Datum: 22 november 1995 
Plaats: Congrescentrum De 
Eenhoorn, Amersfoort 
lnlichtingen: mw. dr. I. Spruit (NIAD): 
030-341300; drs. A.F.W. Kok (TADP): 
070-3407151; dr. R.A. Knibbe 
(Rijksuniversiteit Limburg, medische 
sociologie): 043-882289. 

The first world conference on new 
trends in criminal investigation and 
evidence 
Deze conferentie wordt georgani-
seerd door het International network 
for research on the law of evidence 
and procedure. De conferentie wordt 
ondersteund door de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Kunsten 
en Wetenschappen. De conferentie 
is van internationaal belang voor 
onderzoekers en praktijkmensen op 
het gebied van recht en bewijs. Het 
doel van de conferentie is het 
samenbrengen van wetenschappers 
uit verschillende landen en 
disciplines: rechters, beleidsmakers, 
officieren van justitie, advocaten en 
forensische experts. De conferentie 
zal hen in staat stellen kennis over 
te brengen en ervaringen uit te 
wisselen. Onder de wetenschappe-
lijke activiteiten vallen tijdens de 
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conferentie: plenaire sessies, 
workshops, poster sessies, 
presentaties/demonstraties. Enkele 
onderwerpen die op de conferentie 
aan de orde zullen komen zijn: 
theorieen met betrekking tot 
bewijsvoering; mensenrechten en 
bewijsrecht bewijs in verkrachtings-
zaken; bewijs van seksueel misbruik 
van kinderen; bewijs op grond van 
DNA; bedreigde getuigen en 
anonieme getuigen; forensische 
accountancy; internationale 
verdragen met betrekking tot 
politiele samenwerking; grens-
overschrijdende misdaad en 
onderzoek; Europol en gegevens-
uitwisseling, enzovoort. De 
spreektaal tijdens de conferentie is 
Engels. 
Datum: 1 december - 5 december 
1995 
Plaats: Nederlands Congrescentrum 
en Vredespaleis, Den Haag 
lnlichtingen: Eurocongres, Pb. 74713, 
1070 BS Amsterdam, 020-6793411. 

Wel en wee van de Wet Terwee 
Het slachtoffer dat schade heeft 
geleden door een strafbaar feit kan 
zich partij stellen in het strafproces. 
Dat is niet nieuw. Wel is de 
wettelijke regeling gewijzigd en 
landelijk op 1 april 1995 ingevoerd. 
Al eerder was er een jaar lang 
'proefgedraaid' in de arrondissemen-
ten Den Bosch en Dordrecht. 
Daarnaast is er een nieuwe 
maatregel in het wetboek van 
strafrecht opgenomen. De 
strafrechter kan een veroordeelde de 
verplichting opleggen om de staat 
een som geld te betalen ten 
behoeve van het slachtoffer. Met de 
invoering van de wet Terwee is 
opnieuw een stap gezet in de 
richting van de civilisering van het 
strafrecht Vragen dringen zich op of 
deze ontwikkeling binnen het 
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strafrecht wel gewenst is of de 
positie van het slachtoffer echt is 
verbeterd en wat de voordelen zijn 
van deze wet Under leiding van mr. 
J.C.M. Leijten als dagvoorzitter zullen 
in de ochtend spreken: dr. mr. M. 
Moerings (redactievoorzitter Proces), 
prof. mr. M.J. Groenhuijsen 
(versterkingpositie slachtoffer in het 
strafrecht: een gewenste ontwikke-
ling?), prof. dr. J.J.M. van Dijk 
(Draagt slachtofferzorgzorg bij tot 
rechtshandhaving?), prof mr. C. Kelk 
(De plaats van het slachtoffer in het 
strafrecht: haken en ogen). In het 
middagprogramma warden 
werkgroepen gehouden. 
Datum: Vrijdag 15 december 1995 
Plaats-. Auditoriumzaal van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, De 
Boelelaan 1105, Amsterdam. 
lnlichtingen: Studiedag Wel en Wee 
wet Terwee. redactiesecretaris drs. K. 
de Graaff, Zilvermeeuwhof 1, 5672 
ED Nuenen. 
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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 Documentatie-
centrum van het ministerie van 
Justitie tegen betaling kopieen 
warden aangevraagd. Wij 
attenderen u 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 warden 
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. Baars-Schuyt). 

Algemeen 

1 
Bacher, 
Insurance, fraud and justice 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
84-92 
Verzekeringsfraude is hier het 
misleiden van de verzekeringsmaat-
schappij, met als doel, een 
economisch voordeel te behalen. Uit 
onderzoek blijkt dat de strijd tegen 
fraude voornamelijk afhangt van 
verzekeraars. De auteur gaat 
achtereenvolgens in op: de houding 
van verzekeraars tegenover fraude; 
gevolgen en effecten van fraude en 
evaluatie van de houding vanuit het 
perspectief van rechtvaardigheid. De 
belangrijkste overeenkomsten in 
attitudes van de verzekeraars uit de 
verschillende landen zijn het gebrek 
aan belangstelling en doorzettings-
vermogen om fraude te bestrijden. 
De reactie op fraude is vaak 
premieverhoging in plaats van 
fraudepreventie of -bestrijding. In 
het algemeen demonstreren 
verzekeraars een duidelijk gebrek 
aan vastberadenheid om fraude te 
bestrijden. De houding van de 
verzekeraars wordt bepaald door de 
wens van kostenbeperking. Behalve 
naar (directe) kosten van fraude-
onderzoek en van inschakeling van 
experts spelen ook indirecte kosten 
een rol. Voorbeelden van indirecte 
kosten worden veroorzaakt door het 
verliezen van klanten en door 
commerciele gevolgen voor het 
bedrijfsimago. Het komt neer op 
twee problemen: de kosten zijn hoog 
en (indirecte kosten zijn) moeilijk te 
bepalen. In die gevallen dat de 
kosten van fraude gelijkelijk worden 
verdeeld over eerlijke en oneerlijke 
klanten van de verzekeraar, is de 
houding van de verzekeraar op zijn 
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minst twijfelachtig to noemen. Door 
hun houding maken verzekeraars 

van fraude niet alleen eon misdaad 

met een laag risico, moor moedigen 
zij volgens sommigen zelfs fraude 
aan. De auteur stelt dal overheid of 
consumentenorganisaties moeten 

optreden tegen verzekeringsmaat-
schappijen die laks zijn met 
fraudebestrijding, wanneer het goat 

om ziektekosten- en aansprakelijk-
heidsverzekeringen, aangezien doze 
eon ptimaire behoefte vervullen. 
Voor andere verzekeringen, zoals die 

tegen diefstal van ski's, kan de 
verzekerde self sanctioneren door 
eon andere vetzekeraar te kiezen of 

of to zien van deze verzekering. 
Met literatuuropgave. 

2 
Rock, P. 
The opening stages of criminal justice 
policy in the making 
British journal of criminology, 35e 
jrg., nr, 1, 1995, pp. 1-16 
In dit artikel beschrijft de auteur op 
uitvoerige en analytische wijze hoe 

justitieel beleid in Canada, Engeland 
en Wales tot stand komt. Allereerst 

zijn door de originele, subjectieve 
ideeen van eon individu of eon klein 

aantal individuen. Afhankelijk van de 
positie die het vemieuwende 

individu inneemt (of de individuen 
innemen) zal het ontwikkelings-
proces van de ideeen tot beleid 
soepel verlopen of niet. Ideeen op 

papier gezet door hoger geplaatsten 
op de maatschappelijke ladder 

zullen eerder goedgekeurd worden 
door de politiek, dan die van lager 
geplaatsten. Indien een dergelijke 

goedkeuting heeft plaatsgevonden, 
kan een idee vertaald warden in een 

politiek mandaat op ministerieel 
niveau. De oorspronkelijke ideeen 

zijn op dat moment getransformeerd 

tot beleids-ontwerp en warden 

opgesteld in eon speciaal politiek 
jargon. In het beleids-ontwerp komt 

de oorsprong tot uitdrukking en 
wordt het belong ervan duidehjk 
beschreven. Maar ... het moot wel 
gelegenheid bieden aan de ministers 

or invloed op uit to oefenen. 
Vervolgens wordt or eon commissie 

in het leven geroepen, die het 
beleids-ontwerp zal leiden door de 

verschillende stadia van het politieke 
proces en or tevens voor zorgt dal 

andere organisaties erin geinteres-
seerd raken. Tijdens alle bovenge-
noemde ontwikkehngfasen is or 

sprake van een dialectisch en 
reflexief proces. Eon proces dat door 

oncontroleerbare problemen als 
timing en context belnyloed sal 

warden. 
Met hteratuuropgave. 

3 
Spencer, J., D. Ward 
Economics, crime and the market; 
the role of household content 
insurance 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg. nr. 1, 1995, pp. 

72-83 
Volgens de auteurs speelt economie 
eon belangrijke rol binnen 

criminaliteit, voor wat betreft 
definiering, apsporing en beinvloe-

ding. Dit blijkt allereerst uit de angst 
voor criminaliteit die de behoefte 

aan goederen en diensten van de 
verzekerings- en beveihngsbranche 
in stand haudt In tijden van 

economische voorspoed sullen 
relatief kleine vediezen vaak self 
gedragen worden. Toename van de 
persoonlfike welvaart on van de 

(gevoelde) kans slachtoffer to 
worden zorgt voor moor afgesloten 

verzekeringen. Dit geldt ook voor 
recessies. Ten tweede bhjkt het uit 
het gegeven dat slachtoffers van 
misdaden tegen bezittingen kunnen 



Literatuuroverzicht 

worden aangemerkt als potentiele 
daders. Vanwege de hoge 
onderzoekskosten besteedden 
verzekeringsmaatschappijen weinig 
aandacht aan frauduleuze claims. 
Het is duur een gerechtelijke 
procedure tegen valse claims. Het 
gemak waarmee maatschappijen 
afzien van acties maakt ze een 
aantrekkelijk doelwit voor fraude. In 
overeenstemming met het idee van 
de vrije-markteconomie worden 
diegenen die geen verzekeringen of 
beveilingsapparatuur aanschaffen 
beschuldigd hun slachtofferschap te 
hebben verergerd. Ironisch is ook 
dat verzekeringsmaatschappijen hun 
klanten publiekelijk waarschuwen 
geen valse claims in te dienen. De 
groep potentiele klanten wordt 
tegelijkertijd als potentieel oneerlijk 
en crimineel gezien. Ten derde kan 
worden gesteld dat de invloed van 
economie op criminaliteit verband 
houdt met strategische reacties van 
de overheid om de criminaliteit te 
beheersen binnen het marktmecha-
nisme. In het VK wordt de ernst van 
misdaden die politie-aandacht 
verdienen verhoogd en beperkt tot 
die categorieen waar een redelijke 
kans op opheldering bestaat. 
Slachtoffers van autodiefstal en 
woninginbraken worden doorverwe-
zen naar beveilingsbedrijven. 
Overheid en rechterlijke macht zijn 
van mening dat slachtoffers in 
dezelfde verhouding staan tot de 
gepleegde misdaad als de daders 
v.w.b. de schuldvraag. 
Met literatuuropgave. 

4 
Yisheng, D. 
Expanding economy and growing 
crime 
CJ International, 1 le jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 9-16 
Door een jaarlijkse economische 
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groei van 10% staat China voor 
grote economische en sociale 
veranderingen. Criminaliteits-
problemen zijn een van de gevolgen 
hiervan. De staat toont met officiele 
cijfers aan dat nog wel sprake is van 
een stabiele maatschappij. De 
methoden voor het verkrijgen van de 
cijfers zijn echter discutabel. 
Ondanks een periode van grote 
economische en sociale veranderin-
gen lijkt de criminaliteit echter niet 
onbeheersbaar te zijn. De 
criminaliteit is, ondanks een in de 
jaren zeventig ingezet beleid 
criminelen strenger te straffen, sterk 
toegenomen in de jaren tachtig. 
Jaarlijks zal het nog met 15-25% 
toenemen. In 2010 zal de criminali-
teit sterk zijn afgenomen doordat de 
leeftijdsgroep 14-25 jaar, geken-
merkt door de hoogste criminaliteits-
cijfers, dan sterk zal zijn afgenomen. 
Oorzaken van de ontwikkelingen zijn 
doorgevoerde hervormingen en het 
feit dat China zich meer open heeft 
gesteld voor het buitenland. Door 
urbanisatie neemt de misdaad toe. 
Op het platteland, waar de 
veranderingen het grootst zijn, groeit 
de criminaliteit het sterkst. Ook de 
opkomst van nieuwe steden in die 
gebieden draagt aan de stijging bij. 
Door de openstelling zijn de komst 
van de georganiseerde misdaad (uit 
Taiwan en Hong Kong) en 
problemen door druggebruik en 
drugshandel ontstaan. Daarnaast 
zorgt ook de betrokkenheid van de 
Chinese overheid in het zakenleven 
voor (corruptie)problemen. De 
auteur geeft met cijfers daamaast 
inzicht in verschillende criminaliteits-
vormen in China. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

5 
HOyer, G., D. Eaves e.a. 
Approaches toward insanity 
acquittees; comments on recent or 
proposed amendments to the criminal 
codes of Canada and Notway 
International journal of law and 
psychiatry, the jrg., nr. 1, 1995. pp. 
71-82 
In twee uitspraken van de Europese 
Commissie voor de Rechten van de 
Mens over de wijze waarop het 
strafproces omgaat met vrijspraken 
van ontaerekeningsvatbare daders, 
kwamen verschillende aspecten van 
dew problematiek aan de aide. De 
auteurs behandelen een onderwerp 
dat door de Europese Commissie 
aan de orde is gesteld, namelijk het 
gebruik van onbepaalde straffen. 
Daarbij wordt de wetgeving met 
betrekking tot de plaats van de 
geestelijke gestoorde in het 
strafproces van de twee landen 
waarop de uitspraken van de 
Europese commissie betrekking 
hadden. Canada en Noorwegen, met 
elkaar vergeleken. In het artikel 
warden de volgende vragen aan de 
orde gesteld: Wat is de rechtvaardi-
ging van onbepaalde straffen? Hoe 
verhouden onbepaalde straffen zich 
met strafrechtelijke beginselen, 
maatstaven van de geestelijke 
gezondheidszorg en mensen-
rechtelijke beginselen? Welke 
conflicten kunnen ontstaan tussen 
strafrechtelijke beginselen en 
maatstaven van de geestelijke 
gezondheidszorg en hoe warden 
deze conflicten opgelost? 
Met literatuuropgave. 

CrIminologie 
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6 
Agnew, R. 
Determinism, indeterminism, and 
crime; an empirical exploration 
Criminology, 33e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
83-109 
Het meeste onderzoek in de 
criminologie is gebaseerd op een 
deterministisch model. Er wordt 
steeds uitgegaan van factoren die 
individuen a.h.w. dwingen tot 
criminaliteit of conformiteit Die 
factoren warden gebruikt ter 
voorspelling van verschillen in 
criminaliteitsniveau tussen 
individuen of groepen soortgelijke 
individuen. In dit artikel wordt een 
empirisch model beproefd dat soft-
of indeterministisch is. Uitgangspunt 
daaivan is dat gedrag wordt geacht 
te varieren op een continuum van 
volledig gedetermineerd tot 
grotendeels niet-gedetermineerd (of 
vrij). Vijf factoren die bepalend zijn 
voor de mate waarin keuzevrijheid 
en wijheid van handelen mogehjk is, 
warden besproken. Veivolgens wordt 
verondersteld dat cdmineel gedrag 
meer variatie vertoont en minder 
voorspelbaar is als die vijf factoren 
aanwezig zijn. Deze hypothese wordt 
getoetst aan de hand van de 
gegevens van de Youth in Transition 
Survey en de National Youth Survey. 
De gegevens leveren een voorzich-
tige steun op veer de hypothese. 
Een voorbeeld is dat van de 
individuen die, op grand van allerlei 
factoren, gedwongen warden in de 
richting van zowel criminaliteit als 
conformiteit, sommigen seer 
conformistisch zijn, anderen zeer 
deviant en weer anderen ergens 
daar tussenin. 
Met literatuuropgave. 
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7 
Amir, M. 
Organized crime and violence 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
86-104 
De auteur bespreekt in dit artikel 
het verschijnsel van geweld 
uitgeoefend in en door criminele 
organisaties. De interne en externe 
geweldsuitoefening is inherent aan 
de aard van dit soort organisaties en 
aan hun economische activiteiten op 
illegale en legale markten. Geweld, 
de angst voor geweld, en dwang 
worden beschouwd als efficiente 
middelen voor doelbereiking. Intern 
geweld vindt zijn reden in de 
noodzaak leden te disciplineren; 
andere redenen zijn de leiding te 
beschermen tegen een machtswis-
seling, of factievorming te 
voorkomen. Het naar buiten gerichte 
geweld is te zien bij pogingen te 
expanderen op markten, of bij 
consolidering van de marktpositie. 
Het kan gericht zijn op afnemers, 
partners, toeleveranciers, maar ook 
op getuigen, de media, en alle 
anderen in wie de organisatie een 
bedreiging ziet. Het gebruik van 
intern en extern geweld is te zien als 
een afgeleide van de ontwikkelings-
fase van de organisatie. In het 
stadium dat de organisatie is 
uitgegroeid tot een syndicaat zien 
we een frequenter gebruik van 
corruptie en een vermindering van 
het geweld; het wordt minder 
persoonlijk en meer functioneel en 
rationeel. Maar het uitoefenen van 
geweld heeft ook nadelen en 
gevaren voor de organisatie, reden 
waarom er ook mechanismen 
worden gecreeerd om geweld te 
reguleren, te beheersen of te 
vermijden. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Duyne, P. van, A.A. Block 
Organized cross-atlantic crime; 
racketeering in fuels 
Crime, law & social change, 22e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 127-147 
In de VS en Europa bestaat een 
grote en toenemende zorg over de 
infiltratie van de georganiseerde 
misdaad in industrie en zakenwereld. 
Die infiltratie kan verschillende 
vormen aannemen, varierend van 
een volledige overname tot een 
symbiose tussen misdaad-
onderneming en een tak van het 
legale bedrijfsleven. Dit artikel is 
gewijd aan de interactie tussen 
misdaadondernemingen en de 
oliemarkt in de VS en Noordwest-
Europa. Er wordt een beeld 
opgeroepen van een wereld in 
moreel verval, van een gebrek aan 
toezicht door de rechtshandhavende 
instanties en van de verspreiding 
van systematische fraude in een 
industrietak die rijp is geworden 
voor infiltratie door de georgani-
seerde misdaad. De auteurs menen 
dat georganiseerde misdaad in het 
bedrijfsleven niet een probleem is 
voor de VS of voor Europa alleen. 
Als het bedrijfsleven gelijksoortige 
kenmerken vertoont en als de 
mogelijkheid bestaat dat personen 
fungeren als bruggehoofd, neemt 
deze vorm van misdaad grens-
overschrijdende, transatlantische 
vormen aan. De auteurs kritiseren de 
selectieve aandacht van politie en 
justitie voor de gemakkelijk als 
zodanig herkenbare vormen van 
misdaad en de in moreel opzicht 
twijfelachtige houding van het 
bedrijfsleven dat gebruik maakt van 
de voordelige aanbiedingen die hun 
worden gedaan door criminele 
ondernemers. 
Met literatuuropgave. 
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9 
Gustafson, R. 
Is it possible to fink alcohol 
intoxication causally to aggression 
and violence? A summary of the 
Swedish experimental approach 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 1, 1995, pp. 

22-42 
De expedmentele benadering van 
het verband tussen alcoholgebruik 

en agressie berust in de meeste 
gevallen op het gebruik van de 
dagressie-machine van Buss'. Hierbij 

wordt aan de proefpersoon die 
enkele glazen bier of wijn heeft 
genuttigd verteld dat hij elektrische 
schokken mag toebrengen aan een 

andere persoon, elke keer ars die 
een fout maakt bij het uitvoeren van 
een opdracht. Ook de auteur 
hanteerde deze experimentele opzet 

en voerde een serie laboratorium-
studies uit over het verband tussen 
alcoholbedwelming, frustratie en 

agressie. Hij concludeert dat 
agressie bij gematigd alcoholgebruik 
toeneemt, maar dan wel alleen als 

de proefpersoon zich gefrustreerd 
voelt. Etat betekent dat alcohol-
gebruik op zich agressie niet doet 

toenemen. Een serie andere 
experimenten die de auteur 
uitvoerde met de Buss machine was 

gericht op de vraag wat er zou 
gebeuren als de proefpersoon de 
beschikking heeft over twee 

alternatieven om te reageren, een 
agressieve en een non-agressieve 
respons. Het bleek dat zowel de 

manlijke als de vrouwelijke 
proefpersonen meestal het 
niet-agressieve alternatief verkozen. 

Deze keus werd gedaan onder zowel 
frustrerende als niet-frustrerende 
omstandigheden. Bij de theoretische 

verklaring van zijn resultaten gaat de 
auteur in op de rol van farmacologi-

sche mechanismen en cognitieve 
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factoren. Tot slot bespreekt hij 

enkele problemen met betrekking tot 
de validiteit van zijn experimentele 

opzet. 
Met literatuuropgave. 

10 
Hamalainen, M., L. Pulkkinen 
Aggressive and non-prosocial 
behaviour as precursors of criminality 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., or. 1, 1995, pp. 

6-21 
Bestaat er een verband tussen (niet) 

sociaal gedrag in de kinderjaren en 
criminaliteit op latere leeftijd? 
Onderzoek werd gedaan ander 196 
jongens en 173 meisjes, geboren in 

1959, uit 12 schoolklassen in 
Jyvaskyla, Finland. Jyvaskyla is een 
middelgrote stad van 60.000 

inwoners in centraal Finland. Het 
onderzoek startte in 1968 en 
follow-up studies werden gedaan in 

1974, 1980, 1986 en 1991 toen men 
respeciievelijk 14, 20, 27 en 32 jeer 
oud was. Resultaten wezen uit dal 
de mannen uit deze groep die een 

veroordeling achter de rug houden 
(N=32) ook in hun jeugd agressiever 
en minder sociaal waren dan 

degenen die niet waren gearresteerd 
(N=102). Er tussenin beyond zich 
een groep van mannen die wel 

waren gearresteerd, doch niet 
veroordeeld. Onderscheid can 
warden gemaakt naar de leeftijd 

waarop de veroordeling plaatsvand: 
jeugdige, adolescente en volwassen 
criminelen. Jeugdige criminelen 
(eerste veroordeling in de leeftijd 

van 15-16) waren agressiever dan 
adolescente criminelen (17-10) op 

8-jarige leeftijd. Volwassen 
criminelen (21-31) konden tussen 
deze twee groepen in worden 

gelokaliseerd. Recidivisten (N) 
waren agressiever en minder sociaal 

in hun jeugd dan gelegenheids- 
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criminelen. Criminele vrouwen 
(gearresteerd en veroordeeld N=28) 
vertoonden minder sociaal gedrag 
en waren meer het vechtersbaastype 
qua agressie dan niet-criminele 
vrouwen (N=145). Op 14-jarige 
leeftijd hadden zowel de mannelijke 
als de vrouwelijke criminelen 
(gearresteerd en veroordeeld) meer 
gedragsproblemen en slechtere 
schoolresultaten dan niet-criminelen. 
Geconcludeerd kan warden dat er 
een verband bestaat tussen het 
sociale gedrag op jeugdige leeftijd 
en latere criminaliteit zowel bij 
mannen als vrouwen. Naast agressie 
is gebrek aan sociaal gedrag een 
factor die de aanpassing aan de 
maatschappij op latere leeftijd kan 
beInvloeden. 
Met literatuuropgave. 

11 
Harries; K. 
The ecology of homicide and assault; 
Baltimore city and county, 1989-1991 
Studies on crime & crime prevention, 
4e jrg., nr. 1, 1995, pp. 44-60 
In dit artikel staat het verband 
tussen stress en geweld centraal. 
Voor het onderzoek zijn de gegevens 
gecombineerd van gewelds-
misdrijven in twee aangrenzende 
jurisdicties, Baltimore City en 
Baltimore County. De studie maakt 
onderdeel uit van een paging am 
een data-base op te bouwen 
bestaande uit meerdere bronnen 
waarin verschillende vormen van 
sociale stress tot uitdrukking warden 
gebracht. Door te voorzien in een 
algemene interpretatie van de relatie 
tussen sociale stress en geweld in 
een specifieke stedelijke context, 
maakt deze analyse het in potentie 
mogelijk am tot een classificatie van 
kleine gebieden te komen in termen 
van risico en sociale pathologie. Dit 
geeft de betrokken instellingen een 

handvat am op een rationele basis 
tot een verdeling te komen van 
extreem schaarse bronnen. 
Met literatuuropgave. 
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12 
Rodriguez, S.F., V.A. Henderson 
Intimate homicide; victim-offender 
relationship in female perpetrated 
homicide 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 45-57 
Ondanks het feit dat vrouwen in de 
Verenigde Staten bijna even vaak 
hun partner vermoorden als 
andersom, is hier nog niet veel 
onderzoek naar gedaan. In deze 
studie warden 1154 moordzaken, 
gepleegd in Texas tussen 1980 en 
1990, met een vrouwelijke dader, 
geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken 
naar vier verschillende heterosek-
suele relatievormen: verkering 
hebben, samenwonen, getrouwd zijn 
en in scheiding zijn. Er wordt 
gebruik gemaakt van Gelles' (1983) 
uitwisselingstheorie. Basisprincipes 
uit deze theorie, waarin sociale 
interactie wordt gezien als interactie 
geactiveerd door het verlangen 
winsten zoveel mogelijk te vergroten 
en verliezen te beperken, warden 
gebruikt am te bepalen waardoor 
vrouwen komen tot het plegen van 
een moord. Bij de analyse spelen 
vier componenten een belangrijke 
rol: voordelen, nadelen, verwachtin-
gen, investeringen. Het blijkt dat 
getrouwde, blanke vrouwen hun 
partners vaker ombrachten dan 
zwarte vrouwen of vrouwen van 
Spaanse, Portugese of Latijns-
amerikaanse afkomst. Zwarte 
vrouwen daarentegen vermoorden 
hun partner vaker wanneer zij 
verkering hadden of samenwoonden. 
De vrouwen van Spaanse, Portugese 
of Latijns-amerikaanse afkomst 
blijken in alle relationele situaties 
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minder geneigd hun partner te 

doden. Hiervoor warden potentiele 
verklaringen gegeven, waarbij de 
vier genoemde componenten 

warden meegenomen bij de analyse 
van tie vier relatievormen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Shoham, E. 
Communal response to criminal 
behavior in the kibbutz during periods 
of crisis 
Crime, law & social change, 22e jrg.. 

nr. 2, 1995, pp. 149-161 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de vraag of de wijze 
waarop in kibboetsen wordt 
omgegaan met crimineel gedrag, is 

veranderd onder invloed van de 
economische en sociale crises die 

zich in veel seculiere kibboetsen in 
de jaren tachtig hebben voorgedaan. 
Vroeger werden in de kibboets de 
meeste vormen van deviant gedrag, 

afgezien van ernstige delicten, 
afgehandeld door de eigen 

controle-instanties van de kibboets. 
Verondersteld wordt dat criminaliteit 
in de kibboets-in-crisis als een 

grotere bedreiging wordt gezien dan 
in de stabiele kibboets en dat men 
zich, als gevolg daarvan, eerder 

wendt tot externe instanties, zoals 
de politie. Het ondertoek heeft 
betrekking op zes al lang bestaande 
kibboetsen in het centrum van Israel 

die, aan de hand van sociale en 
economische criteria, zijn gerang-
schikt naar de mate waarin zij zich 
in een crisis bevinden. Van die 

kibboetsen zijn in totaal 230 leden 
ondervraagd. Uit de gegevens blijkt 

dat crimineel gedrag meer voorkomt 
in de kibboetsen dan de eden ervan 
zelf denken. Hoe stabieler de 

kibboets hoe meer men vertrouwt op 
de eigen, beproefde methoden van 
ingrijpen bij crimineel gedrag. 
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Naarmate de cnsissituatie grater is. 
is de neiging sterker am zich bij 

crimineel gedrag te wenden tot de 
othciele instanties buiten de 

kibboets. 
Met literatuuropgave. 

14 
Simpson, S.S., L. Elis 
Is gender subordinate to class? An 
empirical assessment of Colvin and 
Paul's structural marxist theory of 
delinquency 
Journal of criminal law & crimino-

logy, 85e jrg., nr. 2, 1994, pp. 
453-480 
In marxistische criminologische 
theorieen wordt crimineel gedrag 
verklaard uit klasse-ongehjkheid. 

Aan sekseverschillen in crimineel 
gedrag wordt weinig aandacht 
besteed. Deze omissie bestaat oak 
in de .geintegreerde stnicturele 

marxistische theorie van de 
produktie van delinquentie' van 

Colvin en Paul (1983). Volgens deze 
theorie warden werknemers 

onderworpen aan verschillende 
processen van discipline en controle, 
aftlankelijk van hun ervaringen op 

het werk. Deze ervaringen 
produceren verschillende bindingen 
aan autoriteit, die binnen de 

gezinsrelaties en in het onderwijs 
warden gereproduceerd. De 
theoretici gaan echter niet in op de 
sekseverschillen in die ervaringen. In 

dit artikel wordt dat wel gedaan. 
Gebruik wordt gemaakt van 
gegevens ontleend aan de National 

Longitudinal Survey of Youth, een 
ondermek naar de arbeidsmarkt-
ervaringen van 14- tot 21-jarigen. Uit 

de analyses blijkt clat, ongeacht de 
klasse waartoe zij behoren, mannen 
meer betrokken zijn bij delinquent 

gedrag dan vrouwen. Onder 
werklozen ('the surplus population') 
zijn de sekseverschillen het kleinst 
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voor de meeste delicten. Voor 
inbraak/diefstal zijn de sekse-
verschillen in alle klassen het kleinst. 
De auteurs verklaren deze 
verkleining van de sekseverschillen 
door erop te wijzen dat voor de 
onderklasse niet de controle-
mechanismen van de werkplek het 
belangrijkst zijn, maar die van de 
staat. Door uitkeringen te 
verstrekken draagt de staat bij aan 
de vervreemding van mannen en 
vrouwen, en zodoende tot hun 
criminele gedrag. De auteurs vullen 
de theorie van Colvin en Paul aan 
door erop te wijzen dat de 
controlemechanismen van het werk 
verschillend zijn voor mannen en 
vrouwen. Verder blijkt uit de 
analyses dat het klasse-effect sterker 
is voor vrouwen dan voor mannen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Sorenson, A.M., D. Brownfield 
Adolescent drug use and a general 
theory of crime; an analysis of a 
theoretical integration 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 1, 1995, pp. 19-37 
Criminologen zoeken geregeld naar 
een bevredigende integratie van de 
verschillende theoretische 
stromingen. De auteurs bezien de 
onderneming van Hirschi en 
Gottfredson om de notie 'zelfbeheer-
sing' uit hun bindings-theorie te 
verzoenen met het klassieke 
utilitarisme van Beccaria en 
Bentham: de mens is, uit vrije wil, uit 
op maximalisatie van nut en plezier 
en minimalisatie van verlies en pijn. 
Hieruit is crimineel gedrag 
verklaarbaar. Toepassing op 
bestaand onderzoeksmateriaal over 
drugsgebruik (men zou het ook 
deviantie kunnen noemen) onder 
zo'n duizend Amerikaanse 
middelbare scholieren leen dat alle, 
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uit beide theorieen gezamenlijk 
afgeleide, kenmerken inderdaad 
samenhangen met het al dan niet 
gebruiken van drugs. De toege-
voegde utilitaristische elementen 
echter blijken het verband statistisch 
nauwelijks te versterken. Opmerke-
lijk is dat de toevoeging van de 
variabele 'invloed van bevriende 
delinquente leeftijdsgenoten' 
duidelijk wel extra verklaringskracht 
geeft - en dat is nu juist een 
theoretische notie die wezensvreemd 
is aan de leer van Hirschi en 
Gottfredson. Op het punt van 
logische consistentie lijkt de 
onderneming dan ook wel geslaagd; 
gemeten naar de empirische 
ondersteuning echter, het andere 
succes-criterium, vooralsnog niet. 
Met literatuuropgave. 

16 
Walsh, A. 
Homosexual and heterosexual child 
molestation; case characteristics and 
sentencing differentials 
International journal of offender 
therapy and comparative crimino-
logy, 38e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
339-353 
Uit een studie naar verschillen in 
straftoemeting in 255 gevallen van 
seksueel misbruik van kinderen in 
de Amerikaanse staat Ohio, blijkt dat 
homoseksuele daders vaker tot een 
gevangenisstraf werden veroordeeld 
dan heteroseksuele daders. De kans 
op een gevangenisstraf was voor 
homoseksuele daders maar liefst 
zeven keer zo hoog. Bij deze 
kansberekening is gecorrigeerd voor 
alle juridisch variabelen die normaal 
gesproken bij het bepalen van de 
straf een rol spelen, zoals de ernst 
van delict (volgens vastgestelde 
criteria), eerdere (seksuele) delicten 
en het feit of de dader heeft bekend. 
Volgens de auteur moet het verschil 
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in straftoemeting worden toege-
schreven aan het taboe dat rust op 
alle mogelijk uitingen van 

homoseksualiteit. Hij vreest dat de 
angst rond het verschijnsel Aids de 

verschillen in straf voor deze twee 
groepen daders alleen maar groter 
sal maken, maar wijst er op dat hier 
in feite sprake is van discriminatie 

omdat het onderscheid berust op 
een niet-juridische variabele, nl. de 
sekse van het slachtoffer. 

Met literatuuropgave. 

Gevangenlswezenftbs 

17 
Amoureus, M.P.S.R., AA. van den 
Hurt e.a. 
The addiction severity index in 
pernientiars 
International journal of offender 
therapy and comparative crimino-
logy, 38e jrg., nr. 4, 1994, pp. 

309-318 
Het aantal gedetineerden dat drugs 
gebruikt is sterk toegenomen in de 
Nederlandse penitentiaire 

inrichtingen. Zij worden op veel 
verschillende manieren behandeld. 
Tot dusver zijn er geen uniforme 
beoordelingsinstrumenten 

ontwikkeld. In die lacune kan 
wellicht worden voorzien door de 
Addiction Severity Index (ASO die in 
1979 is ontwikkeld door McLellan en 
diens collega's. De ASI is een 

halfgestructureerd interview 
waarmee kan worden nagegaan hoe 

ernstig de problemen zijn op seven 
gebieden die alle samenhangen met 
druggebruik: medische toestand, 

werk drank, drugs, delinquenti6 
gezin en sociale omgang, en 

psychiatrische toestand. Aan de 
hand hiervan kan de noodzaak van 

behandeling worden vastgesteld en, 
na verloop van tijd. de verbetering of 

verslechtering. In dit artikel wordt 

onderzoek gedaan naar de 
betrouwbaarheid en validiteit van dit 
instrument voor druggebruikende 

gedetineerden. Beide blijken redelijk 
goed te zijn. Aileen op het 
probleemgebied van delinquent 
gedrag is de betrouwbaarheid laag. 

De betrouwbaarheid op het gebied 
van de psychiatrische problematiek 
is daarentegen hoog. De probleem-
gebieden blijken betrekkelijk 

onafhankelijk van elkaar te zijn. De 
auteurs concluderen dat de ASI een 
nuttig instrument is voor de 

beoordeling van de problemen van 
druggebruikende gedetineerden. Het 
instrument kan de ontwikkeling en 

evaluatie van speciale programma's 
stimuleren. 

Met literatuuropgave. 

18 
Biron, LI, S. Brochu e.g. 
The issue of drugs and crime among 
a sample of incarcerated women 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 1, 

1995, pp. 25-43 
Hoewel de relatie tussen drugge-
bruik en aiminaliteit veel aandacht 
heeft in de onderzoekswereld is er 

weinig bekend over hoe dit verband 
ligt bij vrouwen. De auteurs deden 
een onderzoek onder 94 in Quebec 

gedetineerde vrouwen. De 
respondenten vulden een self-report 
vragenlijst in waarvan de ant-
woorden werden verwerkt met o.a. 

de Alcohol Dependence Scale en de 
Drug Abuse Screening Test. De 
gemiddelde leeftijd waarop met 

drugs werd begonnen was erg laag, 
evenzo die voor alcohol-gebruik. Met 
cocaine werd meestal op latere 
leeftijd begonnen, gemiddeld rond 

het eenentwintigste jaar. De 
belangrijkste redenen voor 

druggebruik hadden meestal te 
maken met het veranderen van 

gemoedstoestanden en het opheffen 
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van frustraties. Na kennismaking 
met drugs begonnen de criminele 
daden maar volgens de auteurs kan 
niet gesproken worden van een 
grote betrokkenheid bij criminaliteit. 
Verder werd in het onderzoek een 
significant hoewel zwak verband 
gevonden tussen druggebruik en 
gewelddadige criminaliteit Tot slot 
wijzen de auteurs op de rol van 
ongunstige economische omstandig-
heden en grote gezins-
verantwoordelijkheden, die vaak aan 
de basis staan van aan drugs-
gerelateerde problemen van 
vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

19 
Diinkel, F. 
Imprisonment in transition; the 
situation in the new states of the 
federal republic of Germany 
British journal of criminology, 35e 
jrg., nr. 1, 1995, pp. 95-113 
Voordat Oost- en West-Duitsland 
werden verenigd, was de detentie-
ratio in het oosten 188 gedetineer-
den per 100.000 inwoners; meer dan 
tweemaal zoveel als in het Westen. 
De jaren na de hereniging is deze 
ratio gedaald tot 35 per 100.000. Het 
aantal gedetineerden per 
gevangenispersoneelslid is 
dientengevolge sterk gedaald. Dat 
neemt niet weg dat de personeels-
structuur in het Oosten ongunstig is: 
veel beveiligings- en administratief 
personeel, maar relatief weinig 
gedragskundigen. Er zijn nog 
verschillende andere structurele 
misstanden in het voormalige 
Oostduitse gevangeniswezen. T.g.v. 
een trage rechtsgang, is de duur van 
de voorlopige hechtenis te lang. 
Verder ontbreken een adequate 
reclassering en een stelsel van 
alternatieve sancties. Tot nu toe 
wordt nauwelijks gebruikt gemaakt 
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van open gevangenissen en 
ontbreken ook onderwijs en andere 
resocialisatieprogramma's. De 
beleidmakers gaan ervan uit dat in 
de nabije toekomst de oostelijke 
gedetineerdenbevolking zal stijgen 
tot 100 per 100.000 inwoners. De 
auteur acht dit niet realistisch en 
pleit moor om uit te gaan van een 
kleinere gedetineerdenbevolking. De 
financiele middelen die daardoor 
vrijkomen zouden moeten worden 
besteed aan verbetering van de 
regiemsactiviteiten en van de nu nog 
vaak erbarmelijke huisvestings-
situatie van de gedetineerden in het 
oostelijk deel van Duitsland. 
Met literatuuropgave. 

20 
Hodgins, S. 
Assessing mental disorder in the 
criminal justice system; feasibility 
versus clinical accuracy 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
15-28 
Onderzoeken tonen aan dat het 
percentage ernstige geestelijke 
stoornissen onder gedetineerden 
beduidend hoger is dan bij andere 
bevolkingsgroepen het geval is, dat 
zij niet worden behandeld tijdens 
hun detentie en ook vaak niet 
werden behandeld in de tijd dat zij 
in de maatschappij verbleven. 
Teneinde effectieve behandelings-
programma's op te zetten dient 
onderzoek te worden gedaan naar 
de vraag waarom zoveel gedetineer-
den nimmer werden behandeld. Als 
het waar is dat een onevenredig 
aantal gevangenen aan geestelijke 
stoornissen, die reeds bestonden 
voor hun gevangenneming, lijdt, dan 
zou kunnen worden geconcludeerd 
dat hetzij geestelijk gestoorden meer 
misdaden begaan dan niet-
gestoorden hetzij dat geestelijk 
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gestoorden vaker warden gearres-
teerd dan niet-geestelijk gestoorde 
personen. Beide gevallen doen zich 

voon Ondeizoeken onder patienten 

die waren ontslagen uit een 
psychiatrische inrichting geven oak 
aan dat zij die lijden aan emstige 
geestelijke stoornissen een grater 

risico lopen om tot criminele 
activiteiten te geraken. De 

gevangenispopulatie bestaat 
voornamelijk uit personen uit de 

lagere sociaal-economische lagen 
van de bevolking met een lange 

voorgeschiedenis op het gebied van 
agressief gedrag, drugs- en/of 
alcoholmisbrunt waardoor 

waarschijnlijk ook hersen-
beschadigingen zijn ontstaan. Er van 

echter nog veel te leren over de 
relatie tussen de verschillende 

geestelijke stoornissen en misdaad. 
Voor onderzoek naar de correlatie 
tussen misdaad en de diverse 
diagnostische groepen zijn strikte 

diagnostische criteria vereist am er 
zeker van te zijn dat de groepen 
homogeen zijn. Een goede diagnose 
is kostbaar: een verkeerde is echter 
nog kostbaarded 

Met literatuuropgave. 

21 
Landreville, P. 
Prison overpopulation and strategies 
for decarceration 
Canadian journal of c riminology, 

37e jrg., nr. 1, 1995, pp. 39-60 
Hoewel de gedetineerdenpopulatie 
in Canada de afgelopen decennia 

minder sterk is toegenomen dan in 
de Verenigde Staten, is oak daar 
gepleit voor meer alternatieve 

sancties era de bouw van nieuwe 
gevangenissen te voorkomen. In de 
praktijk is het effect van alternatieve 

sancties in dit opzicht echter 
beperkt gebleven. Alternatieve 

sancties zijn vooral relevant als 

substituut voor korte vrijheidsstraf-

fen, terwifi de toegenomen druk op 
de gevangeniscapaciteit vooral 
wordt veroorzaakt door de langere 

straffen. Alternatieve sancties 
hebben wel een aantoonbaar 
drukkend effect op het aantal 
opgelegde gevangenisstraffen, maar 

beinvloeden nauwelijks de dagelijks 
gemiddeld aanwezige penitentiaire 

bevolking. Mn de hand van 
intemationale statisUsche gegevens 

en een aantal voorbeelden laat de 
auteur zien welk beperkt effect 

enkele concrete alternatieve sancties 
hebben op de penitentiaire 
capaciteit Een substantieel 

neerwaarts effect op deze capaciteit 
kan slechts warden verwacht van 

maatregelen die de duur van de 
detentie bepethen. Dit is mogelijk 

door het terugbrengen van wettelijke 
strafmaxima bij bepaalde delicten of 
door het oprekken van mogelijkhe-
den tot vewroegde invriTheidstelling. 

De auteur meent dat de betekenis 
van in de gemeenschap ten uitvoer 

te leggen sancties niet meet warden 
gezocht in het drukkend effect ervan 
op de behoefte aan gevangenis-

cellen. Dergelijke sancties dienen 
pdmair te warden gerechtvaardigd 
uit overwegingen van een restrictief 
strafrechtelijk beleid, van humaniteit 

en van rechtvaardigheid. 
Met literatuuropgave. 

22 
Liebling, A., H. Krarup 
Suicide attempts in male prisons 
Home office research and statistics 
department research bulletin, 36e 
jrg.. 1994, pp. 38-43 

Om meer inzicht te kiijgen in de 
factoren die zelfdestructief gedrag 
van gedetineerden bevorderen, zijn 

twee ondeizoeken verricht Het 
eerste onderzoek beperkte zich tot 

vier Britse gevangenissen voor 
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jeugdige gedetineerden; het tweede 
betrof vier inrichtingen voor 
volwassen gedetineerden. In beide 
gevallen werden interviews 
gehouden met gedetineerden die 
een zelfmoordpoging hadden 
ondernomen of zichzelf opzettelijk 
ernstig lichamelijk letsel hadden 
toegebracht, en ter vergelijking met 
een steekproef uit de resterende 
gedetineerdenpopulatie. In beide 
onderzoeken bleek dat de 
onderzoeks- en controlegroep 
slechts weinig verschillen vertoonde 
in allerlei criminologische, 
demografische en sociaal-
economische achtergrond-
kenmerken. Wel bleek in beide 
studies dat gedetineerden die 
zelfdestructief gedrag vertoonden, 
relatief minder goede relaties 
hadden binnen de gevangenis, 
minder intensief deelnamen aan 
inrichtingsactiviteiten, zich meer 
verveelden en minder contacten 
hadden met de buitenwereld. Vooral 
jeugdige gedetineerden die zich 
minder goed weten aan te passen 
aan het inrichtingsleven, hebben een 
verhoogd recidive-risico. Een 
opvallende bevinding uit de studie 
onder volwassen gedetineerden was 
nog dat er een sterk verband blijkt 
te bestaan tussen seksueel misbruik 
in de kindertijd en later zelfdestruc-
tief gedrag. 

23 
Marvell, T.B. 
Is further prison expansion worth the 
costs? 
Federal probation, 58e jrg., nr. 4, 
1994, pp. 59-62 
Het aantal gedetineerden in de 
Verenigde Staten is in 25 jaar ruim 
verviervoudigd. Voor een belangrijk 
deel komt dit doordat langere 
straffen warden opgelegd vanuit de 
veronderstelling dat dit de 
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criminaliteit reduceert. De vraag in 
hoeverre de kosten van uitbreiding 
van het gevangeniswezen opwegen 
tegen de opbrengsten van een 
geringere criminaliteit, kan met 
recent beschikbaar gekomen 
statistische informatie warden 
beantwoord. Uit twee geheel 
verschillende studies kan warden 
afgeleid dat het uitbreiden van de 
gevangenispopulatie met 1% leidt tot 
een reductie van de criminaliteit met 
0,16%. De gemiddelde harde 
financiele kosten van criminaliteit 
kunnen warden becijferd op 19.000 
dollar per extra gedetineerde per 
jaar. De psychologische kosten van 
criminaliteit kunnen volgens de 
huidige civielrechtelijk toegekende 
schadevergoedingen warden 
geraamd op ca. 18.000 dollar per 
extra gedetineerde per jaar. 
Tegenover deze opbrengsten staan 
de kosten voor het bouwen en 
exploiteren van gevangenis-
capaciteit: 29.000 dollar per extra 
gedetineerde per jaar. Gelet op de 
onzekerheden die met name zijn 
gemoeid met de becijfering van de 
psychologische criminaliteitseffecten, 
zijn de kosten en de opbrengsten 
van extra gevangeniscapaciteit min 
of meer in evenwicht. De auteur pleit 
daarom voor een effectiever 
insluitingsbeleid, waarbij de (extra) 
gevangeniscapaciteit met voorrang 
wordt ingezet voor criminelen met 
een hoge misdrijffrequentie. 
Met literatuuropgave. 

24 
Mulvany, J. 
Professional conflict and the 
sentencing process; the case of 
hospital orders 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
101-115 
De justitiele en de medische zorg 
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voor en toezicht op psychisch 

gestoorde mensen overlappen elkaar 
in toenemende mate. Uit onderzoek 

is gebleken dat, als gevolg van een 
beleid van de-institutionalisering, 
steeds meer psychisch gestoorden in 
penitentiaire imichtingen terechtko-

men. Als reactie daarop probeert 
men steeds meer cm gestoorde 
gedetineerden over te hevelen van 
de gevangenis naar instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg. De 
rechtvaardiging daawoor is dat de 
betrokkenen in die instellingen een 

behandeling kunnen krijgen die 
beter is aangepast aan hun 
probleem en die in de gevangenis 

niet tot de mogelijkheden behoort. In 
dit artikel wordt verslag gedaan naar 

het gebruik van zogenaamde 
'hospital orders' waarmee psychisch 

gestoorde gedetineerden worden 
overgedragen van justitiele 
inrichtingen naar psychiatrische 

inrichtingen. Het onderzoek bestaat 
uit een gedetailleerde analyse van 
'hospital orders' met betrekking tot 
de 43 personen die tussen 1987 en 

1991 op deze manier werden 
overgeheveld. Uit het onderzoek kan 
niet worden afgeleid of de juiste 
mensen warden overgedragen van 

het justitiele naar het psychiatrische 
systeem. Wel blijkt dat in de praktijk 
de beslissingen worden belnvloed 

door wettelijke, bureaucraUsche en 
organisatorische beperkingen, 
professionele onwetendheid, rivaliteit 

tussen verschillende beroepsgroepen 
en de ondervertegenwoordiging van 
wetsovertreders. De onopgeloste 

spanningen tussen de behandeling 
en bestraffing van psychisch 
gestoorde wetsovertreders blijven 

bestaan en worden er alleen maar 
onoplosbaarder door. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Porpodno, FJ., LL Motiuk 
The prison careers of mentally 
disordered offenders 
International journal of law and 

psychiatry, 18e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
29-44 
Geestelijk gestoorden hebben een 
relatief grate kans om onbedoeld in 

aanraking te komen met justrtie. Dit 
leidt er onder andere toe dal deze 
categorie oververtegenwoordigd is 

ender de gedetineerdenbevolking. 
De vraag is in hoeverre het 

detentieverioop van deze gedetineer-
den afwijkt van dat van andere 

gedetineerden. Daartoe is een 
longitudinaal onderzoek gedaan 
onder 36 geestelijk gestoorde 

gedetineerden en 36 doorsnee-
gedetineerden. Mn de hand van in 
verschillende databases door het 
Canadese gevangeniswezen 

opgeslagen informatie is gedurende 
vier jaar het detentie-verloop 
nagegaan. Er bleken geen 

verschillen te zijn in de mate waarin 
geestelijk gestoorde en andere 
gedetineerden disciplinaire 
problemen opleveren. Na afloop van 

de detentie bleken de geestelijk 
gestoorde ex-gedetineerden 
bovendien juist minder vaak te 
recidiveren. Desondanks komen 

geestelijk gestoorden minder vaak in 
aanmericing voor plaatsing in een 
open inrichting, krijgen zij minder 

vaak veil& en worden ze minder 
snel vervroegd in vrijheid gesteld. 
Bovendien wordt de invrijheidstelling 
vaker ingetrokken zonder dat een 

nieuw delict is gepleegd. Dit alles 
kan wijzen op een vooroordeel bij de 

justitiele beslissers met betrekking 
tot het risico dat geestelijk 
gestoorden opleveren. Het kan ook 
duiden op voorzichtigheid vanwege 

het ontbreken van afdoende 
professionele opvangfaciliteiten voor 
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deze categorie gedetineerden. 
Met literatuuropgave. 

26 
Wilson, D., G. Tien e.a. 
Increasing the community tenure of 
mentally disordered offenders; an 
assertive case management program 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
61-69 
Deinstitutionalisering heeft niet 
alleen gezorgd voor een grote 
vermindering van aantallen patienten 
in psychiatrische inrichtingen. Het 
heeft ook geleid tot een groeiend 
aantal psychisch gestoorden die 
continu pendelen tussen gezond-
heidszorg en justitieel systeem. De 
zogeheten 'assertive case manage-
ment programs' hebben tot doel bij 
te dragen aan de herintegratie van 
psychisch gestoorden in de samen-
leving na ontslag uit de inrichting. 
De auteurs geven een evaluatie van 
een dergelijk ACM-programma dat 
uitgevoerd werd in Vancouver. Bij de 
evaluatie van dit Inter-Ministerial 
Project werden clienten N=(26) 
gedurende 36 maanden vergeleken 
met een controlegroep N=33. Het 
bleek allereerst dat de IMP-groep 
minder dagen in de gevangenis had 
doorgebracht en meer dagen in de 
samenleving voordat ze weer in 
aanraking kwamen met Justitie, dan 
de controlegroep. De controlegroep 
verbleef in de samenleving gedu-
rende gemiddeld 119,6 dagen; voor 
de IMP-groep was dit gemiddelde 
270,9 dagen. De auteurs zeggen tot 
slot dat AMC-programma's een 
theoretische basis ontberen. De 
effectiviteit van deze programma's 
kan derhalve moeilijk verklaard 
worden. Nochthans denken de 
auteurs dat de kwaliteit van netwer-
ken van sociale ondersteuning 
doorslaggevend zijn voor de resulta- 

ten van ACM-programma's. 
Met literatuuropgave. 

27 
Winfree jr., LT., G.L. Mays e.a. 
Drug histoiy and prisonization; toward 
understanding variations in inmate 
institutional adaptations 
International journal of offender 
therapy and comparative crimino-
logy, 38e jrg., nr. 4, 1994, pp. 
281-296 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het verband tussen 
een verleden van druggebruik en de 
mate van aanpassing aan het leven 
in de gevangenis. De onderzoeks-
groep bestaat uit 72 gedetineerden 
met een gemiddeld veiligheidsrisico, 
die gedetineerd zijn in een gevange-
nis in het zuidwesten van de VS. Het 
centrale concept in de analyse is 
'prisonization', waarmee wordt be-
doeld de aanvaarding van de 
gedragscode van gedetineerden en, 
in samenhang daarmee, de mate 
waarin gedetineerden door de staf 
van de gevangenis worden opgege-
ven. Uit de gegevens blijkt dat 
gedetineerden die in het verleden 
drugs hebben gebruikt, vooral als 
het gaat om cocaine en opiaten, zich 
meer conformeren aan de subcul-
tuur van gedetineerden en zich 
slechter aanpassen aan de gevange-
nis-institutie. Dit betekent in dit 
geval dat zij niet of weinig deelna-
men aan het therapeutische 
programma in de gevangenis. Het is 
mogelijk dat deelname aan het 
programma leidde tot een geringere 
deelname aan de subcultuur, maar 
ook dat deelname aan de subcultuur 
de vrijwillige deelname aan het 
programma minder waarschijnlijk 
maakte. Gedetineerden die 
behoorden tot een etnische 
minderheid maakten relatief meer 
deel uit van de subcultuur en 
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participeerden minder in het 
therapeutische programma. Ook bier 
is de oorzakelijke volgorde niet met 
zekerheid vast te stellen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

28 
Hammond, N. 
Pre-sentence reports on foreign 
national drug traffickers; present and 
future 
Probation journal, 42e jrg., or. 1, 
1995. pp. 17-23 
Nadal in oktober 1992 in Engeland 
de Criminal Justice Act van kracht 
werd. wordt van de rechtbanken 
verwacht een 'pre-sentence report' 
CPSR'ociaal vooronderzoeks-
rapport) mee te laten wegen bij het 
bepalen van de strafmaat t.a.v. 
drugskoeriers. Aangezien het bier 
vaak niet-ingezetenen betreft, 
worden de reclasseringsbureaus 
m.n. belast met het opstellen van 
'PSR's' voor buitenlandse wetsover-
treders. Het reclasseringsbureau in 
Middlesex, verantwoordelijk voor 
wetsovertreders na arrestatie op het 
vliegveld Heathrow, voerde, een jaar 
voordat de genoemde wet in 
werking trad, een project tilt dat tot 
doel had de uitvoerbaarheid van het 
opstellen van dergelijke rapporten te 
bepalen. De resultaten daarvan 
werden in november 1992 gepubli-
ceerd. Het werk werd voortgezet 
door een speciale 'Foreign Nationals 
Unit' (waarvan ook de schrijver deel 
uitmaakt) welke o.a. het doel, de 
waarde en de effectiviteit van de 
'PSR's' onderzocht. Zowel rechters, 
advocator), reclasseringsambtenaren, 
penitentiair medewerkers als de 
betrokken burtenlandse veroordeel-
den zelf, waren van mening dal een 
dergelijk rapport van waarde is. 
hoewel de invloed ervan op de 

uiteindelijke strafmaat vaak zeer 
beperkt is. Het afschaffen van de 
verplichting een 'PSR' op te stellen 
met de inwerkingtreding van de 
'Criminal Justice and Public Order 
Act' (1995) is dan ook betreurens-
waardig, zo oordeelt de onderzoeker. 

JeugdbeschermIng en 
-delinquentie 

29 
Baker, K., Pollack, M. e.a. 
Violence prevention through informal 
socialization; an evaluation of the 
South Baltimore youth center 
Studies on crime & crime prevention. 
4e jrg., nr. 1, 1995, pp. 61-85 
In een jeugdcentrum in het zuidelijk 
deel van de Amerikaanse stad 
Baltimore draait sinds 1989 een 
project speciaal gericht op de 
preventie van geweldpleging, 
criminaliteit en druggebruik onder 
buurtjongeren. Het project kenmerkt 
zich door de lage organisatiegraad. 
Er zijn geen vaste programme-
onderdelen. Het organiseren van 
activiteiten wordt aan de jongeren 
zelf overgelaten. De projectleiding 
ondersteunt de jongeren en biedt 
daar waar het gezin en de school 
tekort schieten, opvang en bege-
leiding bij voorkomende problemen. 
Uit een uitgebreide evaluatie-studie, 
waarin 68 deelnemers voor maximaal 
drie jaar werden gevolgd, bleek dat 
het project op tal van punten 
succesvol genoemd mag worden. De 
jongeren uit het jeugdcentrum 
gebruikten minder alcohol, minder 
drugs en pleegden (volgens eigen 
rapportage) minder lichte en zware 
criminaliteit dan jongeren uit een 
vergelijkingsgroep die was semen-
gesteld uit diverse groeperingen uit 
dat deel van de stad. De mogelijk-
heid tot het hebben van informele 
contacten met volwassenen is 
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volgens de auteurs bepalend voor 
het succes van dit buurtproject en 
ze beklemtonen dan ook het belang 
van informele socialisatie van 
jongeren uit risicogroepen. 
Met literatuuropgave. 

30 
Hartless, J.M., J. Ditton e.a. 
More sinned against than sinning; a 
study of young teenagers' experience 
of crime 
British journal of criminology, 35e 
jrg., nr. 1, 1995, pp. 114 - 133 

Verslag wordt gedaan van een self 
report-onderzoek naar dader- en 
slachtofferschap van 208 12- tot 
14-jarigen in Glasgow. Hieruit bleek 
dat 82% het afgelopen jaar ten-
minste een keer slachtoffer was 
geworden van een delict. Het 
gemiddelde aantal slachtoffer-
ervaringen over het afgelopen jaar 
was vier. Vrouwen werden vaker 
slachtoffer van intimidaties en 
seksuele delicten en mannen vaker 
van diefstal en mishandeling. In het 
algemeen wordt weinig aangifte 
gedaan van slachtofferervaringen. 
Vrouwen en jongere tieners zijn 
banger slachtoffer te worden dan 
mannen en oudere tieners. Angst 
voor slachtofferschap is betrekkelijk 
onafhankelijk van slachtoffererva-
ringen. Die angst is overigens nogal 
groat. Wat betreft daderschap, 
melden de respondenten gemiddeld 
een delict over het afgelopen jaar. 
Dat is een kwart van het gemiddeld 
aantal slachtofferervaringen. Tussen 
het begaan van een delict en de 

waardering ervan als ernstig bestaat 
een omgekeerde relatie. De gege-
yens van dit onderzoek worden 
vergeleken met die van het 
Edinburgh-onderzoek. De conclusie 
luidt dat het Glasgow-onderzoek een 
bevestiging vormt van het 
Edinburgh-onderzoek. Het aantal 

slachtofferervaringen en het aantal 
zelfgerapporteerde delicten liggen in 
Glasgow wel wat hoger dan in 
Edinburgh. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

113 

31 
Alpert, G.P., W.C. Smith 
How reasonable is the reasonable 
man? Police and excessive force 
The journal of criminal law and 
criminology, 85e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
481-501 
De bevoegdheid van de politie om 
geweld te gebruiken is een van de 
meest onbegrepen bevoegdheden 
die is toegekend aan vertegenwoor-
digers van de overheid. Politie-
functionarissen zijn bevoegd om 
zowel psychologisch als fysiek 
geweld te gebruiken om delinquen-
ten aan te houden en misdaden op 
te lossen. Het onderhavige artikel 
concentreert zich op het gebruik van 
fysiek geweld. Nadat een overzicht is 
gegeven van de juridische aspecten 
van het gebruik van geweld en de 
fundamentele basis voor het gebruik 
van geweld is vastgesteld, worden 
de huidige ontwikkelingen in het 
politiebeleid gewaardeerd. De 
auteurs bekritiseren het begrip 
'redelijkheid' en de onrealistische 
verwachtingen die aan politie-
functionarissen warden gesteld om 
de vage 'redelijkheids'-richtlijnen te 
interpreteren en te volgen. Tot het 
moment dat de verwachtingen die 
aan politiefunctionarissen worden 
gesteld duidelijk zijn en de beper-
kingen die aan het gebruik van 
geweld zijn verbonden helder, zullen 
politiemensen gedwongen zijn te 
voldoen aan de vage standaard van 
de 'redelijke persoon'. 
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32 
Feltes, T. 
New philosophies in policing 
Police studies, 17e jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 29-48 
De taak van politiefunctionadssen is 
in de loop der tijd steeds complexer 

en veelomvattender geworden. 
Zowel praktijkmensen, wetenschap-
pers als het publiek erkennen dat 

het politievak een zeer professionele 
en moeilijke functie is. Ook is het 
duidelijk dat het politievak uit heel 
wat meer bestaat dan misdaad-

bestrijding. Ook conflictbemiddeling, 
ordehandhaving en dienstverlening 
behoren ertoe. Al met al kunnen 

twee tegengestelde ontwikkelingen 
worden gesignaleerd. Aan de ene 

kant zien we dat de vraag naar 
politie-ingrijpen tot het begin van de 

jaren tachtig alleen maar is 
taegenomen. Op dit moment stijgt 
die vraag opnieuw als gevolg van 

structurele veranderingen in alle 
Europese landen. Aan de andere 
kant zien we dat de politie er steeds 
minder in slaagt om de orde te 

handhaven en conflicten op te 
lossen ten behoeve van de 

betrokken slachtoffers. De auteur 
pleit voor een rationeel politiebeleid. 

Daaronder verstaat hij dat in het 
licht van de huidige en toekomstige 
omgeving waarbinnen de politie 
moot functioneren, wordt vastgesteld 
wat de organisatodsche capaciteiten 

zijn en wat de belangrijkste functies, 
uitdagingen en kansen. De politie 

moet daarbij vooral aansluiting 
zoeken bij de wensen van het 

publiek, die zich minder voor 
georganiseerde en drugscriminaliteit 
interesseert dan voor de alledaagse 

verstoringen en problemen. 
Met literatuuropgave. 
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33 
Soeters, J., G. Hotstede, e.a. 
Culture's consequences and the 
police; cross-border cooperation 
between the police forces in 
Germany, Belgium and the 
Netherlands 
Policing and society, 5e jrg., nr. 1, 

1995, pp. 1-14 
In dit artikel wordt ingegaan op de 
verschillen in cultuur en organisatie 
tussen de politiemachten van 

Duitsland, Belgie en Nederland. 
Verschillen die er de oorzaak van 
zijn dat in de Euregio Maas/Rijn 
slechts incidenteel sprake is van 

grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de respectieveffike 
politie-eenheden. Gelet op de groei 
van de intemationale criminaliteit in 

dit gebied zou de samenwerking in 
doze regio op eon meer structurele 
basis moeten worden georganiseerd. 

De auteurs bevelen in dit verband 
diverse maatregelen aan, waarvan 

interculturele training, job-rotation, 
gezamenlijke taken, het benoemen 
van liaison officieren en de installatie 
van liaison instituties de belangrijk-
ste zijn. Integrabe van de juridische 

praktijk is eveneens van belang, 
doch dit kan in eon later stadium 

worden gerealiseerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat de definitie van 

good polffiewerk cultureel wordt 
bepaald en dat bij voorbeeld de 
Duitse definitie hieivan niet 

noodzakeffikenvijs gelijk is aan die 
van Belgie of Nederland. lit 

impliceerl dat een interculturele 
aanpak kan leiden tot eon beter 
begrip over wat hieronder dient to 

warden verstaan. 
Met literatuuropgave. 
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Verslaving 

34 
Bless, R., DJ. Korf e.a. 
Open drug scenes; a cross-national 
comparison of concepts and urban 
strategies 
European addiction research, le jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 128-138 
Het begrip 'open drugsscene' is voor 
de verandering mede afkomstig uit 
het Duits. Zurich en Hamburg 
hebben de laatste jaren 'offene 
Szenen' gekend: concentraties van 
rondhangende, gebruikende en vaak 
ook dealende harddrugsverslaafden 
in openbare ruimten zoals een 
centraal station of een stadspark, 
zeer zichtbaar voor het publiek. 
Lokale overheid en politie trachtten 
de zichtbaarheid maximaal, doch het 
aantal concentraties minimaal te 
houden: geen spreiding door de 
stad. Ingegrepen werd pas toen de 
omvang onbeheersbaar werd, en de 
aanzuigende werking op drugs-
toeristen en/of de criminaliteit te 
groot. Recente voorbeelden in ons 
land zijn het junkenparkje in de 
vorige hete zomer in Maastricht en 
het Rotterdamse Perron Nul. Uit een 
vergelijkende studie in negen 
Westeuropese steden blijkt op 
andere plaatsen of in andere tijden 
juist te worden gekozen voor een 
grotere spreiding, zoals in 
Amsterdam sinds het schoonvegen 
van de Zeedijk en in Barcelona en 
Wenen. Verborgen scenes, op hun 
beurt, heten er te zijn in Londen en 
'bij voorbeeld Toulouse. De 
veronderstelling dat verantwoorde 
verslavingszorg en aids-preventie 
alleen maar gebaat zou zijn bij 
maximale openheid van het 
gebeuren, gaat volgens de auteurs 
niet (meer) altijd op. De in ons land 
sterk ontwikkelde 'harm-reduction' 
laat zich namelijk heel wel 

combineren met een strikter 
optreden tegen de openbare-orde 
uitwassen van drugsscenes. 
Met literatuuropgave. 
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35 
Greenfield, Th.K., C. Weisner 
Drinking problems and self-reported 
criminal behavior, arrests and 
convictions; 7990 US alcohol and 
1989 county sufveys 
Addiction, 90e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
361-373 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relatie tussen 
crimineel gedrag enerzijds en 
alcoholproblemen of het gebruik van 
illegale drugs anderzijds. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van een nationaal 
bevolkingsonderzoek in de VS en 
van een bevolkingsonderzoek in een 
gemeente van 750.000 inwoners in 
het noorden van Californie. Uit de 
analyses bleek dat, zoals verwacht, 
geslacht en leeftijd de meeste 
variatie in crimineel gedrag 
verklaren. Vervolgens is het 
instrument van logistische regressie 
gebruikt om te kijken of drank-
problemen, onafhankelijk van 
geslacht, leeftijd, inkomen, 
burgerlijke staat, opleiding, 
werkloosheid, ras en druggebruik, 
een voorspellende waarde hadden 
voor crimineel gedrag. Dit bleek 
inderdaad het geval te zijn voor wat 
betreft zelfgerapporteerd crimineel 
gedrag. In wat mindere mate gold 
het ook voor arrestaties en 
veroordelingen. De relaties tussen 
de verschillende afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen worden 
uitgebreid besproken. Ook worden 
de gegevens van beide soorten 
surveys vergeleken. Daaruit wordt 
geconcludeerd dat gegevens uit dit 
soon onderzoeken, mits zorgvuldig 
en intensief geanalyseerd, met enige 
voorzichtigheid gegeneraliseerd 



Justaiele verkenningen, jrg. 21, Cr. 8, 1995 

kunnen worden buiten hun 
geografische reikwijdte. 

Met literatuuropgave. 

36 
Inciardi, JA., D.C. McBride e.a. 
Violence, street crime and the drug 
legalization debate; a perspective and 
commentary on the U.S. experience 
Studies on crime and crime 
prevention, 4e jrg., nr. 1, 1995, pp. 
105-118 

De auteurs. die hun sporen hebben 
verdiend op het gebied van drugs en 

criminaliteit, drugs en geweld en 
legahsetings-vragen, maken in dit 
Zweedse tijdschrift weer eens de 

stand op. Legalisering van drugs mu 
de problematiek van de Ameri-
kaanse onderklasse inclusief de 
ellende van de arme en onvolledige 

gezinnen alleen maar vergroten. De 
criminahteit van druggebruikers zou 
niet substantieel verminderen; door 
hun deviante/criminele levenswijze 

en de alsdan nieuw verworven 
vrijheid zouden ze misschien juist 
meer gaan gebruiken en delicten 
blijven plegen, waardoor de 
criminaliteit als geheel niet eens zou 

afnemen. Geweldpleging door 
drugverslaafden zou evenmin sterk 
afnemen: het meest recente 
Amerikaanse onderzoek wijst er op 
dat het geweld van drugverslaafden 

veeleer farmacologisch van aard is 
dan gedreven door de noodzaak om 

de dure illegale drug te bemachti-
gen. Wat dat betreft spelen cocaine 
en alcohol een soortgelijke rol; de 
vele moorden in de VS waarbij 

druggebruik een rol speelt zouden 
dus met legalisering niet uit de 
wereld zijn. Het Nederlandse 

voorbeeld van langdurig methadon-
afhankelijken zonder afkick-
motivatie en van verdergaande 
decriminalisering CVelen in de VS 

schijnen te denken dat in Nederland 
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de drugs zijn gelegaliseerd') blijkt in 
de 'neighbor-country' Zweden al niet 
eens te worden gevolgd. In plaats 

daaivan pleiten de auteurs voor een 
geintegreerde benadering van straffe 
drang binnen het strafrecht inclusief 
afkick-thera pie. 

Met literatuuropgave. 

37 
Serfaty, A., M. Brodin en. 
A comparison of HIV-preventive 
strategies and legal sanctions against 
drug use in the European Union 
European addiction research, le jrg., 

nr. 3, 1995, pp. 115-120 
Hoe verhoudt zich de snelheid 
waarmee in de verschillende 
Europese landen is gereageerd op 

de aids-epidemic onder drugver-
slaafden tot het algehele drugsbeleid 
aldaar? Zijn landen met een minder 
repressief strafrechtelijk drugsbeleid 

inderdaad tijdiger gestart met 
spuitomruil-programma's? Volgens 
de Franse auteurs blijkt dit het geval 
te zijn. Naar gelang de verschillende 
landen het gebruik als zodanig niet 
strafbaar stellen, wettelijk onder-

scheid maken naar soorten drugs, 
onderscheiden naar gebruik/bezit 
versus handel, en differentiatie 

aanbrengen naar soorten straf-
sancties, is na de eerste aids-
diagnose onder dniggebruikers 
doorgaans sneller gereageerd. 
Belgie, Luxemburg, Italie en 

Griekenland lieten de meeste tijd 
verstrijken; Nededand, Denemarken 
en Groot-Brittannie de minste. 

Spanje vormt uitzondering op de 
regel. De onderzoekers wagen zich 
niet aan een verklaring, en noemen 

slechts de aan- of afwezigheid van 
laagdrempelige methadon-
programma's en het algemene 

verschil in gezondheidszorg-tradities. 
Overigens wordt de vraag of de 

HIV-besmetting ander drugverslaaf- 
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den ook daadwerkelijk beperkter van 
omvang is gebleven in de meer 
'liberale' landen, helaas met 
beantwoord. We weten daar wel iets 
van, maar niet het fijne. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

38 
Miller, J., M.D. Schwartz 
Rape myths and violence against 
street prostitutes 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 1 - 23 

In ondermeken naar gewelds-
misbruik en verkrachting zijn de 
ervaringen van prostituees niet terug 
te vinden. Ook mist er in studies 
m.b.t. prostitutie de onderkenning 
van het probleem van geweld. Dit 
onderzoek is gebaseerd op 
diepte-interviews, gehouden met 16 
straatprostituees, die in ruil voor 
seks geld vragen, wat zij voor het 
merendeel aanwenden voor de 
aankoop van crack. Tussen 
december 1990 en januari 1991 
werden deze straatprostituees 
geinterviewd, in de periode dat zij in 
een districtsgevangenis verbleven in 
het Midden-Westen van de 
Verenigde Staten. Bij de analyse van 
de interviews werd gekeken naar de 
ervaringen met en de betekenis van 
het geweld dat gebruikt werd tegen 
de prostituees. Er wordt gezocht 
naar redenen voor het feit dat 
prostituees zo kwetsbaar zijn m.b.t. 
gewelddadige fysieke en seksuele 
aanvallen. Ook wordt beschreven 
hoe zijzelf menen te worden 
behandeld en benaderd, wanneer zij 
het slachtoffer worden van dergelijk 
geweld. Mythes die telkens 
terugkeerden in de interviews waren: 
men ziet prostituees vaak als niet te 
verkrachten; er wordt bij hen geen 
schade aangericht; prostituees 

verdienen het verkracht te worden; 
alle prostituees zijn hetzelfde. De 
auteurs daarentegen zien geweld 
gebruikt tegen prostituees als een 
extreme vorm die inzicht verschaft in 
het gebruik van geweld tegen 
vrouwen in het algemeen. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

39 
Crawford, A. 
Appeals to community and crime 
prevention 
Crime, law & social change, 22e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 97-126 
Dit artikel is gewijd aan het 
toenemende beroep dat in het 
strafrechtelijk beleid wordt gedaan 
op het idee van 'gemeenschap' en 
de deelname van werkelijk 
bestaande gemeenschappen in 
strafrechtsprojecten. Het is 
gebaseerd op een voltooid 
onderzoek van twee jaar naar een 
aantal preventie-projecten in 
Zuidwest-Engeland, die waren 
gebaseerd op het gemeenschaps-
idee. Behandeld worden de aard van 
de 'gemeenschap' waarop het 
strafrechtelijk bedrijf een beroep 
doet, de bijdrage van de gemeen-
schap aan de feitelijke praktijk van 
sociale orde en de aard van de 
bijdrage die gemeenschappen 
leveren aan misdaadpreventie. De 
auteur komt tot de conclusie dat het 
strafrechtelijke beroep dat op de 
gemeenschap wordt gedaan een 
verschuiving behelst van de 
legitieme verantwoordelijkheden van 
individuen, collectiviteiten en 
overheid. Die verschuiving heeft een 
aantal implicaties, waaronder een 
herziening van de kosten van 
beleids- en veiligheidsdiensten. In 
samenhang hiermee treedt een 
verschuiving op in de toekenning 
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van schuld voor het falen van beleid. 
Ten slotte leidt de feitelijke 
betrokkenheid van gemeenschappen 

bij misdaadbeheersing tot nieuwe 
vormen en structuren van lokaal 
bestuur, die belangrijke vragen 
oproepen aver de regulering van 

sociale relaties, de aard van 
conflictaplossing, burgerschap, 
democratie en sociale rechtvaardig-

heid. 
Met literatuuropgave. 

40 
Crawford, A., M. Jones 
Inter-agency co-operation and 
community-bawd crime prevention; 
some reflections on the work of 
Pearson and colleagues 
British journal of criminology 35e 
jrg., nr. 1, 1335, PP. 17-33  
Samenwerking tussen diverse 
instellingen op het gebied van 

misdaadprevenfie wordt de laatste 
tijd steeds meer bevorderd door 
centrale en lokale overheids-
instanties. De auteurs nemen een 

aantal theoretische onderwerpen 
onder de loep die voortkomen uit 
anderzoek naar de machtsrelaties in 

interorganisationele contexten en 
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het deflnitieproces waardoor lokale 
misdaadproblemen warden 
gaidentificeerd en vertaald in politiek 

en praktijk. Net  werk van Geoffrey 
Pearson c.s. bevat een uitstekende 
bijdrage aan het criminologische 

begrip in dit veld. Aandacht wordt 
besteed aan de conceptuele en 
empirische verschillen tussen de 

studie van Pearson c.s. en het twee 
jaar durende onderzaek van de 
schrijvers naar de sociale dynamiek 

van de samenwer-king tussen 
verschillende instanties in een aantal 

stedelijke en landelijke initiatieven 
op het gebied van misdaadpreventie. 
De mikle kritiek van de auteurs op 
het werk van Pearson c.s. is niet 

bedoeld am het werk van deze 
ondernekers te ondermijnen, &oh 
veeleer om de sociaal genuanceerde 

benadering die zij voorstaan uit te 
breiden in een bepaalde richting. 

Door op bepaalde 'blinde vlekken' 
en onzekerheden in het werk van 

Pearson c-s. te wijzen hopen de 
auteurs nieuwe parameters voor 

toekomstig onderzoek te verschaf-
fen. 

Met literatuuropgave. 
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Essers, AA.M., P. van der Lean 
en P.N. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, O&B Ty. 145 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspiciOn van de CWOK zijn zolang 
de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1993. 1994 en 1995 
verschenen de volgende rapporten: 
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Spaans, F.C. 
Jeugdreclassering in Reksinrichting 't 
Nieuwe Lloyd; een inventadsa tie van 
anderhalf jaar vnjwillige begeleiding 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
Be ondertoezichtstelling en andere 
maatrege/en van kinderbescherming; 
eon dossieronderzoek 
1993, WODC, K27 	, 
Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization, Motifs pour 
naturalisation, Einbidgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Cozijn, C., R.F. Kouwenberg 
Een Alcohol-Verkeers Project in de 
provincie Drenthe 
1993, WODC, K29 
Lean, P.H. van der, en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdindchtrOg; de eerste erwringen 
met cokducatie in Het Poorge 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters; een stand-van-
zakenonderzoek 
1993. WODC, K31 
Gernert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostitukes 
1994, WODC, 1(32 
Berg, EA.I.M. van den 
Openbaar ministetie en milieu: 
terugblik op 1992; tweede meting 
'planning & control milieuwet-
handhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuldl? 'Cu/pa in causa' hi] 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., EA.I.M. van den 
Berg, m.m.v. EJ.A. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC. 1(35 
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Wartna, B.S.J. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb 
Havenstraat; resultaten in termen van 
werk en recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
I 
WODC, 1995, K38 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de grijze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L. 
Jongeren in justiti6le behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guerin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschrUving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th. 
Amenkaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 
Beenakkers, E.M.Th. 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 'sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 2 
Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte 
(en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf 
terug te dringen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 3 

Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 4 
Baas, NJ. 
Subject/eve pakkans bij snelheids-
overtredingen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 5 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform attikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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