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Rectificatie 

In het vorige nummer van Justitiële verkenningen (JV2, 1996) zijn bij het artikel 
van de heer Jansonius, 'Kwaliteitszorg bij de politie', abusievelijk de verkeerde 
initialen bij zijn naam vermeld. Er had moeten staan mr. A.W. Jansonius. Boven-
dien is de auteur werkzaam bij de Directie Politie van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en niet bij de Directie Politie zoals was opgenomen. 
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Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste 
jaren is verslechterd. Veel onderzoekers signaleren dat de negatieve 
beeldvorming over verschillende groepen nieuwkomers is gegroeid. Bo-
vendien ondervindt het asielbeleid grote weerstand. In die context is het 
niet verwonderlijk dat discriminatie en racistisch geweld sterkere vor-
men aannemen. 

Tot de gewelddadige racistische incidenten die regelmatig in het 
nieuws komen, behoren bommeldingen, brandstichting, opzettelijk aan-
rijden en lichtere vergrijpen als dreigbrieven en bekladdingen. Steeds 
meer slachtoffers doen daarvan aangifte bij de politie. Ook het aantal 
klachten over discriminatie is toegenomen. Bij de lokale anti-
discriminatiebureaus kwamen in 1991 ruim duizend klachten binnen. In 
1993 was dat aantal reeds verdubbeld. 

Het openbaar ministerie heeft de laatste jaren steeds meer 
discriminatiezaken behandeld. De strafrechtelijke bestrijding van discri-
minatie schiet echter op vele punten tekort, onder andere omdat discri-
minerende uitingen vaak moeilijk zijn te bewijzen. Velen hameren 
daarom op een alerter en efficiënter optreden van justitie. De vraag is 
echter, zoals minister Sorgdrager onlangs opmerkte, of dan niet teveel 
wordt verwacht van justitieel optreden. Strafrechtelijke afhandeling 
maakt immers geen einde aan het bestaan van vooroordelen. 

In dit nummer komt deze thematiek ruimschoots aan bod. Met name 
de volgende vragen worden behandeld: Welke factoren beïnvloeden de 
trend van toenemende discriminatie? Zal die trend zich doorzetten? 
Leidt onze gevoeligheid voor discriminatie tot een overtrokken beeld van 
racistische incidenten? En steekt de situatie in Nederland niet gunstig af 
tegen die in andere westerse landen? 

In Nederland is nog weinig onderzoek naar de omvang en betekenis 
van racistisch geweld gedaan, met name de achtergronden en motieven 
van daders. Hoewel dit aspect in dit nummer zijdelings wordt besproken, 
is het wachten op de bevindingen van lopend onderzoek, waaronder dat 
van M.W. Bol en E.G. Wiersma van het WODC. Dat onderzoek wordt eind 
van dit jaar afgerond. 

In hun openingsbijdrage geven prof. P. Scheepers en M. Coenders aan 
welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan met betrekking tot de 
intolerantie tegenover etnische minderheden. Ze constateren dat in 1980 
50% van de Nederlandse bevolking tot discriminatie neigde, in 1985 30% 
en begin jaren negentig 40%. Vervolgens stellen ze een veertiental hypo-
thesen op die de recente toename van intolerantie kunnen verklaren. De 
conclusies luiden als volgt. Ten eerste zijn lager opgeleiden en jongeren 
(geboren tussen 1968 en 1977) eerder geneigd tot discriminatie. Dat geldt 
niet - anders dan velen verwachten - voor werklozen en mensen met 
lage inkomens. Verder bestaat er een positief verband tussen toene-
mende immigratie en discriminatie. Dat gaat ook op, zij het in mindere 
mate, voor afnemend vertrouwen in de economie en discriminatie. Op- 
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lopende werkloosheid blijkt daarentegen niet van invloed te zijn op de 
geneigdheid te discrimineren. 

H. Schoppen gaat in zijn bijdrage in op de vraag in welke subculturen 
jongeren geneigd zijn tot het plegen van strafbare feiten met een racis-
tische achtergrond. Van de drie subculturen die hij onderscheidt, 
voetbalsupporters, skinheads en gabbers, blijkt vooral de laatste groep 
een verhoogd potentieel te bezitten. Gabbers maken deel uit van de hou-
secultuur waarvan de harde en snelle dansmuziek de kern vormt. Op 
basis van zijn observaties concludeert de auteur dat gabberhouse op 
zichzelf niet racistisch is te noemen. Niettemin zijn veel gabbers in groe-
pen betrokken bij racistisch geweld, tijdens feesten maar ook op en rond 
scholen. Ze beschouwen hun agressie vaak als zelfverdediging, bij voor-
beeld in reactie op activiteiten van andere groepen en bendes. Extreem-
rechts, zo besluit de auteur, heeft in toenemende mate interesse voor 
deze 'kweekvijvers'. 

M.M.I. Aalberts neemt in haar studie rassenrellen tot onderwerp. Ze 
wijst erop dat in het verleden velen - analoog aan gewelddadige gebeur-
tenissen in Amerika en Engeland - ook in Nederland rassenrellen in het 
vooruitzicht stelden. Die prognose is tot op heden niet bewaarheid. In 
Nederland hebben zich geen grootschalige rassenrellen voorgedaan. 
Noch bestaan er in Nederland getto's of no go area's. De auteur gaat na 
hoe deze verschillen te verklaren zijn. Het antwoord luidt dat zich in Ne-
derland geen scherpe segregatie in het onderwijs en op de arbeids- en 
woningmarkt heeft voorgedaan. Dat wil niet zeggen dat er geen proble-
men zijn. Maar kenmerkend voor Nederland is dat de overheid niet on-
gevoelig is voor deze problemen. Vervolgens komt stelselmatige discri-
minatie in Nederland niet voor. En ten slotte lijkt de wijze waarop de 
politie in Nederland optreedt sterk af te wijken van Amerika en Enge-
land: daar star en agressief (razzia's) zodat de spanningen toenemen, hier 
terughoudend, met veel aandacht voor wijk- en probleemgericht wer-
ken. 

A.A. Aronowitz constateert dat in het begin van de jaren negentig het 
racistisch geweld in Nederland - net als in Duitsland - aanzienlijk is toe-
genomen. De auteur gaat na in hoeverre de Duitse ontwikkelingen te 
vergelijken zijn met de Nederlandse. Ondanks enkele overeenkomsten 
van de daderpopulatie (jonge mannen, vaak afkomstig uit sociaal zwakke 
milieus) zijn er aanzienlijke verschillen. Zo waren de gewelddadige aan-
slagen in Duitsland eerder op personen gericht dan op het toebrengen 
van schade aan eigendommen. Bovendien werden de aanslagen in 
Duitsland door veel gewone burgers ondersteund. Ten slotte lijkt de 
Duitse politie minder gevoelig te zijn voor de problemen van minderhe-
den. Na 1993 is het aantal aanslagen in Duitsland - parallel aan het ver-
minderde aantal asielzoekers - sterk teruggelopen. De auteur verwacht 
dat deze daling zich ook in Nederland zal voordoen. `De Nederlanders 
kunnen gerust zijn: de Duitse situatie zal zich, noch wat omvang noch 
wat aard van de delicten betreft, op Nederlandse bodem herhalen.' 
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In de laatste bijdrage onderwerpt officier van justitie H.J. de Graaff de 
discriminatiebepalingen in het wetboek van strafrecht aan een beschou-
wing. Hij legt onder andere uit wat het verschil is tussen belediging en 
discriminatie, waarom racisme niet is opgenomen als aparte delictsvorm 
en welke soorten discriminatie te onderscheiden zijn. Vervolgens gaat hij 
na waarom aangiften lang niet altijd tot opsporing en vervolging van dis-
criminatie leiden. Hij wijst op het probleem dat steeds het opzet tot dis-
crimineren moet worden bewezen en concludeert dat de huidige bepa-
lingen onvoldoende mogelijkheden bieden om alle vormen van 
discriminatie en racisme efficiënt te bestrijden. Hij pleit er daarom voor 
om het wetboek van strafrecht uit te breiden met een aantal schakel-
bepalingen. Overigens vormt het strafrecht zijns inziens slechts het sluit-
stuk van een overheidsbeleid dat op tal van punten grotere aandacht aan 
de bestrijding van achterstanden en vooroordelen zou moeten geven. 
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Op grond van historische studies is vastgesteld dat de Nederlandse sa-
menleving in het verleden vele allochtone nieuwkomers betrekkelijk 
gastvrij heeft ontvangen (Lucassen en Penninx, 1985 en 1994). Uit die 
studies komen betrekkelijk weinig incidenten naar voren tussen ener-
zijds autochtone Nederlanders en anderzijds allochtone nieuwkomers. 

De laatste decennia lijkt deze traditie van gastvrijheid en tolerantie 
evenwel aan erosie onderhevig. Zulks moge worden afgeleid uit het toe-
genomen aantal acties, gericht tegen allochtonen (Van Donselaar, 1994). 
Daarnaast geldt dat de politieke partijen, die de komst en aanwezigheid 
van etnische minderheden problematiseren, zich zowel in het begin van 
de jaren tachtig als in het begin van de jaren negentig hebben mogen 
verheugen in een groeiend electoraat (Scheepers e.a., 1993, 1994a). 

Ook blijkt dat er sprake is van discriminatie van etnische minderheden 
op de arbeidsmarkt (Bovenkerk, 1978; Scheepers e.a., 1991). Bovendien is 
uit eerdere studies gebleken dat er sprake is van wijdverbreide vooroor-
delen tegenover etnische minderheden (Hagendoom en Janssen, 1983; 
Scheepers e.a., 1989; Scheepers e.a., 1994b). Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau meent dat er aanwijzingen zijn voor een sociaal klimaat van 
afnemende tolerantie (SCP, 1992 en 1994). 

In deze bijdrage willen we preciezer in kaart brengen welke ontwikke-
lingen zich hebben voltrokken in de mate van intolerantie van Nederlan-
ders tegenover etnische minderheden. Daartoe hebben we in eerdere 
instantie een inventarisatie gemaakt van beschikbare gegevens, verza-
meld onder grootschalige en representatieve steekproeven Nederlan-
ders, op grond waarvan we empirische uitspraken kunnen doen over 
deze ontwikkelingen (vergelijk Scheepers, 1996). Op grond van een her-
analyse van deze gegevens, trachten we in deze bijdrage de volgende vra-
gen te beantwoorden: Welke globale trends met betrekking tot de mate 
waarin Nederlanders geneigd zijn om etnische minderheden te discrimi-
neren hebben zich voorgedaan over de periode 1980-1993? In hoeverre 
vertonen deze globale trends in etnische discriminatie verband met an-
dere globale trends, in casu trends in economische ontwikkelingen of 

• De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar aan de Vakgroep sociologie van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen en assistent in opleiding bij dezelfde vakgroep. Beiden zijn verbonden 

aan het ICS Onteruniversity Centre for Social Science, Theory and Methodology). 
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trends in immigratie over de genoemde periode? Bij welke specifieke so-
ciale categorieën komt de neiging tot etnische discriminatie meer dan 
gemiddeld voor over de genoemde periode? 

In het navolgende zullen we eerst de theorieën bespreken over longi-
tudinale trends in etnische discriminatie waaruit we enkele toetsbare 
hypotheses zullen afleiden. Dan bespreken we de gegevens en de meet- - 
instrumenten op grond waarvan we empirische uitspraken zullen doen. 
Vervolgens leggen we in kort bestek uit wat voor statistische analyses we 
hebben verricht ter beantwoording van de gesteldé vragen om daarna de 
feitelijke resultaten te beschrijven. Afsluitend zullen we conclusies trek-
ken en deze conclusies in een wijder perspectief trachten te plaatsen. 

Theorieën en hypotheses 

Er zijn twee theoretische tradities te onderscheiden: de assimilatie-
theorie en de conflicttheorie. In zekere zin zijn die twee complementair. 
De zogenoemde assimilatie-theoretici (Park en Burgess, 1924; Park, 1950) 
gaan er van uit dat, wanneer etnische groepen met elkaar worden gecon-
fronteerd in een samenleving, er zeker in het begin sprake is van wrijvin-
gen en conflicten tussen die etnische groepen. Deze conflicten, zo me-
nen deze theoretici, worden na verloop van tijd opgelost, omdat etnische 
minderheden zich tot op zekere hoogte zouden gaan aanpassen aan de 
etnische meerderheid (Gordon, 1964, 1978, 1981, 1994). 

Dat aanpassingsproces zou langs verscheidene dimensies verlopen. 
Etnische minderheden zouden de taal en de dagelijkse omgangsvormen 
van de meerderheid kunnen overnemen (culturele assimilatie); ook zou-
den minderheden deel kunnen nemen aan de netwerken van de meer-
derheid (structurele assimilatie); er zouden huwelijken tussen minderhe-
den en de meerderheid kunnen worden gesloten (huwelijkse 
assimilatie); en minderheden zouden zich meer en meer kunnen gaan 
identificeren met de meerderheid (identificatie-assimilatie); langzamer-
hand zouden de vooroordelen tegenover minderheden verdwijnen 
(attitude-assimilatie), evenals de discriminatie van minderheden 
(gedrags-assimilatie). De laatste dimensie betreft het definitieve verdwij-
nen van conflicten tussen minderheden en meerderheid (burgerlijke as-
similatie). 

Het centrale element in deze theorie is, dat als er eenmaal vriend-
schappelijke betrekkingen zijn ontstaan tussen minderheden en meer-
derheid, dat vervolgens het zogenoemde assimilatieproces vanzelf goed 
zal aflopen (vergelijk Thurlings, 1977), in die zin dat de mate van etni-
sche discriminatie in de loop der tijd zal afnemen (hypothese 1). 

In de Verenigde Staten van Amerika wijzen longitudinale trends vol-
gens sommige auteurs inderdaad in die richting (Schuman e.a., 1985), 
hoewel andere auteurs daar veel sceptischer over zijn (Bobo, 1988; Petti-
grew, 1994). Maar in Nederland zijn er nog weinig empirische gronden 
voor deze theorie. De mate waarin verschillende etnische groepen zijn 
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geïntegreerd in de Nederlandse samenleving loopt sterk uiteen (Vermeu-
len en Penninx, 1994). Wat betreft het overnemen van de Nederlandse 
taal is het zo, dat de overgrote meerderheid van Surinamers en Antillia-
nen daar geen problemen meer mee heeft. Maar bij Turken en Marokka-
nen ligt de situatie heel anders: slechts 20% van de Turken en 25% van de 
Marokkanen heeft geen problemen met onze taal (Roelandt, 1994). 

Ook blijkt dat contacten tussen Nederlanders en etnische minderhe-
den niet zo erg vaak voorkomen. Een deel van de Surinamers en Antillia-
nen (17 respectievelijk 25%) heeft meer contacten met Nederlanders dan 
met mensen uit de eigen groep; maar voor Turken en Marokkanen is dat 
betrekkelijk uitzonderlijk (slechts 7%). Huwelijken tussen Nederlanders 
en leden van etnische minderheden blijken slechts heel sporadisch voor 
te komen (Roelandt en Veenman, 1994). Tegen deze achtergrond kunnen 
we constateren dat in Nederland de voorwaarde voor de voortgang van 
het assimilatieproces, namelijk het bestaan van veelvuldige vriendschap-
pelijke contacten, beslist nog niet voorhanden is. 

Dat brengt ons bij de noties van conflict-theoretici. Zij menen dat er 
tegengestelde belangen bestaan tussen verschillende etnische groepen 
(Coser, 1956), bij voorbeeld tussen Nederlandse en ilirkse werknemers. 
De achtergrond daarvan is dat veel mensen er naar streven om zoveel 
mogelijk schaarse goederen te verwerven, zoals een inkomen, een huis 
en maatschappelijke zekerheid. Wanneer Nederlandse werknemers me-
nen of vrezen dat ze met tot etnische minderheden behorende werkne-
mers moeten concurreren om die schaarse goederen, zou zulks er al snel 
toe leiden dat Nederlanders meer solidair zullen worden met elkaar en 
vijandiger zullen worden ten opzichte van andere etnische groepen. 
Deze reacties zouden zich vooral voordoen ten tijde van werkloosheid 
(hypothese 2). 

In dergelijke omstandigheden zou de neiging tot etnische discrimina-
tie in het bijzonder leven bij die categorieën van de autochtone bevol-
king die zich wel degelijk bewust zijn van het feit dat zij moeten concur-
reren om banen met bepaalde andere etnische groepen. Het betreft 
categorieën Nederlanders die op dezelfde segmenten van de arbeids-
markt zijn aangewezen als een groot deel van de etnische minderheden 
(Blalock, 1967; Olzak en Nagel, 1986; Olzak, 1989; Eisinga en Scheepers, 
1989; Olzak e.a., 1994), in casu Nederlanders die op dat moment werk-
loos zijn (hypothese 2a), Nederlanders met een lage opleiding (hypothese 
2b) of Nederlanders met een laag inkomen (hypothese 2c). 

Nu is het zo dat de objectieve economische ontwikkelingen, zoals met 
betrekking tot werkloosheid, zich deels onttrekken aan de observaties 
van het grote publiek. Desalniettemin leven bij het grote publiek allerlei 
subjectieve inschattingen van economische ontwikkelingen die wel eens 
van belang zouden kunnen zijn voor de vrees voor concurrentie om al-
lerlei schaarse goederen. Daarom opperen we dat de neiging tot etnische 
discriminatie zich ook zou kunnen voordoen in periodes dat de mensen 
betrekkelijk weinig vertrouwen hebben in economische ontwikkelingen 
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(hypothese 3), en wel in het bijzonder onder dezelfde sociale categorieën 
die zich ten tijde van werkloosheid bedreigd voelen door etnische min-
derheden en dientengevolge geneigd zijn hen te discrimineren, in casu 
Nederlanders die op dat moment werkloos zijn (hypothese 3a), Nederlan-
ders met een lage opleiding (hypothese 3b) of Nederlanders met een laag 
inkomen (hypothese 3c). 

Voorts stellen conflict-theoretici (Olzak en Nagel, 1986) dat etnische 
discriminatie ook toeneemt ten tijde van een sterke en/of plotselinge 
groei van de immigratie (hypothese 4). Zo'n groei van de inunigratie heeft 
natuurlijk allerlei gevolgen voor de sociaal-economische omstandighe-
den van het ontvangende land. De immigranten moeten in eerste instan-
tie worden gehuisvest en soms financieel worden ondersteund. In 
tweede instantie zullen zij hun weg zoeken naar de arbeidsmarkt, waar-
door er verschuivingen plaatsvinden in de verhouding tussen vraag naar 
en aanbod van arbeidskrachten. Dit gaat gepaard met onzekerheden 
voor specifieke categorieën uit de autochtone bevolkingsgroep: Neder-
landers die de concurrentie om schaarse goederen aan den lijve ervaren, 
zouden mogelijkerwijs dientengevolge geneigd kunnen zijn tot etnische 
discriminatie, in casu in het bijzonder Nederlanders die op dat moment 
werkloos zijn (hypothese 4a), Nederlanders met een lage opleiding (hypo-
these 4b) of Nederlanders met een laag inkomen (hypothese 4c). 

Op grond van deze conflict-theoretische noties zou men ook kunnen 
vermoeden (hypothese 5) dat autochtone jongeren, die zijn opgegroeid 
tijdens omstandigheden waarin schaarste op de arbeids-, en 
huisvestingsmarkt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer 
merkbaar was, zich sterker beconcurreerd voelen door allochtone 
nieuwkomers en dientengevolge meer geneigd zouden zijn tot etnische 
discriminatie (Coenders, 1995). Dit vermoeden is betrekkelijk nieuw om-
dat uit eerder onderzoek steeds is gebleken dat jongere generaties juist 
het meest tolerant waren (Eisinga en Scheepers, 1989; Scheepers e.a., 
1990; Dekker en Ester, 1993). Desalniettemin zullen we dit vermoeden 
nader onderzoeken. Onze hypotheses hebben we overzichtelijk weerge-
geven in schema 1. 

Aangezien er een sterke samenhang bestaat tussen de kans op werk-
loosheid, de genoten opleiding en het inkomen, willen we vaststellen 
welke van deze kenmerken bepalend is voor de neiging tot etnische dis-
criminatie. Daartoe zullen we multivariate analyses verrichten op grond 
waarvan uitspraken over deze kwestie mogelijk zijn. 

Data en meetinstrumenten 

1 1 

Ter beantwoording van de vraag naar de ontwikkelingen in etnische dis-
criminatie zullen we gebruik maken van de gegevens die door het Sociaal 
en Cultureel Planbureau zijn verzameld in het kader van het onderzoek 
naar Culturele Veranderingen. De genoemde databestanden zijn opge-
bouwd op basis van mondelinge interviews met grote steekproeven ten 
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Schema 1: Overzicht van hypotheses inzake trends In etnische 
discriminatie 

Etnische discriminatie: 

1 	neemt langzaamaan af 	 verworpen 

2 	neemt toe ten tijde 	in het bijzonder onder: 	verworpen 
van: werkloosheid 

2a 	 werklozen 	 verworpen 
2b 	 mensen met lage 	verworpen 

opleiding 
2c 	 mensen met laagste 	verworpen 

inkomens 

3 	neemt toe ten tijde 	in het bijzonder onder: 	niet verworpen 
van: weinig vertrou- 
wen in de economie 

3a 	 werklozen 	 verworpen 
3b 	 mensen met lage 	niet verworpen 

opleiding 
3c 	 mensen met laagste 	verworpen 

inkomens 

4 	neemt toe ten tijde 	in het bijzonder onder: 	niet verworpen 
van: toename van 
immigratie 

4a 	 werklozen 	 verworpen 
4b 	 mensen met lage 	niet verworpen 

opleiding 
4c 	 mensen met laagste 	verworpen 

inkomens 

5 	neemt toe 	 in het bijzonder onder 	niet verworpen 
jongeren 

aanzien waarvan we veronderstellen dat die tot op zekere hoogte een 
getrouwe afspiegeling vormen van de gehele Nederlandse populatie. Met 
name op grond van deze gegevens kunnen we over een betrekkelijk lange 
termijn trendanalyses verrichten. 

In deze surveys wordt aan de respondenten gevraagd of zij etnische 
minderheden in bepaalde situaties op de arbeids-en huisvestingsmarkt 
(on-)gelijk zouden behandelen. De concrete items zijn opgenomen in 
appendix 1, voorzover beschikbaar over de periode 1980-1993: deze ge-
gevens zijn met onregelmatige tussenpozen verzameld. Met behulp van 
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probabilistische scalogramanalyse is vastgesteld dat deze items be-
schouwd mogen worden als eendimensionele en betrouwbare metingen 
van etnische discriminatie.' De gedichotomiseerde items hebben we ge-
sommeerd tot een index die vervolgens ook weer is gedichotomiseerd. 
Deze bewerking resulteert erin dat elke respondent die op tenminste een 
van de vragen antwoordt dat hij/zij Nederlanders zou bevoordelen ten 
nadele van etnische minderheden, gerekend wordt tot de categorie men-
sen die geneigd is tot etnische discriminatie. 

De databestanden bevatten, naast de afhankelijke variabele, ook een 
aantal belangrijke gegevens die we nodig zullen hebben bij de toetsing 
van de in het voorgaande genoemde hypotheses. Om te bepalen of ie-
mand al dan niet werkloos is, hebben we de variabele maatschappelijke 
positie geconstrueerd. Aan alle mensen is gevraagd of zij meer respectie-
velijk minder dan vijftien uur per week betaald werk verrichten. Mensen 
die minder dan vijftien uur werken is gevraagd naar hun belangrijkste 
tijdsbesteding. Mensen die op dat moment in het interview hebben ver-
meld dat zij werkloos zijn, beschouwen wij als werklozen. De variabelen 
opleiding en inkomen hebben we ingedeeld naar longitudinaal vergelijk-
bare categorieën die we in tabel 1 hebben gerubriceerd. De variabele 
leeftijd hebben we opgedeeld in geboortecohorten van mensen die in 
hetzelfde tijdsbestek zijn geboren. Daarnaast hebben we een tweetal va-
riabelen opgenomen als controle-variabelen met behulp waarvan we de 
verschillen tussen de genoemde sociale categorieën met betrekking tot 
de mate van etnische discriminatie zo zuiver mogelijk in kaart willen 
brengen. De variabele kerkelijke binding hebben we geconstrueerd door 
de mensen per geloofsgroep in te delen naar mensen die nooit, soms en 
vaak naar de kerk gaan. Tot slot betrekken we de sekse van de responden-
ten in de analyse. 

Naast deze variabelen die betrekking hebben op individuen, hebben 
we gegevens gebruikt die betrekking hebben op de ontwikkelingen in 
Nederland inzake de werkloosheid, het consumentenvertrouwen en de 
immigratie. Al deze gegevens zijn ontleend aan bestaande publikaties 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Analyses 

Ter beantwoording van de gestelde vragen hebben we verscheidene sta-
tistische analyses verricht. Ten eerste hebben we de trend in etnische 

1 We hebben deze toetsing eerst uitgevoerd op alle beschikbare respondenten over de 
periode 1980-1993; en vervolgens op alle beschikbare respondenten per jaar van 

ondervraging om na te gaan of de gevonden structuur stabiel was door de tijd heen. 

Daarbij hebben we betrekkelijk hoge schaalbaarheids- en betrouwbaarheidscoëfficiënten 
vastgesteld (namelijk 11=.76 en rh.95). Op de afzonderlijke databestanden voor de jaren 
waarin de gegevens zijn verzameld werden slechts kleine schommelingen rond de 

genoemde coëfficiënten gevonden. 
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Tabel 1: Etnische discriminatie binnen sociale categorieën over de pe-
riode 1980-1993: gecontroleerde percentages als afwijkingen van het 
algemene percentage (multiple regressie-parameters). 

Jaar 
(n.) 

Algemeen percentage 

etnische discriminatie 

Positie 

werkt > 15 uur 

werkloos 

huishouden 

arbeidsongeschikt 

school( -verlater) 
gepensioneerd 

Opleiding 

1.0. 

m.a.v.o. 

h.a.v,o./v.w.o. 

w.o. 

Inkomen 

laagste inkomens 

lagere inkomens 

hogere inkomens 

hoogste inkomens 

Cohort 

1906-1917 

1918-1927 

1928-1937 

1938-1947 

1948-1957 

1958-1967 

1968-1977 

* = significant afwijkend van 

** = significant afwijkend van 

1980 	1985 	1989 	1991 	1992 	1993 

(1893) 	(1888) 	(1843) 	(1757) 	(1953) 	(1816) 

48,86" 30,40" 31,36** 34,95" 40,81" 40,53" 

1,64 

10,54 

1,73 

- 3,27 

-10,65* 

- 4,74 

0,46 

- 9,21 

2,61 

- 2,87 

- 9,88* 

3,09 

0,36 

-16,03* 

2,41 

- 2,80 

- 0,19 

- 5,75 

6,23" 	4,55" 	8,80" 	9,91" 12,13" 11,22" 

- 4,27 	-1,91 	-3,73* 	-3,42* 	-1,48 	1,31 

- 9.19" -6,03" -6,92" -6,93" -11,11" -16,64" 

-17,64" -13,54" -22,74" -14,89" -19,33" -14,39" 

- 0,35 

2,48 

- 1,43 

- 3,87 

17,90** 

6,13* 

- 2,18 

-4,75* 

- 6,79" 

- 1,67 

- 3,50 

- 2,01 

- 2,44 

2,74 

16,83" 

- 1,88 

- 0,58 

- 1,35 

- 6,50" 

3,46 

0,60 

-0,90 

-1,17 

0,41 

2,57 

9,32 

19,59** 

0,62 

-0,48 

- 5,19" 

- 7,11* 

2,22 

het algemene percentage, p<.05. 

het algemene percentage, p<.01. 

-2,18 

8,36 

3,69 

2,59 

-10,47* 

5,34 

-4,00 

-2,07 

0,91 

-4,41 

-5,66 

3,64 

2,15 

-0,88 

-7,22" 

0,23 

7,92 

0,72 

- 1,21 

1,80 

10,18* 

-16,46" 

5,27 

- 3,16 

- 0,56 

1,20 

- 0,54 

8,94* 

3,45 

- 0,56 

-4,59* 

- 6,17" 

7,86* 

14 

- 0,91 

-12,93* 

2,80 

6,28 

-7,40 

6,52 

0,41 

5,69* 

- 1,73 

- 2,95 

5,26 

0,75 

- 1,57 

- 4,45* 

- 2,11 

8,13* 

discriminatie berekend door, voor elk jaar dat er gegevens beschikbaar 
waren, het algemene percentage Nederlanders te berekenen dat geneigd 
is tot etnische discriminatie. De resultaten daarvan staan in de tweede rij 
van tabel 1, onder het jaar waarin de meting heeft plaatsgevonden. 

Ten tweede hebben we deze trend in verband gebracht met de trends 
in werkloosheid, consumentenvertrouwen en immigratie: zie figuur 1 tot 
en met 3. 
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Ten derde hebben we analyses verricht om op elk tijdstip vast te kun-
nen stellen of, en zo ja welke, gecontroleerde verschillen er bestaan tus-
sen de in de hypotheses genoemde sociale categorieën en het algemene 
percentage dat geneigd is tot etnische discriminatie. 2  Deze resultaten 
staan ook in tabel 1. De parameters in deze tabel zijn betrekkelijk een-
voudig te interpreteren. De algemene percentages gelden als referentie-
percentages. Dat wil zeggen dat de andere percentages in dezelfde kolom 
geïnterpreteerd dienen te worden als afwijkingen van dit referentie-
percentage. Een percentage behorende bij een van de categorieën van de 
onafhankelijke variabelen geeft aan of in de betreffende categorie (zie 
tabel 1: bij voorbeeld binnen de categorie van mensen die in 1980 een 
lagere opleiding hadden genoten), en onder controle van andere onaf-
hankelijke variabelen, verhoudingsgewijs meer (namelijk 6,23%) mensen 
dan in hetalgemeen (namelijk 48,86%) voorkwamen die etnische min-
derheden zeiden te discrimineren. 

Resultaten 

15 

Ter beantwoording van de eerste vraag nemen we de gegevens in de 
tweede rij van tabel 1 in ogenschouw. Er blijkt door de tijd heen betrek-
kelijk veel variatie te bestaan in de mate waarin Nederlanders geneigd 
zijn geweest tot etnische discriminatie. In 1980 stond 48,86% van de Ne-
derlanders enige vorm van etnische discriminatie voor. In de meting 
daarna in 1985 zakte dat percentage tot 30,40%. Maar sindsdien is er 
sprake van een gestage opmars van het percentage Nederlanders dat et-
nische discriminatie voorstaat: van 31,36% in 1989 tot 34,95% in 1991 tot 
40,81% in 1992 en 40,53% in 1993. Deze trend suggereert enerzijds dat er 
in Nederland vooralsnog weinig reden is voor de geldigheid van 
assimilatie-theorieën, en anderzijds dat er vooralsnog meer reden is voor 
de geldigheid van conflict-theorieën. Op grond daarvan verwerpen we 
vooralsnog hypothese 1 inzake de afname van etnische discriminatie. 

Wanneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met de trends in werkloosheid (zie figuur 1), dan merken we op dat in er 
in 1980, toen de werkloosheid nog betrekkelijk gering was, sprake was 
van een opmerkelijk hoge mate van etnische discriminatie. 

Vervolgens merken we op dat toen de werkloosheid in het midden van 
de jaren tachtig fors was toegenomen, de mate van etnische discrimina- 
tie juist was afgenomen. En tenslotte merken we op dat, toen de werk- 
loosheid in de tweede helft van de jaren tachtig tot en met het begin van 

2 Daartoe hebben we zowel logistische als lineaire regressie-analyses verricht De resultaten 

daarvan hebben we met elkaar vergeleken teneinde vast te kunnen stellen of en in 

hoeverre beide statistisch-analytische benaderingen tot uiteenlopende resultaten hebben 

geleid. We hebben vastgesteld dat er nagenoeg geen substantiële verschillen bestaan wat 
de resultaten van beide benaderingen betreft Daarom hebben we er voor gekozen om de 

resultaten van de lineaire regressie analyses te presenteren, omdat deze toegankelijker zijn. 
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Figuur!: Trends in werkloosheidspercentage en etnische 
discriminatie 
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de jaren negentig afnam, de mate van etnische discriminatie juist toe-
nam. Uit deze bevindingen zouden we willen afleiden dat er juist een 
negatief verband lijkt te bestaan tussen de mate van werkloosheid en 
etnische discriminatie: steeds wanneer er in de afgelopen jaren sprake-
was van toenemende werkloosheid, nam de etnische discriminatie af. 
Daarom menen we dat hypothese 2 vooralsnog verworpen dient te wor-
den. 

Specifiekere informatie verkrijgen we wanneer we in tabel 1 kijken 
naar de mate waarin werklozen, laag opgeleiden en mensen met lage 
inkomens geneigd waren tot etnische discriminatie. Ten tijde van de 
grote werkloosheid in 1985 troffen we onder werklozen relatief weinig 
mensen aan die geneigd waren tot etnische discriminatie (9,21% minder 
dan in de populatie, niet significant overigens), hetgeen ook het geval 
was ten tijde van de toenemende werkloosheid in 1993 (12,93% minder 
en wel significant). 

Op grond van deze bevinding menen we hypothese 2a te moeten ver-
werpen. Onder laag opgeleiden troffen we onder dergelijke omstandig-
heden evenwel verhoudingsgewijs veel mensen aan die etnische minder-
heden zouden willen discrimineren; maar zulks geldt voor de gehele 
onderzochte periode en dus niet specifiek onder omstandigheden van 
werkloosheid. Op grond daarvan verwerpen we hypothese 2b ook 

Onder de laagste inkomens troffen we onder omstandigheden van 
werkloosheid verhoudingsgewijs weinig mensen aan die geneigd waren 
tot etnische discriminatie, hetgeen eveneens voor de gehele onderzochte 
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Figuur 2: Trends in consumentenvertrouwen en etnische 
discriminatie 

Etnische discriminatie (Y1) 
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periode geldt, ongeacht de omstandigheden. Op grond van deze bevin-
ding verwerpen we hypothese 2c, 3c en 4c. 

Volledigheidshalve vermelden we dat we in 1993 onder de lagere inko-
mens wel significant meer mensen aantroffen die etnische minderheden 
wilden discrimineren alsook dat we op verscheidene tijdstippen onder 
de hogere en ook onder de hoogste inkomens relatief meer mensen aan-
troffen die geneigd waren tot etnische discriminatie, welke verschillen 
overigens niet significant waren. 

Wanneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met het consumentenvertrouwen (zie figuur 2), dan constateren we dat 
in 1980 toen het consumentenvertrouwen betrekkelijk gering was, er 
sprake was van een betrekkelijk grote mate van etnische discriminatie. 

Toen in het begin van de jaren tachtig het consumentenvertrouwen 
toenam, nam de mate van etnische discriminatie af. Voorts constateren 
we dat sinds 1989 tot en met 1993, toen het consumentenvertrouwen 
afnam, de mate van etnische discriminatie juist toenam. In het algemeen 
concluderen we, dat wanneer het consumentenvertrouwen afnam, de 
mate van etnische discriminatie toenam en vice versa, een uitzondering 
daargelaten. Dit impliceert dat we hypothese 3 vooralsnog niet verwer-
pen. 

Wanneer we naar werklozen kijken in de periodes dat er weinig ver- 
trouwen was in de economie, dan constateren we dat werklozen in 1980 
en in 1991 meer geneigd waren tot etnische discriminatie (10,54% res- 
pectievelijk 8,36% meer dan gemiddeld). Maar in beide jaren was dit ver- 
schil ten opzichte van het algemeen gemiddelde niet significant. Boven 
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Figuur 3: Trends in immigratie en etnische discriminatie 
50 

40 -1 

1 30 

0 	i 	I 	 1 	 1 	 1 	1 i 	 i 0 ' i I • 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989. 1990 1991 1992 1993 
Jaar 

Etnische discriminatie (Y1) 	- immigratie (Y2) 

3 Enkel het jaar 1989 vormt in zekere zin een uitzondering op deze regel: toen was het 

percentage mensen dat geneigd was tot etnische discriminatie onder laag opgeleiden 

relatief hoog ondanks het feit dat het vertrouwen in de economie ook hoog was. 
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dien zijn er andere aanwijzingen dat er onder werklozen relatief weinig 
mensen voorkomen die geneigd zijn tot etnische discriminatie: zowel in 
1989 als in 1993 troffen we onder werklozen juist significant minder 
mensen aan die etnische minderheden wilden discrimineren. Daarom 
menen we hypothese 3a vooralsnog te moeten verwerpen. 

Onder lager opgeleiden daarentegen troffen we in periodes dat er wei-
nig vertrouwen bestond in de economie juist relatief veel mensen aan 
die etnische minderheden zouden willen discrimineren: in 1980 was dat 
6,23% meer dan gemiddeld en in de periode 1991-1993 rond de 10% 
meer dan gemiddeld. 3  Daarom kunnen we hypothese 3h vooralsnog niet 
verwerpen. 

Wanneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met de trends in immigratie (zie figuur 3), dan merken we op dat in 1980, 
toen er sprake was van een betrekkelijk grote instroom van Surinamers, 
Turken en in mindere mate Marokkanen, er eveneens sprake was van 
een betrekkelijk grote mate van etnische discriminatie. 

Toen daarna, in de eerste helft van de jaren tachtig, de instroom van de 
genoemde categorieën migranten afnam, nam eveneens de mate van 
etnische discriminatie af. En tenslotte merken we op dat sinds het mid-
den van de jaren tachtig, toen de immigratie van asielzoekers op gang is 
gekomen, eveneens de mate van etnische discriminatie is toegenomen. 
Uit deze bevindingen leiden we af dat er een positief verband bestaat 
tussen de mate van immigratie en de mate van etnische discriminatie: 
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steeds wanneer de immigratie toenam, nam ook de etnische discrimina-
tie onder de Nederlandse bevolking toe. Daarom menen we dat hypo-
these 3 vooralsnog niet verworpen hoeft te worden. 

Wanneer we naar de neiging tot etnische discriminatie van werklozen 
kijken ten tijde van een toename van de immigratie, dan constateren we 
in het algemeen dat hun reacties geen gelijke tred houden met de immi-
gratie: in dergelijke jaren treffen we onder hen juist vaak minder mensen 
aan die geneigd zijn tot etnische discriminatie. Daarom verwerpen we 
hypothese 4a. Onder lager opgeleiden daarentegen treffen we, met het 
toenemen van de immigratie, ook steeds meer mensen aan die etnische 
minderheden zouden willen discrimineren: van zo'n 5% meer dan ge-
middeld in 1985 tot meer dan 10% meer dan gemiddeld in 1993. Daarom 
verwerpen we hypothese 4b vooralsnog niet. 

Tot slot kijken we naar de informatie in tabel 1 om te bezien of ons ver-
moeden met betrekking tot het jongste cohort enige realiteitswaarde 
heeft. We constateren dat het inderdaad zo is dat we onder het jongste 
cohort sinds 1985 verhoudingsgewijs meer mensen dan gemiddeld aan-
treffen die geneigd zijn om etnische minderheden te discrimineren: in 
1992 (7,86%) en 1993 (8,13%) zijn deze verschillen ook daadwerkelijk sig-
nificant, hetgeen in overeenstemming is met hypothese 5. 

De oudere cohorten, geboren tussen 1938 en 1967 en opgegroeid in de 
na-oorlogse periode van snelle economische groei, herbergen daarente-
gen juist steeds minder mensen die geneigd zijn tot etnische discrimina-
tie, hoewel de verschillen met het algemeen gemiddelde niet altijd signi-
ficant zijn. In de conclusies zullen we deze bevindingen in een wijdser 
perspectief plaatsen. 

Conclusies en discussie 

19 

In deze bijdrage hebben we de globale trend geschetst met betrekking tot 
de mate waarin Nederlanders in de periode 1980-1993 geneigd zijn ge-
weest om etnische minderheden te discrimineren. De belangrijkste be-
vindingen hebben we weergegeven in schema 1. 

Deze ontwikkelingen blijken overeen te stemmen met her en der 
geuitte (bange) vermoedens: sinds 1985 is het percentage Nederlanders 
dat geneigd is tot etnische discriminatie gestaag toegenomen tot zo'n 
40% van de bevolking. Deze toename lijkt vooral verband te houden met 
de toename van de instroom van vluchtelingen en asielzoekers die sinds 
het midden van de jaren tachtig op gang is gekomen alsook met het af-
nemende vertrouwen in de economie sinds het einde van de jaren tach-
tig. Onder dergelijke omstandigheden lijkt vooral onder mensen die rela-
tief laag opgeleid en dus betrekkelijk slecht zijn gekwalificeerd binnen 
onze samenleving, de vrees te bestaan dat zij met mensen uit andere et-
nische groepen moeten concurreren om allerlei schaarse maatschappe-
lijke goederen. In ieder geval hebben we geconstateerd dat juist onder 
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deze categorie steeds meer mensen voorkomen die geneigd zijn om etni-
sche minderheden te discrimineren. 

Zo'n systematische tendens hebben we niet kunnen constateren onder 
werklozen en zeker niet onder de laagste inkomens, hetgeen wellicht te-
gen de verwachting van velen is, vanuit het vermoeden dat mensen met 
een lagere opleiding vaker tot de lagere inkomens behoren en vaker 
werkloos zijn. Dit vermoeden is wellicht grosso raad° correct. Maar op 
grond van de multivariate analyses die we hebben verricht, kunnen we 
dus constateren dat van deze combinatie van kenmerken (in casu een 
lagere opleiding, een lager inkomen en een grotere kans op werkloos-
heid), de lagere opleiding het meest bepalend is voor de neiging tot etni-
sche discriminatie. 

Deze bevinding stemt overeen met eerdere bevindingen die betrekking 
hadden op de periode 1985/1986-1990/1991. Daarin stelden we even-
eens vast dat er onder kansarme categorieën sprake was geweest van een 
toename van etnocentrische reacties (Scheepers e.a., 1994). Daarin stel-
den we ook vast dat zich in die periode een soortgelijke ontwikkeling had 
voorgedaan onder kansrijkere categorieën: ook onder deze categorieën 
zou het meer bon ton zijn geworden om etnocentrische uitlatingen te 
doen. Daarvoor hebben we ook in deze studie enkele, overigens statis-
tisch niet-significante, aanwijzingen gevonden onder de hogere inko-
mens. Maar we hebben geconstateerd dat deze tendens zich niet heeft 
voortgezet in 1993. 

Een tendens die zich wel heeft voortgezet vanaf 1985 tot en met 1993 
heeft betrekking op het jongste geboortecohort, de mensen die zijn ge-
boren tussen 1968 en 1977. Onder hen troffen we in de loop der tijd ver-
houdingsgewijs steeds meer mensen aan die geneigd zijn etnische min-
derheden te discrimineren: in 1993 ruim 8% meer dan gemiddeld in de 
onderzoekspopulatie. Deze trend is des te opmerkelijker omdat uit aller-
lei onderzoeken, zowel in binnen- als buitenland, steeds bleek dat etno-
centrische reacties juist veel sterker voorkwamen bij oudere cohorten, 
terwijl de jongere cohorten minder geneigd waren tot etnocentrische 
reacties. Onze bevindingen wijzen eveneens in die richting wat betreft de 
cohorten geboren tussen 1948 en 1967. Maar in het cohort geboren tus-
sen 1968 en 1977 heeft dus een etnocentrische omslag plaats gevonden 
en wel sinds het midden van de jaren tachtig. 

De verklaring die we daarvoor hebben geopperd heeft betrekking op 
de mogelijke concurrentie die autochtone jongeren, opgegroeid in de 
jaren tachtig waarin er sprake is geweest van een relatieve schaarste op 
de arbeids- en huisvestingsmarkt, ervaren van de zijde van de etnische 
minderheden. Dientengevolge zouden zij etnocentrische reacties verto-
nen die zij desgevraagd ook bereid zijn te uiten. Dit impliceert dat dit 
jongere cohort zich enigszins heeft onttrokken aan de traditionele norm 
van tolerantie tegenover allochtone nieuwkomers: het is voor hen min-
der taboe geworden om negatieve uitlatingen te doen over etnische min-
derheden alsook om hen te discrimineren. 
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Deze bevindingen zouden een (gedeeltelijke) verklaring kunnen vor-
men voor de toename van het aantal acties gericht tegen allochtonen 
alsook voor de populariteit van extreem-rechtse partijen, waarvan we in 
eerdere studies hebben aangetoond dat die hun electoraat in sterke mate 
recruteren onder jongeren. In het licht van deze bevindingen en onder 
het motto dat de jeugd de toekomst heeft, achten we de zorgelijke voor-
spellingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1994, pp. 47-48) met 
betrekking tot de toename van etnische spanningen reëel. 
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Appendix: Meten van etnocentrische reacties 

Etnische discriminatie (1980-1985-1989-1991-1992-1993) 

Ik ga u nu steeds twee verschillende soorten gezinnen of personen oplezen. Wij 
zouden graag van u willen weten wie van de twee volgens u tijdens een periode 
van woningschaarste een vrijkomende woning moet krijgen. 

var683b 1 gezin van een gastarbeider 
2 Nederlands gezin 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var683d 1 Surinaams gezin 
2 Nederlands gezin 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var683e 1 ieder met een ander huidskleur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, maar 
overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als een van hen ontslagen moet wor-
den omdat het bedrijf slecht gaat, wie zou dat dan volgens u moeten zijn? 

var728b 1 een buitenlander 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var728d 1 een Surinamer 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var728f 1 iemand met een andere huidsldeur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

Veronderstel nu eens dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, 
maar overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als maar een van beiden in 
aanmerking kan komen voor promotie, wie zou dat dan moeten zijn? 

var729b 1 een buitenlander 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var729d 1 een Surinamer 
2 een Nederlander 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 

var729f 1 iemand met een andere huidskleur 
2 een blanke 
3 mag geen verschil maken 
4 weet niet 
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Gabberhouse en racistische 
agressie 
drs. H. Schoppen*  

De laatste paar jaar is het aantal geregistreerde racistisch getinte voorval-
len in Nederland fors toegenomen (Buijs en Van Donselaar, 1994). Het 
gaat daarbij om uitingen van agressie zoals het bekladden van huizen, 
moskeeën en joodse graven, het bedreigen en molesteren van allochto-
nen en het verspreiden van racistische lectuur. 

Hoewel de media momenteel veel aandacht besteden aan deze ge-
beurtenissen, is weinig bekend over de daders. Gaat het om overtuigde 
racisten of zelfs neo-nazi's? Of zijn het 'gewoon' jongens die de verveling 
willen verdrijven en stoer willen doen? Behoren zij tot een bepaalde 
groep of subcultuur? 

Ook over de sociale achtergronden van deze jongeren is weinig be-
kend. Men neemt vaak aan dat het om kansarme jongens gaat, die bang 
zijn dat buitenlanders hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt verklei-
nen en bevoorrecht worden. Het staat echter te bezien of dit beeld op 
waarheid berust: er zijn ook gevallen bekend van racistische jongeren die 
afkomstig zijn uit gegoede kring. 

In mijn nog lopende onderzoek zoek ik antwoorden op de volgende 
vragen: bestaan er onder jongeren groepen of subculturen, waarvan de 
leden eerder dan andere jongeren geneigd zijn tot het plegen van straf-
bare feiten met een racistische achtergrond? Zo ja, welke subculturen 
zijn dat? Welke sociale mechanismen binnen de subculturen kunnen 
leiden tot het plegen van racistische agressie? 

Aanvankelijk heb ik drie subculturen onderscheiden, waarvan ik ver-
wachtte dat ze een verhoogd potentieel bieden voor racistische agressie. 
De eerste is die van de skinheads. Bekend is immers dat in veel landen in 
Europa en in de Verenigde Staten een aanzienlijk deel van het racistisch 
geweld voor rekening komt van de zogenoemde `naziskins'. Ook in Ne-
derland hebben zij in het recente verleden op gewelddadige wijze van 
zich doen spreken. 

De tweede groep wordt gevormd door voetbalsupporters. Over de rela-
tie tussen extreem-rechts en voetbalsupporters wordt al jaren gespecu-
leerd. Het staat vast dat extreem-rechtse organisaties pogingen hebben 
gedaan om leden te werven in supporterslcringen. Ook in het buitenland 
is dit verschijnsel bekend. Het Britse National Front heeft gedurende 
enige jaren bewust voetbalsupporters geronseld; weliswaar keek het par- 
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tijkader neer op wat men ziet als onbehouwen drankorgels, maar men 
achtte deze lieden tegelijkertijd wel degelijk bruikbaar voor het ruwere 
werk (Buford, 1991). 

De derde onderzoeksgroep is er een die recentelijk is ontstaan: de gab-
bers. Zij vormen een onderdeel van de house-cultuur. Enkele jaren gele-
den begonnen er verhalen te circuleren als zouden gabbers racistisch 
zijn; extreem-rechts zou trachten hen te werven. 

De strikte scheiding tussen de drie bovengenoemde groepen blijkt niet 
geheel op te gaan: gabbers en voetbalsupporters overlappen deels. Ook 
het verschil tussen gabbers en skinheads is niet altijd strikt. Toch ver-
schillen de wortels van beide subculturen sterk. 

De traditionele skinheadbeweging heeft oorspronkelijk niets met gab-
berhouse te maken. Skinheads kleden zich deels anders en houden van 
andere muziek; met house heeft die niets van doen. Hun stijl komt voort 
uit de vermenging van kenmerken van de blanke arbeiderscultuur met 
elementen uit de cultuur van Westindische immigranten. Deze laatsten 
streken in de jaren zestig neer in de arbeidersbuurten van de grote Britse 
steden. 

In de loop van het onderzoek wordt steeds duidelijker dat gabbers de 
belangrijkste groep vormen met een verhoogd potentieel voor racis-
tische agressie. In dit artikel richt ik mij dan ook op de laatste groep, de 
gabbers. De basis van het stuk wordt gevormd door eigen waarnemingen 
en met gabbers gevoerde gesprekken. 

Gabbers 
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'Er waren allemaal van die nazi's daar, met bomberjacks en kale koppen, 
allemaal. Ik heb daar in dat weekend zo'n veertig man gezien in dat huis. 
Het waren echt van die extreme gasten: ze hadden van die Nederlandse 
vlaggetjes op hun mouw. Verder was er ook van die propaganda in dat 
huis, van die rechtse troep. Die jongens hingen de hele tijd in dat huis, 
terwijl ze computerspelletjes speelden. Elk uur namen ze een speedbom 
(speed in poedervorm, verpakt in een vloeitje, HS), ze stonden echt hele-
maal stijf. Vrijdagavond gingen we dan naar Parkzicht en zaterdagavond 
naar de Energiehal. Ik schat dat er op dat feest wel duizend van die ex-
treme gasten waren.' Aldus beschrijft een gabber een feestelijk weekend 
te Rotterdam. 

House-muziek ontstond halverwege de jaren tachtig in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten (vooral in Chicago en Detroit). De term 
'house' verwijst naar een club in Chicago, de Warehouse, waar de muziek 
het eerst werd gedraaid. Het is elektronische muziek, die bedoeld is om 
op te dansen. Aanvankelijk werd house - ook in Nederland - vooral ge-
draaid op grote, illegale feesten (raves) in hallen, schuren en in de open 
lucht. Vandaag de dag is house in het uitgaansleven alomtegenwoordig. 
Kenners spreken al niet eens meer over house; er zijn de afgelopen tijd 
zoveel varianten ontstaan, dat house niet meer is dan een weinigzeg- 
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gende verzamelnaam. Zo zijn er bij voorbeeld ambient, techno, progres-
sive, trance, hardcore en gabber. 

Om 'gabber' gaat het hier. Gabberhouse ontstond enkele jaren geleden 
in Rotterdam; het was een echt Nederlands verschijnsel, dat inmiddels 
ook naar andere landen geëxporteerd is. In die ontwikkeling hebben Ne-
derlandse disclockey's en muzikanten een belangrijke rol gespeeld. 

Gabberhouse is te karakteriseren als 'house voor het volk. Het verschilt 
van de extravagantie die bij de house-cultuur hoort en die vooral in Am-
sterdam overal aan te treffen is. Gabberhouse was daarop het Rotter-
damse antwoord. Ook in andere delen van het land doken steeds meer 
gabbers op, maar de basis lag in Rotterdam. 

Sinds kort is er een nieuw tijdschrift over house, dat veel aandacht be-
steedt aan gabberhouse en aanverwante zaken. Het tweede nummer 
heeft een interview met de populairste gabber-disc-jockey, Paul Elstak. 
Hij illustreert de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam: 'De Amster-
damse scene dacht dat ze het allemaal hadden uitgevonden en dat ze de 
besten waren. Met de eerste release van Rotterdam Records (platenlabel 
dat veel gabbermuziek uitbrengt, HS), Amsterdam, waar lech dat dan? 
van de Euromasters, hebben we ons afgezet tegen Eddy de Clerq (voor-
aanstaande house-dj, vooral in Amsterdam actief, geen liefhebber van 
gabberhouse, HS) en consorten. In Amsterdam werd het wat rustiger, 
meer mellow. Daarom hebben we een extra harde plaat tegen Amster-
dam gemaakt, meteen de eerste gabberplaat. (...) Wat me het meest 
dwarszat was dat Eddy de Clerq zei dat gabberhouse, een term die hij zelf 
heeft bedacht als negatieve aanduiding, geen muziek was'. 

De Rotterdammers hebben de term 'gabberhouse' - oorspronkelijk een 
term uit de hoofdstad die volgens ingewijden overigens niet door Eddy 
de Clerq, maar door een andere disc-jockey werd bedacht - dus overge-
nomen en gebruiken die nu als geuzennaam. Dat geldt ook voor de aan-
duiding 'gabber', iemand die deel uitmaakt van de gabberscene. Saillant 
is dat 'gabber' afkomstig is van het Hebreeuwse woord chaver, dat 
'vriend' betekent. 

Overigens komt hier duidelijk de aloude tegenstelling tussen Amster-
dam en Rotterdam naar voren: het cliché wil immers dat Amsterdam met 
articiteit en extravagantie wordt geassocieerd, Rotterdam met hard wer-
ken zonder franje. Ook in de populaire cultuur leeft dit idee sterk, of het 
nu om Ajax en Feyenoord gaat of om house-muziek. In de woorden van 
Elstak klinkt de frustratie door over het feit dat zijn muziek in de hoofd-
stad niet serieus wordt genomen. Gabbers uiten zich in soortgelijke zin, 
ook als het over de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord gaat (ze praten 
graag en veel over voetbal). 

Een fragment uit een gesprek met een Amsterdamse gabber over Rot-
terdammers illustreert dit: 'Ik ga bijna nooit naar Rotterdam. nouwens, 
ze moeten ons daar niet. Ze hebben daar een hekel aan Amsterdammers. 
Eigenlijk ook racisme, haha! Soms ga ik wel naar de Energiehal, maar we 
moeten wel met een groep zijn, dan voel je je gewoon safe, weet je. Ge- 
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woon voor de zekerheid. Maar er zijn ook goeie Rotterdammers, net als 
goeie Turken, haha, laatst heb ik er met een gepraat, eigenlijk best wel 
wel een toffe gast. Over voetbal geluld, weet je, hij was kwaad op Amster-
dammers omdat ze altijd zo min doen over Feyenoord, nou dat kan ik 
best begrijpen. Maar ja, wij hebben Kluivert, Litmanen, Overmars, en zij? 
Zij zitten met Blinker en die gek uit Afrika, hoe heet die gast ..."Obiku,' 
help ik. 'Ja, die. Nou, zeg nou zelf, die gozer zouen ze moeten opsluiten, 
die is echt leip.' 

In zekere zin vormen gabbers een subcultuur binnen een subcultuur: 
binnen de house vormen zij een aparte groep, die zich afzet tegen de 
overige house-varianten. Veel andere house-liefhebbers minachten en 
verafschuwen de muziek, de (vermeende) onaangename sfeer en de be-
zoekers op gabberfeesten. Gabbers die zich racistisch uiten, keren zich 
dan ook tegen verschillende groepen tegelijk: niet alleen tegen allochto-
nen, maar ook tegen de andere segmenten binnen de house-cultuur. 

Gabberhouse is een extreme variant van house. De beat is hard en 
snel; van muzikale franje is nauwelijks nog sprake. De feesten trekken 
veel jongeren in de leeftijd van ongeveer zestien tot begin twintig jaar en 
duren tot ergens tussen de vier uur 's nachts en twaalf uur 's ochtends. 
Daarna vinden er soms after-parties plaats tot ergens in de middag. 

Het bezoekersaantal varieert van enkele honderden tot soms wel tien-
duizend. Het grootste deel van de bezoekers bestaat uit jongens, maar er 
zijn ook heel wat meisjes. De jongens heten gabbers, voor een vrouwe-
lijke bezoeker worden wel de benamingen `gabberbabe', 'gabberinnetje' 
en 'rave-teef' gebruikt. 

Op gabberfeesten valt onmiddellijk op hoe groot de eenvormigheid 
van het publiek is. Het lijkt alsof men uniformen draagt: een groot deel 
(soms wel drie kwart) van de jongens heeft een kaalgeschoren hoofd (of 
het haar hoog opgeschoren, een blockhead), jongens dragen bom-
beijacks of trainingsjacks van het merk Australian (Aussies') en 
trainings- of spijkerbroeken; meisjes dragen vaak een bh of topje met 
daarover eventueel een half-open trainingsjack. Zij dragen opgeschoren 
haar en een staart. 

Oorringen en tattoo's zijn populair; het overgrote deel van de bezoe-
kers draagt sportschoenen. Iedereen danst op bijna dezelfde manier, zel-
den lang achter elkaar: dat is te vermoeiend door het hoge tempo. Dit 
dansen gebeurt met korte, snelle bewegingen. Het feesten wordt wel 
'haldcah' genoemd ('hakken' op zijn Rotterdams). Die term schreeuwen 
de dansenden elkaar ook regelmatig toe bij wijze van aanmoediging. 

Drugs zijn belangrijk op de feesten. Men gebruikt van alles: alcohol, 
XTC, speed, LSD, cocaïne, net wat voorhanden is. Hoewel niet iedereen 
gebruikt, horen drugs wel degelijk bij de (gabber)housecultuur. 
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Racisme 

Een jaar of vijf geleden kende Nederland een opleving van de rechtse 
skinheadbeweging; nu stelt die niet veel meer voor. Plaatsen die destijds 
als 'skinheadcafé's' bekend stonden, zijn dat tegenwoordig niet meer. De 
meeste skinheads van toen zijn nu een jaartje ouder en behoren niet 
meer tot een subcultuur. 

Wel lijkt het erop dat hetzelfde soort jongeren dat voorheen skinhead 
werd, tegenwoordig gaat 'gabberhousen'. De skinheadbeweging had 
sterke arbeideristische trekken; ook gabbers lijken voor het overgrote 
deel afkomstig uit arbeidersmilieus. Dat zou het afnemen van het aantal 
echte skinheads kunnen verklaren: beide subculturen vissen in dezelfde 
vijver en house is nu eenmaal 'in'. Er zijn ook uiterlijke kenmerken zoals 
het kaalgeschoren hoofd en (soms) de bomberjacks. 

De gabbers die ik heb gevraagd waarom ze hun hoofd kaalscheren, 
blijken overigens geen ideologisch getinte reden te geven. 'Weet je, wij 
vinden het gewoon mooi staan. Het staat stoer, en ik houd niet van dat 
vieze lange haar. Van die grunge-koppen, die hippies, dankjewel. De 
meesten vinden het stoer, net als wij, beetje als mariniers, beetje militair.' 
'(...) Maar dat is ook wel waus hoor, dat ze bang zijn voor zo'n kale kop, ik 
lach me kapot, die oude vrouwtjes die extra hard gaan lopen, je ziet ze 
denken: daar heb je weer zo'n agressieveling, weet je.' 

Door sommige publikaties in de media is de indruk gewekt dat tijdens 
een gabberparty uitsluitend White Power-adepten aanwezig zouden zijn. 
Dat is niet het geval: gabberhouse is niet racistisch of rechts-
extremistisch, evenmin als het overgrote deel van de gabbers zelf. Wel 
zijn er op kleine schaal nummers met racistisch getinte teksten op de 
markt; een voorbeeld is het gabbemununer Six Million Ways To Die. 

In gabberkringen is er in toenemende mate een scheiding der geesten, 
ongetwijfeld mede als gevolg van de negatieve publiciteit die gabber-
house heeft gekregen. Het house-blad Strobe drukte onlangs een lange 
brief af van een gabber, die zijn afkeer uitsprak van racistische gabbers. 

We zien hier een parallel met de discussie die al sinds jaar en dag door 
skinheads wordt gevoerd: men wijst op de multiculturele wortels van de 
muziek en verbindt daaraan de conclusie, dat racisten dus geen echte 
gabbers (of skinheads) kunnen zijn; het zijn slechts rotte appels die ver-
wijderd moeten worden. De redactie drukte onder de brief de adressen 
en telefoonnummers van een aantal anti-discriminatiebureau's af. Ook 
onder organisatoren van feesten neemt de bezorgdheid toe; sommigen 
denken na over maatregelen om racisme tegen te gaan. 

0p24 februari van dit jaar toen in Zwolle een demonstratie van 
extreem-rechts plaatsvond en een paar uur later tegenstanders van CD 
en CP'86 betoogden, was ik getuige van een klein maar interessant voor-
val. In de anti-CD/CP '86-demonstratie liep een gabber mee; dat veroor-
zaakte enige deining, omdat sommigen meenden met een rechtse 
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trant te maken te hebben. Hij riep echter net zo hard als de rest 'Janmaat 
is een psychopaat'; dat kalmeerde de omstanders. 

Dit alles neemt niet weg dat het in een groot deel van de gevallen, 
waarin informatie over daders of vermoedelijke daders van racistische 
agressie beschikbaar is, blijkt te gaan om 'jongemannen met kaalgescho-
ren hoofden' (zoals een Marokkaanse bezoeker van een bekladde moskee 
ze noemt). Deze daders zijn meestal niet bij naam bekend bij de politie, 
maar vaak weten allerlei mensen in welke hoek zij gezocht moeten wor-
den. 

Hoewel het om een minderheid gaat, zijn er nogal wat gabbers die niet 
alleen racistische opvattingen hebben, maar daarvan ook nadrukkelijk 
blijk geven, hetgeen door het volgende voorval wordt geïllustreerd. In 
een hoek van de zaal staat een groepje gabbers dat nogal luidruchtig is 
en de hoek voor zichzelf opeist. Dat is tegen de zin van enkele allochtone 
(waarschijnlijk Marokkaanse) jongens, die daar ook willen staan. Op een 
gegeven moment gaan alle blanke jongens in een groepje bij elkaar 
staan. Allen zijn in gabberuniform: sportschoenen, spijkerbroek, 
Australian-jack, kale kop. Enkele meters voor het groepje hurkt een 
meisje, dat bij de jongens hoort, met een camera. Als op commando 
gaan alle rechterarmen omhoog en daar is het flitslicht: een kiekje van 
acht jongens die de Hitlergroet brengen. Er worden nog wat foto's in an-
dere opstellingen genomen, steeds in dezelfde pose. 

Een van de Marokkanen vindt dit blijkbaar te ver gaan; het gebeurt 
vlak naast hem. Hij roept iets naar het groepje, dat de indruk maakt 
daarop gehoopt te hebben. De leider, een jongen van een jaar of achttien 
en een kop groter dan zijn opponent, reageert snel. Voor de ander het 
weet, heeft hij al een paar klappen te pakken. De rest van het groepje 
gaat om het slachtoffer staan. Er wordt gescholden en er vallen nog wat 
klappen. De Marokkaan krijgt dan steun van wat vrienden; voordat de 
zaak werkelijk zou escaleren, sussen enkele omstanders de ruzie. Het 
Nederlandse groepje gaat door de zaal lopen, en elke keer dat enkelen 
van hen elkaar 'tegenkomen' wordt een Hitlergroet gebracht. Dit soort 
incidenten komt regelmatig voor; ze zullen overigens vrijwel nooit in de 
cijfers doorklinken. 

Vlaggetjes 
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Wat hebben deze jongens tegen allochtonen? Het volgende antwoord is 
voor velen typerend: 'Tja, je hebt wel een beetje dat je denkt, 't zijn onze 
feesten hè, niet dat je dalijk met minder blanken bent of zo, bovendien 
vind ik die Marokkanen vaak wel gluiperig, 't is goed als dat gewoon eens 
hardop gezegd wordt. Sommigen van ons slaan er dan wel eens op. Heb 
ik ook een keer gedaan, die gasten moeten leren dat ze hun poten thuis-
houden, niet altijd aan onze meiden zitten. (Grijnzend) Dat leer ik ze 
graag.' 
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Een relevant verschijnsel lijkt de toename van groepsvorming onder 
jongeren in het algemeen. Dit geldt zowel voor allochtone als voor au-
tochtone jongeren. Een migrantenwerker in Zuid-Holland meldt dat 
deze ontwikkeling zich in Den Haag al langer voordoet. Vanuit Den Haag 
waait het over naar plaatsen in de omgeving, zoals Zoetermeer en Delft; 
dit verhaal wordt bevestigd door anderen uit het jongerenwerk. 

Enige tijd geleden waren twee Haagse benden, de Bloods en de Crips, 
in het nieuws. Zij ontlenen hun namen aan groepen in Los Angeles en 
andere Amerikaanse steden. De Bloods dragen een rood kledingstuk, de 
Crips een blauw. Ook deze groepen, die hoofdzakelijk bestaan uit al-
lochtone jongeren, waaieren uit naar steden in de buurt. Daar ontstaan 
'filialen', eveneens naar Amerikaans voorbeeld. 

In dit licht moet een ontwikkeling worden bezien, die eind 1995 de 
media haalde: het bevestigen van een rood-wit-blauw vlaggetje op de 
mouw van een bomberjack 'Nationalistische' skinheads deden dat jaren 
daarvoor al om duidelijk te maken dat zij voor het 'Nederlandse volk' 
opkwamen. Een toenemend aantal gabbers draagt tegenwoordig een 
Nederlands vlaggetje. Steeds meer scholen in Nederland verbieden ech-
ter het dragen van de vlag; het argument is dat de drager niet zozeer va-
derlandslievende als wel racistische motieven heeft. 

Het vlaggetje kan voor de drager een manier zijn om zich af te zetten 
tegen allochtonen. Voorts lijkt de driekleur een teken van onderlinge ver-
bondenheid: als 'zij' een rood sjaaltje dragen, nemen 'wij' onze eigen 
vlag als symbool. Dit past in de toename van het aantal openlijke relle-
tjes, waarbij gabbers zijn betrokken. Het aantal vechtpartijen tussen gab-
bers en groepen allochtone jongeren stijgt; omdat de politie deze ruzies 
soms sust zonder arrestaties te verrichten, komen ook deze gevallen in 
de cijfers niet altijd tot uitdrukking. Dit soort opstootjes vindt regelmatig 
plaats in de binnensteden (vooral op koopavond) en op en rond scholen. 

Een jongerenwerker in de Randstad zegt over de vlaggetjes: 'Ik merk al 
een paar jaar dat jongeren sterker de behoefte krijgen om zich in groe-
pen te bewegen. Misschien is het een reactie op het individualisme van 
de jaren tachtig, misschien soms ook wel angst. Allochtonen doen het, 
dan dreig je bendes te krijgen. Maar blanke jongens zoeken elkaar ook 
op; die groepsvorming loopt meestal langs etnische lijnen. Die vlaggetjes 
passen in de behoefte een eigen groepscode te hebben, waaraan je 'jouw 
mensen' kunt herkennen, enigszins te vergelijken met de rode shawltjes 
van de Bloods.' 

Overigens is het vlaggetjesverbod op zijn minst problematisch: op 
sommige scholen, waar een verbod geldt, dragen gabbers nu de kleuren 
van hun stad op de mouw, met dezelfde bedoeling. Er zijn scholen waar 
zelfs dat verboden is. In Den Haag is ook daarop echter iets gevonden: 
men draagt een gele en een groene (de Haagse kleuren) stift in het 
mouwzakje. 

Er zijn ook etnisch gemengde groepen, maar, zoals de migranten- 
werker vertelt: 'Ja hoor, zeker zijn er blanke jongens die bij een jeugd- 
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bende gaan. Er zijn toch ook zwarte gabbers (zwabbers genoemd, HS)? 
Maar volgens mij neemt dat af; ze zien de gabbercultuur nu als iets dat 
meer 'van hun' is, beter bij ze past, dat zijn toch meer hun eigen mensen, 
waar ze meer affiniteit mee hebben. Dus als er dan een krachtige, blanke 
subcultuur is, zoals van die gabbers, sluiten ze zich daar liever bij aan.' 

Deze gebeurtenissen wijzen op een groeiend belang van groepsgedrag 
onder jongeren. Uit onder meer de Verenigde Staten is het territorium-
gedrag bekend dat met het bestaan van gangs gepaard gaat. Dit feno-
meen lijkt in toenemende mate een rol te spelen bij het gedrag van (ra-
cistische) gabbers. Dat is op de feesten al te zien en te horen ('ik kom 
toch ook niet op hun feessies?'). 

In gesprekken met gabbers merk ik dat een deel van hen meent een 
recht op 'zelfverdediging' te hebben. Zij stellen zich teweer tegen allocht-
onen, omdat die zo crimineel zouden zijn. Ze verdedigen 'hun' mensen, 
zodat die 'tenminste veilig over straat kunnen'. 

Kweekvijvers van extreem-rechts? 
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Onderzoek in Duitsland heeft geleerd dat het nauwelijks mogelijk is om 
in algemene termen iets te zeggen over de achtergrond van plegers van 
racistische agressie (Willems 1993). Niettemin vormen de gabbers in Ne-
derland een groep die een verhoogd potentieel voor racistische agressie 
biedt. 

Hoewel de meeste gabbers met politiek niets te maken willen hebben 
en niet racistisch zijn, is er tevens een groeiende groep die zich op racis-
tische wijze manifesteert. Dat komt tot uitdrukking op de feesten, maar 
ook daarbuiten, vooral op en rond scholen. Vaak gaat het om groepjes 
die binnensteden onveilig maken op koopavond, ruzie zoeken met al-
lochtone leerlingen op scholen of op gabberfeesten opstootjes veroorza-
ken. In enkele plaatsen is het gekomen tot vechtpartijen tussen 'blank' 
en `zwart'; in andere steden is het zover nog niet, maar hangt de dreiging 
in de lucht. De agressie van deze jongens tegen allochtonen lijkt niet los 
te staan van een toenemende mate van groepsvorming door jongeren. 

Verder speelt het idee, dat Nederland beschermd moet worden tegen 
buitenlandse invloeden, een rol. De vroegere Centrumpartij beval 'nood-
weer' aan als middel om voor het eigen volk op te komen (een hoofdstuk 
uit Hitlers Mein Kampfis getiteld Notwehr als Recht). Extreem-rechtse 
organisaties in bij voorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en Engeland 
gebruiken soortgelijke termen: het 'recht op zelfverdediging' fungeert als 
middel om agressie tegen (afstammelingen van) immigranten te recht-
vaardigen. 

Een deel van de gabbers lijkt dit principe in hun eigen omgeving in de 
praktijk te brengen. Deze jongeren vertalen overbekende argumenten 
voor de beperking van immigratie ('Nederland is vol') naar hun eigen 
situatie. Op praktisch niveau kunnen deze politieke standpunten ver-
taald worden tot bij voorbeeld een strijd om een pleintje. Extreem- 
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rechtse en/of racistische leuzen lijken dan de rol van bindmiddel te ver-
vullen binnen de groep gabbers. In de maatschappij levende 
(voor)oordelen worden vermengd met kenmerken van subculturen van 
jongeren en komen daardoor op een specifieke manier tot uiting. 

Dat komt overeen met wat Cohen 1972) ziet als de kern van het gedrag 
van jongeren in subculturen. Hij definieert een subcultuur als een '... 
compromise solution between two contradictory needs: the need to 
create and express autonomy and difference from parents ... and the 
need to maintain the parental identifications'. 

In de discussie over het 'vlaggetjesverbod' wordt vaak wat verbaasd en 
ongelovig gereageerd op de racistische betekenis die aan de attributen 
wordt toegekend. Uit de literatuur over subculturen kan men echter op-
maken dat het hier om een bekend fenomeen gaat: leden van subcultu-
ren gebruiken voorwerpen of symbolen, ontdoen die van hun oorspron-
kelijke betekenis en kennen er een andere betekenis aan toe. Hebdige 
(1991) duidt dit proces aan met de Franse term bricolage (letterlijk: 
'knutselwerk). Een sprekend voorbeeld is het gebruik van de swastika 
door sommige punkgroepen in de jaren zeventig en tachtig, zonder dat 
het hier neo-nazi's betrof. Het hakenkruis was het meest verwerpelijke 
symbool dat volgens de geldende maatschappelijke normen te vinden 
was; daarom was het tevens het meest geëigende teken voor wie die nor-
men met kracht verwierp. 

Interessant is dat de Centrumdemocraten en de Centrumpartij '86 op 
3 februari 1996 in Rotterdam wilden demonstreren tegen het verbod op 
scholen om het vlaggetje op de mouw te dragen. Het motto luidde 'Eer-
herstel van de Nederlandse driekleur'. De demonstratie werd, evenals 
een tegendemonstratie, verboden. Extreem-rechts had op scholen en bij 
gabberfeesten getracht jongeren te werven voor de demonstratie; in 
reactie op deze pogingen was de politie ertoe overgegaan op scholen 
flyers uit te delen om leerlingen ervan te weerhouden mee te lopen. 

Uit deze gebeurtenissen blijkt dat extreem-rechts in toenemende mate 
belangstelling heeft voor wat men beschouwt als een kweekvijver. De 
gabbers die deze dag aanwezig waren, keken voornamelijk nieuwsgierig 
toe. In de toekomst zal extreem-rechts waarschijnlijk aansluiting met 
gabbers blijven zoeken. De opschudding over de rood-wit-blauwe vlag-
getjes zou in dit proces wel eens als katalysator kunnen fungeren. 
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Rassenrellen 

Waardevolle waarschuwingen, valse vergelijkingen 

dr. M.M.J. Aalberts*  

In de loop van de jaren zeventig ontsproot in Nederland een aarzelende 
belangsteWng voor onderwerpen als discriminatie en racisme. Deze be-
langstelling bestond in andere landen - en dan vooral de Angelsaksische 
- al veel langer. Wat in een dergelijke situatie voor de hand ligt, gebeurde 
ook: Nederlandse wetenschappers lieten zich inspireren door hun an-
gelsaksische collegae. Veel van hun analyses golden hier als waarschu-
wingen voor de toekomst van Nederland en aanbevelingen werden ten 
onzent dan ook overgenomen nog voor zich gelijkwaardige problemen 
hadden voorgedaan. Dit alles gebeurde onder het motto 'in Nederland 
gaat uiteindelijk gebeuren wat in Amerika en Engeland nu al gebeurt, 
alleen jaren later'. 

Nu, twintig jaar later, kunnen we vaststellen dat veel van wat op basis 
van gebeurtenissen in Amerika en Engeland is voorspeld, in Nederland 
vooralsnog niet is voorgekomen. Grootschalige rassenrellen zoals daar 
hebben wij hier tot nu toe niet meegemaakt. De enige rel die op dit ter-
rein te noemen valt, is de Schiedamse rel die zich in 1976 voordeed tus-
sen Turkse en Nederlandse bewoners van die stad. No go area's kenden 
wij eigenlijk alleen ten tijde van de Molukse acties: toen kon in enkele 
Molukse woonwijken niet gesurveilleerd worden zoals dat te doen ge-
bruikelijk was. En een mishandeling van een Turkse burger door enkele 
politiemannen leidde hier weliswaar tot verbale uitingen van ongenoe-
gen maar niet tot de massale uitbarsting van geweld die in Los Angeles 
volgde op een min of meer vergelijkbare mishandeling. 

De vraag, die zich nu opdringt, is hoe dit te verklaren. Is de Neder-
landse samenleving uiteindelijk zo anders dan de Amerikaanse en de 
Britse dat hun problemen nooit de onze zullen worden? Hebben de Ame-
rikaanse en Engelse waarschuwingen zo goed geholpen dat wij de pro-
blemen konden voorkomen? Of zijn er autonome maatschappelijke ont-
wikkelingen geweest die het 'overwaaien' van problemen hebben 
tegengehouden? In dit artikel wil ik trachten deze vragen te beantwoor-
den aan de hand van literatuur en empirische gegevens. 

• De auteur is hoofd van de Hoofdafdeling Onderzoek en Advisering en plaatsvervangend 

hoofd van het WODC. 
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Lessen uit Amerika 

In 1965 publiceerden Lieberson en Silverman een analyse van 76 rassen-
rellen, die hadden plaatsgevonden in Amerika in de periode van 1913 tot 
en met 1963. Met gebruikmaking van zowel kwantitatief als kwalitatief 
materiaal probeerden de onderzoekers na te gaan wat nu precies de oor-
zaken en aanleidingen van deze rellen waren. Als belangrijkste oorzaak 
voor al die rellen wezen zij de achterstandspositie van zwarten aan. Deze 
achterstandspositie zou volgens hen vooral te wijten zijn aan de Ameri-
kaanse overheid en samenleving: zij zouden de zwarte minderheid geen 
kansen en perspectieven hebben geboden. Hieruit zou dan weer een ge-
spannen situatie zijn voortgekomen waarbinnen aanleidingen van di-
verse aard rellen teweeg zouden hebben gebracht. De meest voorko-
mende, concrete aanleiding tot rellen was een ernstig misdrijf - moord, 
verkrachting van een vrouw - gepleegd door een lid van de ene categorie 
jegens de andere categorie. 

Rechtstreeks hieruit voortvloeiend maar ook op zichzelf staand was de 
tweede belangrijke aanleiding, namelijk het politie-optreden jegens 
zwanen. Enerzijds zou naar aanleiding van een ernstig misdrijf een jacht 
op de dader(s) of een arrestatie plaats hebben gevonden op een wijze die 
uitwerkte als een brandende lont in een kruitvat. Anderzijds zouden ar-
restaties van zwarten voor een gering feit door de zwarte gemeenschap 
als disproportioneel zijn ervaren, bij voorbeeld vanwege het (ver-
meende) geweld dat daaraan te pas kwam. 

Heel opmerkelijk bij dit alles is overigens dat de onderzoekers hebben 
vastgesteld dat een snelle toename van zwanen als gevolg van immigra-
tie binnen een gemeenschap géén oorzaak van rassenrellen bleek te zijn. 
Evenrnin kon de omvang van de subpopulatie van zwarten als oorzaak 
worden aangewezen. 

Naar het oordeel van Lieberson en Silverman (1965) waren de rellen 
dan ook het gevolg van het inadequaat functioneren van sociale institu-
ties, het niet tegemoet komen aan grieven van een deel van de bevolking 
en/of het ontbreken van mogelijkheden hieraan tegemoet te komen. Bij 
gebrek aan vertrouwen in instituties, functionarissen en rechtvaardige' 
oplossingen zou sociale controle plaats maken voor eigenrichting. Met 
dit oordeel legden zij de primaire verantwoordelijkheid voor de spannin-
gen en de uitbarstingen daarvan bij overheid en politie. 

Slechts twee jaar later werd de analyse van Lieberson en Silverman nog 
eens overgedaan. In de loop van 1967 deden zich namelijk verschillende 
rassenrellen voor op diverse plekken in Amerika. Deze rellen waren voor 
de toenmalige president, Johnson, aanleiding een presidentiële advies-
commissie in te stellen. Deze commissie kreeg tot taak na te gaan wat er 
precies was gebeurd, waarom het was gebeurd en wat er zou moeten ge-
beuren om herhaling te voorkomen. 

De antwoorden, die de commissie op deze vragen gaf, logen er niet 
om. Voor wat betreft de eerste vraag hebben zij vastgesteld dat de over- 
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grote meerderheid van de relschoppers maar ook van de doden en ge-
wonden zwart was. Daarbij werd vastgesteld dat hun acties meer gericht 
waren tegen symbolen van de blanke samenleving dan tegen blanken 
zelf. Geheel conform de conclusies van Lieberson en Silverman kwam 
ook deze commissie tot de slotsom dat de diepere oorzaak van de rellen 
gezocht moest woiden in de al langer bestaande spanningen als gevolg 
van de achterstandspositie van zwarten. 

Van deze achterstandspositie gaf de commissie enkele, meer concrete 
voorbeelden: discriminatie en zelfs segregatie in onderwijs en op de 
arbeids- en woningmarkt; het bijgevolg ontstaan van concentraties van 
arme zwarten in delen van de stad en ten slotte de accumulatie van pro-
blemen - zoals werkloosheid, verslaving en criminaliteit - in de zwarte 
ghetto's. 

Om spanningen, die het gevolg zijn van een dergelijke achterstands-
positie, te doen ontladen was weinig nodig. In de helft van de gevallen 
bleek het concrete politie-optreden de directe aanleiding te zijn. De 
commissieleden concludeerden dan ook dat door ondoordacht en star 
politie-optreden, dat geen rekening houdt met de gevoelens van zwar-
ten, bestaande spanningen kunnen toenemen. 

Het antwoord van de commissie op de vraag hoe rellen te voorkomen, 
viel grofweg in twee clusters uiteen. Enerzijds werden de centrale en de 
lokale overheden - in zeer globale bewoordingen overigens - aangezet tot 
verbetering van de relatie met zwarten in het algemeen en ghettobewo-
ners in het bijzonder. Zij zouden ook meer betrokken moeten worden bij 
de ontwikkeling van beleid om hun positie te verbeteren. Anderzijds 
werd de politie aangespoord een einde te maken aan haar agressieve 
surveillancepraktijken in de ghetto's. Zij zou ook adequater bescherming 
moeten bieden aan zwarten. Er zouden meer zwarte politiemensen moe-
ten worden aangesteld en zij zouden ook daadwerkelijk promotiekansen 
moeten hebben (National Advisory Cotrunission on Civil Disorders, 
1968). 

Vooral die laatste aanbevelingen waren niet voor iedereen even evi-
dent. Zo werd door sommigen sterk getwijfeld aan het nuttig effect van 
het werven van zwarte politiemensen. De wederzijdse vijandigheid zou 
volgens hen namelijk vooral te maken hebben met de maatschappelijke 
functie van de politie en zou de vijandigheid van zwarten ten aanzien 
van zwarte politiemensen even groot zijn als die ten aanzien van blanke 
politiemensen. Zij vroegen zich daarbij ook af of er wel sprake is van be-
wuste discriminatie of toch van gebrek aan begrip bij blanken voor zwar-
ten (Jacobs en Cohen, 1978). 

Dat zij met dit standpunt niet alleen stonden lieten Wilson en Cooper 
(1979) zien in hun schrijnende artikel over de rol van de politie in een 
ghetto. Zij toonden daarin dat het voor de politie in zo'n situatie, waar 
alle ellende is samengebracht, welhaast onmogelijk is zowel de sterke 
arm als sociaal werker te zijn. Zeker daar de politie in een ghetto toch 
vooral als onderdrukker zou worden gezien. De partijen zouden daarbij 
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in een vicieuze cirkel terecht komen; door alle ellende stijgt de criminali-
teit, hetgeen leidt tot meer arrestaties, hetgeen het gevoel van onder-
drukking bestendigt, waardoor de criminaliteit weer toeneemt, wat er 
weer toe leidt dat de bewoners van het ghetto de indruk krijgen dat de 
gepercipieerde onderdrukking door de politie zelfs niet in staat is de cri-
minaliteit te beteugelen. 

Hoe een dergelijke vicieuze cirkel er in de praktijk uitziet, hebben en-
kele onderzoeken getoond. Zonder uitputtend te zijn, noem ik hier de 
onderzoeken van Velde (1977), Bamett (1977) en Banks (1977). Zij laten 
zien dat in Amerika de typische arrestant een zwarte jonge man is. Van 
alle arrestanten zou ongeveer een kwart zwart zijn. Ingeval van gewelds-
misdrijven zou zelfs bijna de helft zwart zijn. Overigens is het typische 
slachtoffer ook een zwarte jonge man. Oorzaken hiervoor worden ener-
zijds vooral gezocht in vervreemding, armoede, slechte opleiding, drug-
gebruik, ziekte en dergelijke. Anderzijds wordt opgemerkt dat er sprake is 
van repressie, politiegeweld, gebrek aan inzicht en ook gebrek aan inte-
resse. 

Tegenover dit alles staat de opmerkelijke conclusie van Myers en Tala-
rico (1986) dat blanken in het algemeen langere gevangenisstraffen krij-
gen opgelegd dan zwarten. Bij beroving zou dit echter anders liggen. 
Voor dit delict krijgen zwarten vaker dan blanken een gevangenisstraf 
opgelegd. Zij baseren deze conclusies op de analyse van de dossiers van 
zo'n zeventienduizend veroordeelden. 

Bovenstaande conclusies doen vermoeden dat er aan het opleggen van 
straffen eerder een complex van afwegingen voorafgaat dan de simpele 
kleurenblindheid van het recht, zoals Myers en Talarico vermoedden bij 
de start van hun onderzoek. Iets van dit complex van afwegingen laat 
Smith (1987) zien in zijn onderzoek naar het opleggen van de doodstraf 
in Amerika. Dit onderzoek volgde op de discussie over de vraag of zwar-
ten vaker dan blanken ter dood worden veroordeeld. Om nu na te gaan 
welke factoren een rol spelen bij de beslissing de doodstraf op te leggen 
heeft Smith zo'n vijfhonderd dossiers nagetrokken uit de periode van 
1976 tot 1982. 

Op basis van zijn analyse traceerde hij twee patronen bij het opleggen 
van de doodstraf. Het eerste patroon betreft ras en sekse van het slacht-
offer. Naar blijkt krijgen moordenaars van blanken en/of vrouwen vaker 
de doodstraf dan anderen. Het ras van de dader doet hierbij niet terzake. 
Het tweede patroon betreft de relatie tussen dader en slachtoffer. Indien 
de dader het slachtoffer niet kende, dan volgt vaker de doodstraf dan 
wanneer er een relatie tussen beiden bestond. Volgens Smith wijst de 
praktijk uit dat zwarten vaker een onbekende ombrengen dan blanken. 
Daardoor zouden zij volgens hem ook vaker de doodstraf krijgen. 

Het bovenstaande overziend, kunnen we hier vaststellen dat in de ach-
ter ons liggende decennia in Amerika een situatie is gegroeid waarin 
sprake was van achterstelling van zwarten op het terrein van onderwijs, 
arbeidsmarkt en de woningmarkt. Deze drievoudige achterstelling heeft 
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geleid tot concentraties van zwarten in ghetto's waarin problemen van 
diverse aard zich opstapelden. Het optreden van de politie daarbij 
maakte de vicieuze cirkel rond. Overheid en politie enerzijds en zwarten 
anderzijds kwamen in een zeer spanningsvolle relatie tot elkaar te staan. 

Lessen uit Engeland 

41 

In het begin van de jaren tachtig, om precies te zijn in 1981, kende ook 
Engeland ernstige ongeregeldheden. Deze raakten bekend onder de 
naam Brixton Disorders en leidden ertoe dat de toenmalige Britse minis-
ter Whitelaw aan Lord Scarman de opdracht gaf na te gaan welke de oor-
zaken waren van deze ongeregeldheden en aan te geven wat er zou moe-
ten gebeuren om dergelijke ongeregeldheden in de toekomst te 
voorkomen. 

In zijn rapport, dat al in november van datzelfde jaar verscheen, on-
derscheidde Scarman twee zienswijzen ten aanzien van de oorzaak van 
de ongeregeldheden. De ene ging uit van het politie-optreden dat al ja-
ren onderdrukkend zou zijn geweest ten aanzien van zwarten. Zij zouden 
voortdurend worden lastiggevallen. In deze zienswijze zouden de rel-
schoppers vooral anti-politie zijn geweest. De andere zienswijze ging 
ervan uit de relschoppers met hun gewelddadige acties protesteerden 
tegen een samenleving die zich weinig of niets gelegen liet liggen aan de 
noden en wensen van zwarten. Van beide zienswijzen stelde hij vast dat, 
voor zover zij waar zouden zijn, zij in ieder geval niet de gehele waarheid 
zouden vertegenwoordigen. 

Uiteindelijk komt de slotanalyse van Lord Scarman in essentie overeen 
met die van Lieberson en Silverman en de National Advisory Conunis-
sion. In zijn rapport schrijft Scarman ovër 'an accumulation of anxieties, 
frustrations and deprivations among ethnic minorities. In a society that 
seems insensitive to their plight, the police - representing that society - 
are seen as the enemies of the ethnic minorities'. 

Voor wat betreft de aanbevelingen sloot Scarman zich geheel aan bij 
wat president Johnson in 1968 al stelde bij het uitkomen van het rapport 
van de National Advisory Commission: er zou iets moeten worden ge-
daan aan desinteresse, aan discriminatie, aan probleemwijken, aan ar-
moede, aan werkloosheid, aan ziekte enzovoort. Daarnaast stelde hij vast 
dat er ten aanzien van de politie en haar optreden ook het nodige diende 
te verbeteren. Zo zou de politie een afspiegeling van de samenleving 
moeten worden, hetgeen neerkwam op het werven van politiemensen 
uit kringen van de minderheden. De politie-opleiding zou meer gericht 
moeten worden op het werken in een multi-etnische samenleving. In 
ieder geval zou de opleiding verlengd moeten worden. Er zou geïnves-
teerd moeten worden in de relatie met de gemeenschap en dergelijke 
(Scarman, 1981). 

Dat het voor een belangrijk deel lag aan het politie-optreden zelf, liet 
Humphry (1972) in het begin van de jaren zeventig al zien. Deze journa- 
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list verzamelde een serie voorvallen waarin sprake was van vooroorde-
len, onterechte arrestaties, nodeloze fouilleringen op straat tot zelfs het 
'plaatsen' van drugs bij zwarten. Zijn conclusie was dan ook dat 'to many 
blacks in our inner city, police harassment has become a way of life'. 

Banton (1974) was voor wat Engeland betreft wat gematigder van toon 
en hield het erop dat er sprake was van wederzijds onbegrip, taalbarriè-
res en verschillen in culturele oriëntaties tussen betrokken partijen. De 
stelling dat de politie zwarten net zo zou dienen te behandelen als blan-
ken, onderstreepte hij overigens niet. De politie zou zich, zijns inziens, 
eerder dienen te verdiepen in de sociale achtergronden van zwarten. Hij 
zocht de oplossing dan ook vooral in de (verbetering van) 'conununity 
liaison'. 

Het standpunt dat er slechts sprake zou zijn van gebrek aan begrip en 
interesse van de politie voor zwarten is gematigd te noemen. In diezelfde 
tijd wezen diverse andere auteurs er namelijk op dat de politie in niet 
geringe mate zou bijdragen aan de tweedeling van de samenleving. De 
politie zou dit doen door zwarten te stereotyperen als criminelen en ille-
galen. Terwijl er enerzijds raids werden uitgevoerd in zogenaamde 
concentratiewijken en er ook speciale squads werden opgericht voor de 
criminaliteitsbestrijding tegen zwarten, kregen diezelfde zwarten tegelij-
kertijd géén bescherming tegen de op hen gerichte raciale aanvallen (In-
stitute of Race Relations, 1979). 

De wijze waarop dergelijke raids door squads werden uitgevoerd en de 
gevaren die daaruit voortvloeiden, werden door Rob o (1979) pakkend 
onder woorden gebracht. Hij beschreef een raid waarbij in één wijk en in 
één nacht zeshonderd West-Indians werden staandegehouden en aange-
sproken. Het gevaar daarvan beschreef hij als volgt: 'The Special Patrol 
Group are the nomad commandos of the Met (London Metropolitan Po-
nce) and move into an area, anywhere, anytime, with no relationship or 
loyalty to the local corrununity'. 

Gordon (1983) ging zelfs zover te spreken van staatsracisme. Hij ver-
wees hierbij naar de Britse traditie, waarbinnen de aanwezigheid van 
zwarten als probleem zou worden gezien. In zijn visie zou een samenle-
ving met een dergelijke traditie ook wetten voortbrengen die zwarten 
vooral als een law and order probleem zouden bestempelen. Logisch 
gevolg hiervan zou dan weer zijn dat de handhaving van deze wetten 
licht het karakter van harassment and raids zou krijgen. 

In latere publikaties liet hij op pakkende wijze zien hoe dergelijk raids 
kennelijk plaatsvonden. Met enige regelmaat zouden bij grootscheepse 
acties tientallen mensen worden gehoord, opgehouden en naar het poli-
tiebureau worden overgebracht om daar enige uren door te brengen, ook 
als alles in orde bleek. Deze fishing expeditions zijn in de ogen van Gor-
don een rechtstreeks gevolg van racistische wetgeving (Luthra and Gor-
don, 1984). 

Een ander gevolg van dit staatsracisme zou zijn dat de politie, zelf dus 
ook racistisch, de racistische dimensie, welke kenmerkend is voor de zo- 
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genaamde raciale aanvallen op zwarten, niet zou herkennen. Al jaren 
zouden deze aanvallen dan ook worden genegeerd of in het gunstigste 
geval worden gebagatelliseerd. Dit zou overigens ook te maken hebben 
met het feit dat er geen objectieve criteria zijn voor zulke aanvallen. Dit 
ontbreken van criteria heeft er inmiddels toe geleid dat de politie alle 
gewelddadigheden, waarbij twee etnische groepen waren betrokken, als 
raciale aanvallen registreert (Gordon, 1986). 

Het is overigens vermeldenswaard dat er ook auteurs waren, die nogal 
wat kanttekeningen plaatsten bij analyses omtrent (staats)racisme en 
achterstand. Zo merkten Lea en Young (1982) op dat migranten in de ja-
ren vijftig heel wat minder perspectieven hadden dan in later jaren. Toch 
zou er toen minder onrust zijn geweest dan nu. Voorts wezen zij op de 
relatie die er zou bestaan tussen de stijgende criminaliteit enerzijds en 
de daaropvolgende intensivering van het politie-optreden anderzijds. 
Deze intensivering zou vooral plaatsvinden ten opzichte van groepen 
welke door de samenleving toch al steeds verder werden gemarginali-
seerd. Daar staat dan weer tegenover dat de Manchester Council for 
Community Relations (MCCR, 1986) op basis van onderzoek conclu-
deerde dat wet- en regelgeving weliswaar racistisch was maar de 
uitvoeringspraktijk niet. 

Een weer heel ander geluid lieten Cain en Sadigh (1982) horen. Zij stel-
den ten aanzien van de rechtspraak vast dat zwanen vaker dan blanken 
terecht stonden voor zogenaamde slachtofferloze delicten. Vervolgens 
zouden zwarten ook vaker aan lekenrechters zijn toevertrouwd en bo-
vendien ook aan strengere rechters. Ten aanzien van dit laatste zij overi-
gens opgemerkt dat de onderzoekers de mate van strengheid afleidden 
van de wijze waarop de rechter de verdachte toesprak en niet van de op-
gelegde straf. Er kon namelijk niet worden vastgesteld dat zwarten 
zwaardere straffen kregen dan blanken. Toch noemden de onderzoekers 
het racisme hier endemisch. 

De literatuur overziend, kunnen we vaststellen dat Amerika en Enge-
land tot op zekere hoogte vergelijkbaar waren. Zo stelden enkele onder-
zoekers, waarvan Scarman niet de geringste was, vast dat er in de jaren 
tachtig ook in Engeland sprake was van verpaupering van zwarten en 
ongevoeligheid voor hun noden en wensen aan de kant van de overheid. 
Anderen voegden daaraan toe dat er sprake was van staatsracisme, in die 
zin dat wet- en regelgeving op zich al racistisch waren. 

Explicieter en ook iets anders dan in de Amerikaanse literatuur wordt 
in de Engelse een deel van de oorzaak ook gelegd bij het systematisch en 
grootschalig aanvallen van zwarten. Zo werden er raids uitgevoerd en 
werden er speciale squads opgetuigd om de criminaliteit onder hen te 
beteugelen. De rol van de politie werd hiermee zwaarder aangezet dan in 
de Amerikaanse literatuur het geval was. 
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De situatie In Nederland 

Het heeft tot aan het einde van de jaren zeventig geduurd, tot dat ook in 
Nederland op grotere schaal klachten werden gehoord over discriminatie 
in het algemeen en het optreden van de politie in het bijzonder. Het ont-
breken van ernstige ongeregeldheden in dit land - een enkele uitzonde-
ring daargelaten - zal hierbij zeker van belang zijn geweest. Het zal ook 
mede verklaren waarom de toon van de klachten en analyses minder bits 
is dan in de Angelsaksische landen en deze laatste bovendien ook op on-
derdelen andere richtingen inslaan. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de analyse van de Schiedamse rel in 
1976. Deze rel was het directe gevolg van een steekpartij (om een meisje), 
waarbij een Turk twee Nederlandse slachtoffers maakte. Omdat de politie 
geen kans zag te dader op te pakken, besloot een groep Nederlanders de 
zaak zelf ter hand te nemen en niet alleen de dader aan te pakken maar 
tegelijk ook 'de Turken'. Zij richtten hun acties tegen enkele Turkse cafés, 
een pension, een moskee en uiteindelijk tegen de politie. 

De analyse, die Jansma en Veenman (1977) van deze rel gaven, liet zien 
dat de Schiedamse rel enkele gelijkenissen vertoonde met de Ameri-
kaanse en de Engelse, maar ook enkele wezenlijke verschillen. Zo was 
daar, zoals Amerikaanse en Engelse onderzoekers al vaststelden, sprake 
van een ernstig misdrijf. Bovendien was de dader van een ander 'ras' dan 
de slachtoffers en was er een vrouw in het spel. De acties waren vooral 
gericht tegen symbolen van de 'tegenpartij' en niet zozeer tegen indivi-
duele leden daarvan. Ook waren de acties uiteindelijk gericht tegen de 
politie. Bovendien waren er grieven, waaraan overheid en politie geen 
gehoor gaven. Anderzijds moest worden vastgesteld dat er tot dan toe 
eigenlijk geen wrijvingen waren geweest tussen Nederlanders en Turken. 
Wel waren er grieven onder Nederlandse jongeren aangaande het feit zij 
niet naar Turkse meisjes mochten kijken terwijl Turkse mannen wel naar 
Nederlandse meisjes zouden kijken. Daarnaast moest worden vastge-
steld dat in dit geval de grieven bestonden aan de kant van de Nederlan-
ders en niet aan de kant van zwarten, minderheden of allochtonen, die 
als gevolg van overheidsbeleid in een achterstandspositie verkeerden. 
Kortom, in essentie verschilde deze rel van de Amerikaanse en de En-
gelse. 

De conclusie dat de Schiedamse rel in essentie verschilde van de Ame-
rikaanse en Engelse past op zich goed bij andere analyses rond discrimi-
natie en racisme in Nederland in die periode. In geen van de boeken en 
artikelen werd gerept over staatsracisme, over een overheid die volstrekt 
ongevoelig zou zijn voor noden en wensen van allochtonen en evenmin 
werd er geschreven over politie-optreden dat door haar karakter als een 
lont in een kruitvat zou zijn. 

Veeleer waren analyses milder van toon en ook genuanceerd. Zo werd 
wel vastgesteld dat in het algemeen de rechtspositie van vreemdelingen 
relatief zwak was, maar daar stond tegenover dat dit niet voor alle al- 
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lochtonen evenzeer het geval was. Bovendien werd vastgesteld dat illega-
len weliswaar het risico liepen uitgezet te worden, maar daarnaast werd 
ook geconcludeerd dat nergens in Nederland daadwerkelijk een actief 
opsporingsbeleid werd gevoerd (Aalberts en -Kamminga, 1983). 

Ten aanzien van discriminatie op de arbeidsmarkt werd geconclu-
deerd dat deze in de dagelijkse praktijk wel voorkwam, maar meer ten 
aanzien van laag gekwalificeerde dan ten aanzien van hoog gekwalifi-
ceerde sollicitanten en daarnaast vaker ten tijde van een ruime arbeids-
markt dan ten tijde van een krappe markt (Bovenleerk en Breuning-van 
Leeuwen, 1978). 

Ten aanzien van de woningmarkt werd opgemerkt dat allochtonen 
veelal in de onaantrekkelijke delen van de gemeenten woonden en dat 
sommige wijken voor hen kennelijk ook 'gesloten' waren, maar van ghet-
tovorming en een cumulatie van problemen daarbinnen was echter 
(nog) geen sprake (Valkonet-Freeman, 1978). 

En voor wat betreft de discriminatie door de politie waren het in die 
jaren vooral Surinamers die zich erover beklaagden dat zij, als automobi-
list, vaker aan controles werden onderworpen dan blanke automobilis-
ten. Deze klachten vormden voor Bovenkerk en Luning (1979) aanleiding 
een experiment op te zetten teneinde na te gaan of dit inderdaad het ge-
val was. De uitkomst van dit experiment bleek verrassend en voor som-
migen ook teleurstellend: géén van beiden werd ook maar een keer ge-
controleerd. Saillant feit hierbij is dat vóór de start van het experiment 
enige mensen, ter vergadering bijeen, weddenschappen afsloten op het 
resultaat. Niemand had echter op deze uitkomst gewed. 

De uitkomst sloot overigens mooi aan bij een eerdere bevinding van 
Luning (1976), namelijk dat het wel meeviel met de bevooroordeeldheid 
van politiemensen. Anderen, zoals Molukkers, Marokkanen en Turken 
beklaagden zich in die jaren vooral over het geringe begrip dat het 
politie-optreden jegens hen uitstraalde (Van den Berg-Eldering, 1976; 
Eppink, 1978; Koops, 1978; Dors, 1979; Santi, 1979). 

Al met al leidden de ervaringen in het buitenland en de hier gehoorde 
klachten ertoe dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de Rijksuni-
versiteit Leiden de opdracht gaf een onderzoek te verrichten naar de re-
latie tussen de politie en allochtonen. In dit breed opgezette onderzoek 
werden niet alleen alle relevante politie-onderdelen opgenomen maar 
ook al die allochtone groepen die tot de minderheden werden gerekend. 

De belangrijkste bevinding uit dit onderzoek was dat discriminatie 
door de politie weliswaar voorkwam, maar dat het geen systematiek van 
werken was. Veel van de knelpunten in de relatie zouden terug te voeren 
zijn op een grote culturele afstand tussen de Nederlandse samenleving 
en de afzonderlijke allochtone groeperingen. Bovendien was er sprake 
van gebrek aan kennis van andere culturen bij de politie en bestond er 
aan de andere kant weinig kennis omtrent de Nederlandse politie. Veel 
ideeën op dit punt zouden vooral gebaseerd zijn geweest op ervaringen 
in het land van herkomst. En ten slotte zou de politie ook onvoldoende 
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voorbereid zijn geweest op het werken in een multi-culturele samenle-
ving. Hieraan werden, zeker in sommige wijken, hoge, verwarrende en 
vaak ook tegenstrijdige eisen gesteld (Aalberts en Kamminga, 1983). 

Dat er bij het politie-optreden op straat meer aan de hand is dan sim-
pelweg op huidskleur discrimineren, hebben vooral Willemse, Tjoen Tak 
Sen e.a. (1984) aangetoond. Zij hebben destijds een experiment opgezet 
teneinde te achterhalen welke factoren het politie-optreden aldaar bepa-
len. In het kader van dit experiment werd in 86 gemeenten een autodief-
stal geënsceneerd. Daartoe werd een auto geparkeerd met daarnaast een 
wachtend persoon: man of vrouw; blank of niet-blank en netjes of niet 
netjes gekleed. Vervolgens werd door een van de observatoren de politie 
gebeld met de mededeling dat iemand 'zich op verdachte wijze bij een 
auto ophoudt'. De verdere gang van zaken werd vervolgens door obser-
vatoren ongezien gadegeslagen. 

Het meest interessante resultaat van dit onderzoek is dat het bepaalde 
combinaties van huidskleur, sekse en kleding zijn die het politie-
optreden bepalen. Zo zouden bij voorbeeld blanke mannen minder cor-
rect bejegend worden door de politie dan blanke vrouwen. Niet-blanke 
vrouwen daarentegen zouden door de politie minder correct worden 
tegemoetgetreden dan niet-blanke mannen. Wordt tevens naar de kle-
ding van de betrokkenen gekeken dan zouden van alle net-geklede bur-
gers vooral de blanken minder correct bejegend worden dan niet-
blanken. Van alle burgers, die niet net gekleed zijn, zouden vooral de 
niet-blanken, vaker dan blanken, een onheuse bejegening ondervinden. 

Ook ten aanzien van de rechtspleging kan in Nederland niet worden 
vastgesteld dat er sprake is van discriminatie als een systematiek van 
werken. Weliswaar hebben Jongman e.a., op basis van een dossier-
onderzoek, aangetoond dat Surinamers en Antillianen relatief vaker ge-
vangenisstraf krijgen dan Nederlanders en dat deze ook zwaarder is, 
maar hetzelfde gold niet voor Turken en Marokkanen. Uiteindelijk werd 
een verklaring hiervoor gevonden in het feit dat er bij Antillianen en Su-
rinamers vaker sprake was van een crimineel verleden ten tijde van de 
strafoplegging dan bij de anderen. Daarnaast speelden bij voorbeeld ook 
burgerlijke staat en het hebben van werk een rol. Jongman e.a. stelden 
dan ook vast dat van consistente discriminatie van minderheden geen 
sprake was (Jongman, e.a., 1986). 

Dit alles overziend, kan ten aanzien van de uitvoering van wet- en re-
gelgeving worden vastgesteld dat er in Nederland geen sprake blijkt te 
zijn van discriminatie door de overheid als systematiek van werken. Res-
teert de vraag of in Nederland sprake is van staatsracisme, zoals bij voor-
beeld Gordon ten aanzien van Engeland heeft gesteld. Hij ontleende 
deze stelling trouwens vooral aan de immigratiewetgeving aldaar. 

Voor de beantwoording van de vraag willen wij ons echter iets breder 
oriënteren. Een heel interessante studie op dit terrein is die van Beune 
en Hessels (1983). Zij hebben op zowel uitgebreide als minitieuze wijze 
de Nederlandse wet- en regelgeving bekeken op bepalingen welke onder- 
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scheid maken tussen autochtonen en allochtonen. Zij kwamen op 
dertienhonderd van zulke bepalingen. Hieruit mocht volgens de onder-
zoekers overigens niet worden afgeleid dat allochtonen 'slechter' af wa-
ren in de wet- en regelgeving dan autochtonen. Niet alle verschillen pak-
ten namelijk negatief uit voor allochtonen en ook niet alle bepalingen 
bleken in de praktijk te worden toegepast. Naar aanleiding van deze stu-
die hebben wel alle departementen de opdracht gekregen hun wet- en 
regelgeving nog eens door te lopen en aan te passen. 

Een andere studie die op dit punt vermeldenswaard is, was die naar 
het binnenlands vreemdelingentoezicht. Dit onderzoek werd verricht op 
verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van de veronderstelling 
dat dit toezicht op discriminatoire wijze zou worden uitgevoerd. Opmer-
kelijkste conclusie uit dit onderzoek was wel dat de politie feitelijk geen 
binnenlands toezicht uitoefende om discriminatie te voorkomen. 
Vreemdelingen werden alleen naar verblijfspapieren gevraagd als de po-
litie op grond van strafvordering de bevoegdheid had betrokkene 
staande te houden. De onderzoeker stelde dan ook vast dat de Neder-
landse politie behoedzaam omging met haar bevoegdheden om haar 
relatie met de allochtone gemeenschap niet onder druk te zetten (Aal-
berts, 1990). 

De situatie in Nederland kunnen we hier als volgt kort samenvatten. 
Ernstige ongeregeldheden zoals in Amerika en Engeland hebben zich 
hier vooralsnog niet voorgedaan. Die ene rel die wij wel uit de geschiede-
nis kennen, kwam slechts ten dele overeen met die in genoemde landen. 
Van verpaupering van zwarten, minderheden of allochtonen is in Neder-
land tot nu toe geen sprake geweest. Evenmin kennen wij ghettovorming 
zoals die zich in Amerika en in zekere zin ook in Engeland heeft voorge-
daan. En ten slotte kan hier worden vastgesteld dat daar waar in Amerika 
en Engeland de politie - al dan niet vermeend - disproportioneel optrad 
en zelfs raids uitvoerde en speciale squads in het leven riep, de Neder-
landse politie wezenlijk anders opereerde. Het uitvoeren van razzia's 
hebben bij voorbeeld nooit tot het standaard pakket behoort en wij heb-
ben ook nooit speciale eenheden in het leven geroepen die vooral wer-
den ingezet tegen het allochtone deel van de samenleving. Dit laat overi-
gens onverlet dat discriminatie voorkwam maar er is, zoals al gezegd, 
geen sprake van systematische of consistente discriminatie. 

Tot besluit: wat geleerd en waar op een dwaalspoor? 
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Wat wij hebben kunnen leren van de Amerikaanse en Engelse ervaringen 
is niet gering. Op de eerste plaats kan hier het belang van het daadwerke-
lijk bieden van kansen en perspectieven genoemd worden. Bovendien 
hebben we kunnen leren dat het ontstaan van ghetto's of zelfs maar 
concentratiewijken desastreus kan zijn. En ten slotte hebben we kunnen 
leren dat de rol van de politie een cruciale is. 
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Op andere punten zijn wij echter op een dwaalspoor geraakt. Zo kan 
Nederland niet zondermeer vergeleken worden met Amerika en Enge-
land. In de eerste plaats is Nederland, in ieder geval veel meer dan Ame-
rika, een verzorgingsstaat. In de tweede plaats verschilt het optreden van 
de Nederlandse politie op wezenlijke punten van vooral de Engelse poli-
tie. 

De vraag die nu nog overblijft is die naar de oorzaak van het uitblijven 
van ongeregeldheden, zoals die zich in Amerika en Engeland hebben 
voorgedaan. Die vraag laat zich niet simpel beantwoorden met 'wij heb-
ben geleerd van hun ervaringen' of 'Nederland is wezenlijk anders'. Het 
meest waarschijnlijk is dat het zowel het een als het andere is. 

Bij wijze van voorbeeld noem ik hier het feit dat de Nederlandse rege-
ring in 1983 met een Minderhedennota kwam. In deze nota wordt expli-
ciet verwezen naar de achterstandspositie van minderheden en de daar-
uit voortvloeiende spanningen die ook onderwerp van Amerikaanse en 
Engelse analyses waren (Tweede Kamer, 1982-1983). Deze nota staat als 
het ware met één been in de verzorgingsstaat en met één been in de bui-
tenlandse ervaringen. 

Een tweede voorbeeld van een vermenging van eigenaardigheid, leren 
van ervaringen en wellicht ook autonome ontwikkeling is de in de jaren 
zeventig opgekomen belangstelling voor wijk-, mens- en probleem-
gericht werken bij de politie. Vermeldenswaard hierbij is overigens dat 
deze belangstelling vooral voortkwam uit onvrede over het isolement 
waarin de politie destijds verkeerde. Met name provo's en krakers heb-
ben toentertijd laten zien dat de kloof tussen gemeenschap en politie te 
groot was om nog adequaat te kunnen functioneren. In zekere zin heb-
ben allochtonen op dit punt 'meegelift'. 
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In het begin van de jaren negentig heeft Nederland te maken gehad met 
een toenemend aantal delicten dat onder de noemer racistisch geweld 
gerangschikt kan worden. Zulke delicten zijn geen nieuw verschijnsel, 
maar de snelle groei van geregistreerde delicten heeft er in ieder geval 
meer aandacht naar doen uitgaan dan in het verleden het geval was. 
Buijs en Van Donselaar (1994) hebben als enigen in Nederland weten-
schappelijk onderzoek naar dit verschijnsel verricht en concentreren 
zich op racistisch en extreem-rechts geweld in de jaren 1992 en 1993. 

Daarentegen hebben het Duitse verleden en Duitslands obsessieve 
angst voor hedendaagse extreem-rechtse tendensen, geresulteerd in ver-
schillende onderzoeken en een veelheid aan theorieën die trachten de 
groei van etnisch geweld binnen de Duitse grenzen te verklaren. Bestaan 
er parallellen tussen dit type delicten in Nederland en Duitsland? Zijn de 
theorieën die zijn gebaseerd op Duits onderzoek, zonder meer toepas-
baar op plegers van racistisch geweld in Nederland? Kan Nederland leren 
van de tragische gebeurtenissen die enige jaren terug in Duitsland heb-
ben plaatsgevonden? 

Dit artikel zal allereerst een definitie van racistisch geweld geven en de 
meetproblemen inventariseren die onderzoek naar door haat gemoti-
veerde racistische delicten met zich meebrengen. Vervolgens zal een be-
oordeling van de trends in beide landen een indicatie leveren van de ni-
veaus in racistisch en etnisch geweld. Een volgende stap bestaat uit de 
bestudering van de ontwikkelde theorieën die het racistisch geweld in 
Duitsland trachten te verklaren. Op basis van de Duitse ervaringen zal 
een poging worden gedaan de huidige trends in Nederland - gebaseerd 
op onderzoek van Buijs en Van Donselaar - te analyseren. Het weinige 
onderzoek in Nederland maakt het overigens onmogelijk Duitse theo-
rieën van toepassing te verklaren op Nederlandse ervaringen. Wellicht 
kan dit artikel dienen als inspiratie voor verder onderzoek 
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Het ontbreken van één enkele, allesomvattende definitie bemoeilijkt de 
vergelijking van racistische delicten in verschillende landen. Maar of 
men nu de term racistisch of etnisch geweld, xenofobisch geweld of 
extreem-rechts geweld gebruikt', het fenomeen waar het om draait is 
altijd hetzelfde: het gaat in alle gevallen om een delict (meestal een 
geweldsdelict) dat wordt gemotiveerd door een vooroordeel tegen het 
slachtoffer op grond van haar of zijn ras, geloof, seksuele geaardheid, 
etniciteit, cultuur of nationale afkomst (Aronowitz, 1994b). Deze definitie 
beperkt zich tot uitsluitend die delicten die werden gepleegd door au-
tochtonen ten opzichte van minderheden. 2  Of men een delict bestem-
pelt als een racistische aanslag is verder afhankelijk van de vraag of men 
de motivatie van de daders als doorslaggevend beschouwt, of dat juist de 
status van het slachtoffer als beslissend criterium fungeert. 

Meetproblemen 

Daarmee is reeds een van de problemen genoemd die samenhangen met 
het meten van racistisch geweld. Gaat men bij de bepaling of een daad 
gerangschikt kan worden als racistisch geweld uit van de motivatie van 
de daders of van de subjectieve beleving van het slachtoffer? Het feit dat 
plegers vaak niet worden gepakt of onbekend blijven, maakt het beoor-
delen van de motivatie van de dader tot een hachelijke taak. Zo kan de 
brandstichting bij een Turkse kruidenier of moskee zou het werk kunnen 
zijn van Nederlandse of Duitse rechts-extremisten, maar ook bij voor-
beeld van Koerdische separatisten. 3  Onafhankelijk van de etnische ach-
tergrond van de daders liggen aan de daad duidelijk vooroordelen ten 
grondslag. Hoe neem je de brandstichting van Turkse eigendommen in 
de statistieken op, wanneer onduidelijk blijft of de brandstichter een 
rechts-extremistische neo-Nazi is danwel een Koerdische separatist? 

Het beoordelen van racistische incidenten wordt er niet gemakkelijker 
op wanneer de impact die de daad op het slachtoffer heeft, in de beoor-
deling wordt meegenomen. Is het schilderen van een hakenkruis een 
geweldsdelict, of brengt het 'slechts' schade aan eigendommen teweeg? 

1 Hoewel racistisch geweld niet hetzelfde is als etnisch geweld, zullen beide termen hier door 

elkaar gebruikt worden. Deze termen staan echter niet gelijk aan extreem-rechts geweld. In 
Duitsland wordt immers veel racistisch geweld gepleegd door jongeren die geen duidelijke 

banden onderhouden met extreem-rechts. 
2 In Duitsland wordt hier ook het geweld onder begrepen van rechts-extremisten jegens 

gehandicapten, daklozen en politiek links geëriënteerden. 

3 De daad als zodanig zal waarschijnlijk in beide landen worden geregistreerd als een 

racistisch delict Dit ontneemt dan ook het juiste zicht op de officiële statistieken van 

instanties die gegevens verzamelen over raciaal gemotiveerde delicten. Immers, het is de 

bedoeling alleen die delicten te registreren die door de autochtone bevolking tegen 
minderheden wordt gepleegd. 
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Heeft, bij voorbeeld, het schilderen van een hakenkruis op de buiten-
muur van een grootwinkelbedrijf hetzelfde psychologische effect als een 
geschilderd hakenkruis op de muur van een synagoge of Joodse begraaf-
plaats? 

Andere problemen die zich bij het meten van zulke voorvallen voor-
doen hebben betrekking op het probleem dat slachtoffers geen aangifte 
doen van delicten. Dat kan bij voorbeeld het gevolg zijn van het feit dat 
het slachtoffer illegaal in een land verblijft en/of werkt en bang is voor 
uitzetting wanneer aangifte wordt gedaan, of dat het slachtoffer te weinig 
vertrouwen heeft in de politie. Ook kunnen taalbarrières slachtoffers er-
van weerhouden aangifte te doen. Een ding echter staat zo vast als een 
huis: hoe racistisch geweld ook gemeten wordt, het aantal ongeregis-
treerde incidenten dat tegen minderheidsgroepen worden begaan, is 
aanzienlijk. 

Een volgende factor die de registratie van racistische incidenten beïn-
vloed, is of incidenten door de politie en andere instanties als zodanig 
worden herkend en geregistreerd. De verschillende instanties die zulke 
incidenten registreren geven zowel in Duitsland (AtIdnson, 1995) als in 
Nederland cijfers die niet met elkaar overeenkomen. Afzonderlijke ge-
beurtenissen waaraan de media aandacht gaven, werden in zowel Neder-
land als in Duitsland niet opgenomen in de officiële statistieken. Een bij-
komende moeilijkheid is dat sommige Duitse media betrokken zijn 
geweest bij het ensceneren van gebeurtenissen om de verkoopcijfers van 
de bladen te stimuleren. Zo werd aan skinheads bier en geld beloofd 
wanneer zij voor de camera's hakenkruizen wilden schilderen.4 

Een heel andere moeilijkheid bij het meten van racistisch geweld is het 
fenomeen dat sommige slachtoffers aangifte doen van een racistisch de-
lict dat in feite nooit plaatsvond. In zowel Duitsland als Nederland deden 
slachtoffers soms aangifte van mishandeling door neo-Nazis waarbij la-
ter duidelijk werd dat zij zichzelf de verwondingen hadden toegebracht. 
Van Donselaar schat dat 1% van de aangiftes 'verzonnen' is (Trommelen, 
1995). 

Om kort te gaan, de registratie van racistisch geweld blijft problema-
tisch. Voor die registratie zijn consistente definities en metingen noodza-
kelijk. Zonder erkenning van het verschijnsel en juiste registratie ervan is 
het onmogelijk de reikwijdte van het probleem te meten en effectief be-
leid te ontwikkelen. 

4 Voor afwijkingen in Duitsland zie Aronowitz (1994a). Informatie voor Nederland werd 

verkregen door middel van overleg met onderzoekers van het WODC (zie ook noot 17). 

53 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996 

Huidige trends van etnisch geweld 

Nederland 

54 

Hoewel racistische incidenten in Nederland niet onbekend zijn, bleven 
deze tot de jaren zeventig beperkt tot sporadische opstootjes tussen Ne-
derlanders en etnische minderheidsgroepen (Van Donselaar, 1993). In de 
jaren zeventig vond een toenemend aantal gevallen van racistisch ge-
weld plaats, dat sterk steeg in de vroege jaren tachtig, gevolgd door een 
daling in de tweede helft van de jaren tachtig. Vanaf 1990 is er weer een 
toename te signaleren. De jaren 1992 en 1993 kenmerkten zich door een 
tot dan toe nooit eerder vertoonde golf van racistisch geweld. 

In hun werk met betrekking tot racistisch en rechts-extremistisch ge-
weld in Nederland, presenteren Buijs en Van Donselaar (1994) trends in 
geweldsdelicten voor deze twee jaren. De in hun werk gepresenteerde 
data bestaan uit een compilatie van gegevens, bestaande uit media-
berichten, BVD-statistieken, politie-statistieken, gegevens van het Fas-
cisme Onderzoeks Kollektief, van collega-onderzoekers en ten slotte de 
eigen bestanden. Zowel het aantal delicten als het aantal gewelds-
delicten5  (vandalisme uitgezonderd) is tussen 1991 en 1992 met een fac-
tor zes toegenomen (van 29 tot 189). De toename tussen 1992 en 1993 
(van 189 naar 278) is geringer, maar niettemin aanzienlijk. Delicten zoals 
bomaanslagen of de dreiging daarmee, evenals mishandelingen, zijn tus-
sen 1992 en 1993 afgenomen. Bedreigingen, confrontaties en vernielin-
gen zijn daarentegen toegenomen. 6  

Het percentage opgehelderde delicten na arrestatie is 25% (1992) en 
34% (1993). Voor mishandeling ligt het ophelderingspercentage hoger: 
52%, respectievelijk 53%. Het ophelderingspercentage voor vernieling en 
brandstichting is over de periode 1992-1993 sterk toegenomen, hetgeen 
met name valt toe te schrijven aan de arrestatie van leden van het Nazi 
Front Zeeland en het Nijmeegs Bevrijdingsfront, twee min of meer ge-
organiseerde groepen die zich actief bezighouden met het plegen van 
geweldsdelicten. 7  

Van Donselaar biedt mogelijke verklaringen voor de toename van ra-
cistisch geweld en schrijft deze in de jaren zeventig toe aan zowel de 
immigratiegolf als de toename in geweldsmisdrijven in het algemeen. De 

5 Onder geweldsdelicten vallen bedreigingen, dreiging met bomaanslagen, confrontaties, 

vernieling, brandstichting, bomaanslagen, aanslagen, andersoortige aanslagen waaronder 

gewapende overval en gijzeling en andere gewelddaden zoals het stelen van wapens ten 
behoeve van extreem-rechtse activiteiten. Buijs en Van Donselaar beargumenteren dat het 

totale aantal delicten met uitzondering van vandalisme een meer betrouwbare indicator is 

van de ontwikkeling van racistisch en extreem-rechts geweld, en dat daarom vandalisme 
niet in de cijfers en grafieken is opgenomen (Buijs en Van Donselaar, 1994, p. 64). 

6 Voor een verklaring van de delicten en het aantal delicten, zie Buijs en Van Donselaar tabel 
II, p. 68. 

7 Zie Buijs en Van Donselaar, tabel IV, p. 71. 
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Grafiek 1: Racistisch en extreem rechts geweld in Nederland 
1980-1993 
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Bron: Buys en Van Donselaar, 1994 

schommelingen in de jaren tachtig lopen parallel met de opkomst en de 
terugval van de racistische politieke partijen. Nu bestaat er niet noodza-
kelijkerwijs een causaal verband tussen de opkomst van rechts-extremis-
tische politieke partijen en racistisch geweld. Hoewel georganiseerde 
rechts-extremistische politieke partijen politieke maatregelen tegen min-
derheidsgroeperingen omarmen, distantiëren zij zich officieel vaak van 
op geweld beluste jongeren. Het aanmoedigen van het gebruik van ge-
weld zou immers kunnen resulteren in een partijverbod. Wat precies de 
reden is van de zeer grote toename in de jaren 1992 en 1993 blijft dus nog 
onduidelijk. 8  

Het Nederlandse patroon lijkt zich in Duitsland te weerspiegelen. Is 
dan, zo kunnen wij ons afvragen, de Nederlandse situatie vergelijkbaar 
met die in Duitsland? Op sommige terreinen kunnen inderdaad parallel-
len getrokken worden. Maar er bestaan ook duidelijke verschillen. 

Duitsland 

Twee instanties in Duitsland, het Bundeskriminalamt en het Bundesamt 
ffir Verfassungsschutz, houden zich bezig met het opsporen en registre-
ren van gevallen van xenofobisch en extreem-rechts geweld. 9  Hoewel de 

8 Toegenomen bewustzijn van het probleem en meer nauwgezette aangifte kunnen misschien 

deels de zeer grote toename verklaren. Racistische delicten die voorheen alleen werden 

geregisteerd als vernieling of mishandeling, worden nu geclassificeerd als racistisch 

geweld, waardoor het aantal delicten snel is toegenomen. 

9 Beide instanties leveren verschillende statistieken die het moeilijk maken een nauwkeurig 

beeld te schetsen van de situatie in Duitsland. Statistieken in dit artikel berusten op de 

cijfers zoals die door het Bundesverfassungsschutz werden geleverd. 
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Nederlandse delict-categorieën niet geheel en al overeenkomen met die 
in Duitsland, kan onweerlegbaar worden vastgesteld dat het Duitse 
geweldsniveau , °, zowel qua aard als omvang, het Nederlandse verre 
heeft overtroffen. 

Voor wat betreft racistische aanslagen maakt het Bundesamt fCtr Ver-
fassungsschutz een onderverdeling tussen geweldsdelicten met een be-
wezen of veronderstelde rechts-extremistische motivatie" en delicten 
die alleen een xenofobisch element bevatten. ,2  Geweldsdelicten met een 
extreem-rechtse inslag lieten tussen 1982 en 1990 een op en neer gaande 
lijn zien. In 1990 vonden 309 geregistreerde rechts-extremistische delic-
ten plaats. Tussen 1990 en 1992 zien we een zeer grote toename in 
rechts-extremistische gewelddaden (1990: 309; 1991: 1492; 1992: 2639). 
Na de top in 1992 zien we een afname naar 2232 in 1993 en 1489 in 1994. 

Ook geweldsdelicten die uit vreemdelingenhaat voortkomen (Gewalt-
taten mit fremdenfeindlichem Hintergrund), zijn vanaf het hoogtepunt 
van 2277 in 1992 gedaald naar 1609 in 1993 en 860 in 1994. Onder deze 
geweldsdelicten vallen moord en pogingen tot doodslag (17 in 1992, 8 in 
1993, 0 in 1994), brandstichting, aanslagen met behulp van explosieven, 
ordeverstoring (Landfriedensbruch), vernieling van eigendommen met 
extreem geweld en lichamelijk geweld resulterend in verwondingen 
(Bundesministerium des Innern, 1995). Terwijl het grootse deel van het 
rechts-extremistische geweld is gericht op buitenlanders, daalde het per-
centage van xenofobische delicten in vergelijking met het totale aantal 
rechts-extremistisch gewelddaden van 86% in 1992 tot 75% in 1993 en 
58% in 1994. 

Vier aanslagen kunnen als Sleutelmomenten' in de recente geschiede-
nis van etnisch geweld worden gezien. De aanslagen op verblijven van 
asielzoekers in Hoyerswerda (september 1991) werden door het publiek 
goedgekeurd en verbaal ondersteund. In Rostock-Lichtenhagen (augus-
tus 1992) nam het publiek actief deel aan aanslagen die zowel op de 
asielzoekerscentra als op de politie waren gericht. In beide situaties was 
de politie niet in staat of niet bereid de buitenlanders te beschermen en 

10 Tegen het eind van 1992 waren 17 personen, waaronder 8 buitenlanders, door rechts-
extremisten, skinheads of gewelddadige vandalen gedood. In 1993 verloren acht personen 

het leven tijdens aanslagen. 

11 'Gewelddaden met een bewezen of veronderstelde rechts-extremistische motivatie' 
behelzen xenofobisch en anti-semitisch geweld en geweld tegen politieke tegenstanders 

Oinks getkiënteerden), daklozen, homoseksuelen en gehandicapten. Hoewel de term veel 
gebruikt wordt, is het onmogelijk de motivatie achter de daden te bepalen tenzij de daders 

gepakt worden. In gevallen waarin verdachten niet geïdentificeerd of gepakt werden, kijkt 
de politie of de daders eventueel banden hadden met extreem-rechts. Daarbij gaat men 

onder andere af op de swastika's die op de in brand gestoken gebouwen werden 
geschilderd, of meldingen van neo-Nazi slogans of liederen die gehoord zijn voorafgaand 

aan de aanslag. 
12 Xenofobisch geweld is geweld dat tegen personen (of hun eigendommen) is gericht 

vanwege hun voorkomen, ras, land van herkomst of nationaliteit 



Racistisch geweld In Duitsland en Nederland 	 57 

Grafiek 2: Ontwikkeling van geweldsdelicten met bewezen of veronder-
stelde rechtsextremistische motivatie in Duitsland, 1982-1993 
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meteen een eind te maken aan het geweld. Politici schreven het geweld 
toe aan het gevoerde immigratiebeleid en maakten de buitenlanders tot 
zondebok. De derde aanslag, waarbij dit keer ook mensen het leven ver-
loren, betrof de brandstichting in Miilln (november 1992), waarbij een 
gebouw dat door Turkse families werd bewoond het doelwit was. Drie 
personen, waarvan twee kinderen, vonden de dood, negen personen 
raakten gewond, en 45 personen raakten door deze aanslag dakloos. De 
vierde aanslag, wederom een brandstichting in een woning van Turkse 
burgers, vond in Solingen plaats (mei 1993). Deze veroorzaakte de dood 
van twee Turkse vrouwen en drie kinderen en had zware verwondingen 
voor zeven bewoners tot gevolg. Deze twee laatst genoemde aanslagen 
resulteerden in zowel een internationale veroordeling van de Duitse on-
macht om de buitenlandse bevolking te beschermen als een onmiddel-
lijk rigoreus antwoord van de Duitse regering om xenofobisch en 
extreem-rechts geweld binnen haar grenzen stevig aan te pakken. 13  

13 Voor een meer diepgravende bestudering van deze gebeurtenissen, zie Aronowitz, 1994. 
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Parallellen tussen Duitse en Nederlandse ervaringen? 

In hoeverre kunnen de Duitse en Nederlandse ervaringen vergeleken 
worden? In de eerste plaats zijn er overeenkomsten aanwijsbaar waar het 
de daderpopulatie betreft. Hoewel het aantal incidenten dat resulteerde 
in arrestaties beperkt is, kunnen toch enkele generaliserende opmerkin-
gen worden gemaakt over de gearresteerde personen 14  die ervan be-
schuldigd werden aanslagen tegen buitenlanders (of minderheden) en 
hun eigendommen te hebben gepleegd. 

In beide landen wordt etnisch en racistisch geweld over het algemeen 
gepleegd door jonge mannen die vaak onder invloed van alcohol verke-
ren. Zij maken deel uit van los gestructureerde groepen. In Duitsland 
werd bijna 94% van de xenofobische daden in groepsverband gepleegd 
(Mischkowitz, 1994). Duitse gegevens over de 758 daders die werden ver-
oordeeld voor geweldsdelicten met een veronderstelde of bewezen 
rechts-extremistische achtergrond, leveren het volgende beeld op: 
slechts 4% van de daders was lid van georganiseerde extreem-rechtse 
partijen of organisaties; nog eens 5% had enige vorm van relatie met ge-
organiseerd rechts; dertig procent van de groep kan tot de gewelddadige 
skinheads-subcultuur worden gerekend." Slechts één procent van de 
daders was vrouw. Wat de leeftijd betreft: 68% van de daders is tussen de 
17 en 19 jaar oud, 18,5% tussen de 21-30 jaar. Slechts drie procent is 
ouder dan dertig jaar (Bundesministerhun des hmern, 1995). 16  

Het besluit om geweld te plegen komt dikwijls spontaan op (Bundes-
ministerium des Innern, 1995). Verder worden de daders gekarakteri-
seerd als personen met een lage opleiding, afkomstig uit een armoedige 
sociale omgeving (Albrecht, 1995). Maar de daders zijn niet noodzakelij-
kerwijs te kenschetsen als marginale jongeren. Een studie in Trier wees 
zelfs uit dat de meerderheid van de daders, en dan met name degenen 
die voor het eerst met de politie in aanraking kwamen, gekarakteriseerd 
kon worden als 'normale' jongeren (Mischkowitz, 1994). 

Terwijl er in Duitsland een veelheid aan studies bestaat met betrekking 
tot racistische houdingen of plegers van xenofobisch of racistisch geweld 
(voor een complete lijst zie de appendix in Mischkowitz, 1994), bestaat er 

14 Informatie met betrekking tot Duitse delinquenten werd geleverd door het Duitse 
Bundesverfassungsschutz en heeft betrekking op 758 delinquenten die tussen 1991 en 

1994 werden gearresteerd. De informatie met betrekking tot Nederlandse delinquenten is 

alleen gebaseerd op het onderzoek van Buijs en Van Donselaar. Aangezien zo weinig 
bekend is over de Nederlandse populatie, is het commentaar met betrekking tot Neder-
landse delinquenten meer speculatief dan empirisch onderbouwd. 

15 Het Bundesverfassungsschutz schat dat drie kwart van alle delicten gericht tegen 

buitenlanders gepleegd wordt door neo-Nazi's die bijna allen jonger dan 21 jaar zijn 

(geciteerd in Maier-Katkin e.a., 1995). 
16 75% van alle door vooroordelen gemotiveerde delicten die door de Duitse politie tussen 

januari 1991 en april 1992 werden geregistreerd (N-1398) werd gepleegd door kinderen, 

jongeren of jong-volwassenen tot 20 jaar. 
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in Nederland weinig onderzoek dat betrekking heeft op de achtergron-
den en motivatie van daders.' 7  Het beperkte materiaal dat nu voorhan-
den is, werd geleverd door Buijs en Van Donselaar (1994). In Nederland, 
zo blijkt uit dit onderzoek, lijkt er geen duidelijk of direct verband te be-
staan tussen de daders en extreem-rechtse politieke partijen of groepen, 
hoewel individuele leden van deze organisaties betrokken waren bij di-
verse gewelddadige voorvallen. Nazi-skinheads zijn ook betrokken bij 
een groot percentage van geweldsincidenten. Net  als in Duitsland gaan 
mei name jonge mannen over tot racistisch geweld. rij plegen in los ge-
organiseerde groepen spontaan geweld, vaak onder invloed van alcohol. 
Volgens de CRI zijn de daders doorgaans afkomstig uit sociaal zwakke 
milieus (Trommelen, 1995). - 

Een andere parallel tussen beide landen betreft de migratiegolven. 
Deze kunnen het etnisch geweld in de jaren zeventig in Nederland en in 
de vroege jaren negentig in Duitsland verklaren. De groei van het aantal 
immigranten en asielzoekers is in beide landen recentelijk afgenomen. 
In tegenstelling echter tot Duitsland waar xenofobisch geweld duidelijk 
lijkt af te nemen, is dat in Nederland de vraag." 

Ondanks enkele demografische overeenkomsten van de dader-
populatie, moet men vaststellen dat er veel grotere verschillen bestaan 
tussen het niveau en de reikwijdte van het Nederlandse en Duitse ge-
weld. De gewelddadige aanslagen van jongeren die het op buitenlanders 
gemunt hadden, werden in Duitsland door veel gewone burgers openlijk 
ondersteund. Zulk gedrag heeft in het recente verleden in Nederland niet 
plaatsgevonden. In Nederland zijn brandstichtingen er voor het grootste 
deel op gericht schade aan eigendommen teweeg te brengen. Vergelijk-
bare aanslagen in Duitsland waren echter eerder op personen gericht 
zoals blijkt uit de zwaar verwonde slachtoffers in Hilnxe of de gedode 
buitenlandse bewoners in Mfilln en Solingen. Aldus kan men conclude-
ren dat in Duitsland het aantal aanslagen, de omvang van het geweld en 
het toegebrachte leed veel groter is dan in Nederland. Bovendien lijkt de 
reactie van de politie sterk te verschillen. De Duitse politie is er meerma-
len van beschuldigd werkloos te hebben toegekeken wanneer zij buiten-
landers tegen het geweld zou hebben kunnen beschermen (zoals het ge-
val was in Hoyerswerda, Rostock en Eberswalde." In Nederland zijn 
dergelijke beschuldigingen niet geuit. 

17 Onderzoek naar de achtergronden en motivatie van daders van racistisch geweld wordt op 

dit moment uitgevoerd door het WODC. Ook aan het Willem Pompe Instituut voor 

Strafrechtswetenschappen te Utrecht wordt onderzoek op dit gebied verricht. 

18 Volgens de CRI is er sprake van een stabilisering. Zie Trommelen, 1995. 

19 De politie werd voor de rechtbank gedaagd omdat zij een Angolese man, die tijdens een 

aanslag van neo-Nazi's in Eberswalde werd vermoord, niet te hulp zou zijn gekomen. 
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Zijn Duitse theorieën hier toepasbaar? 

60 

Talloze theorieën zijn aangedragen om het bestaan van etnisch geweld in 
Duitsland te verklaren. Deze theorieën hebben niet slechts betrekking op 
de Duitse situatie in het algemeen, maar op de 'Oost-Duitse' situatie in 
het bijzonder. Met name hebben ze betrekking op de veranderingen en 
de onzekerheden die de val van het communisme en de hereniging van 
de beide Duitslanden in 1990 met zich meebrachten. Deze hervorming 
betekende het afscheid van het repressieve, communistische (en sterk 
anti-Nazi georiënteerde) regime dat werd gekenmerkt door een vaste 
maatschappelijke ordening met collectieve regelingen en voorzieningen. 
De enorme maatschappelijke herstructurering, met name in het voor-
malige Oosten, resulteerde in onzekere en instabiele omstandigheden. 
Niet langer kon men geloven in een regering, een ideologie, een zekere 
toekomst met gegarandeerd werk. De politieke veranderingen brachten 
voor de 'Oost-Duitsers', vergeleken met de 'West-Duitsers', een gevoel 
van isolement en een collectief minderwaardigheidscomplex met zich 
mee. 

Teneinde deze gevoelens van minderwaardigheid te boven te komen, 
werden de sociaal zwakkeren het mikpunt van agressie: buitenlanders 
werden als zondebok geafficheerd en kregen de schuld van bij voorbeeld 
de hoge werkeloosheid en het woningtekort. Deze op buitenlanders ge-
richte haat gaf Oost-Duitsers niet alleen een gevoel van superioriteit, 
maar eveneens een gevoel van saamhorigheid, een gevoel ergens bij te 
horen, een gevoel dat in de overgangsperiode verloren was gegaan. 
Agressief gedrag tegen buitenlanders smeedde een band tussen de 
'Oost'- en 'West-Duitsers'; nationalistische gevoelens bleken zo een suc-
cesvol middel tot sociale integratie (Korfes, 1992; Heitmeyer, 1995). 

Een volgende verklaring voor de populariteit van rechts-extremistisch 
gewelddadig gedrag in Duitsland, met name in de nieuwe federale sta-
ten, is gelegen in het feit dat Oost-Duitsland haar betrokkenheid bij het 
Nazi-regime altijd categorisch heeft ontkend: Oost-Duitsland was een 
slachtoffer van Nazi-agressie en geen deelnemer aan die politiek. Deze 
weigering om de eigen rol tijdens de Tweede Wereldoorlog te erkennen 
leidt tot een minimalisering van gevoelens van verantwoordelijkheid of 
schuld en schept aldus ruimte voor een heropleving van een nationaal 
socialistische houding (Schubart en Schmidt, 1992). 

Deze theorieën die het racistisch gedrag in Duitsland misschien ade-
quaat kunnen verklaren, zijn duidelijk niet van toepassing op Nederland. 
Nederland heeft de afgelopen jaren geen geweldige sociale onrust of 
maatschappelijke herstructurering gekend. Zijn er dan wellicht andere 
theorieën die het gewelddadig, racistisch gedrag onder Nederlanders 
kunnen verklaren? 

Volgens Wilhelm Heitrneyer - in Duitsland de gezaghebbende onder- 
zoeker op het gebied van rechts-extremistische attitudes en gewelddadig 
gedrag onder jongeren - is het gewelddadige gedrag van jongeren te ver- 
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klaren door de grote sociale desintegratie en de daaruit voortspruitende 
individualisering. Onverwerkte gevoelens van vervreemding gaan ge-
paard met een gevoel van 'geïsoleerd-zijd. Dit is in het bijzonder proble-
matisch gebleken bij adolescenten op de drempel naar volwassenheid. 
Gevoelens van vervreemding en isolement leiden bij deze groep tot de 
overtuiging dat 'zij de controle verliezen over hun eigen levens ... dat zij 
niet in staat zijn om te gaan met hun eigen machteloosheid, isolement 
en onzekerheden over hoe hun toekomstige carrières vorm te geven.' 

Teneinde deze onzekerheden te boven te komen, zoeken jongeren 
'identificatie met symbolen en rituelen die kracht beloven; integratie in 
'natuurlijke' hiërarchieën; en lidmaatschap van krachtige instituties on-
der wier protectie het zelfvertrouwen van het individu zich kan ontwik-
kelen' (Heitmeyer, 1995, p. 23). Geweld kan gebruikt worden om gevoe-
lens van machteloosheid de baas te worden; het verschaft immers 
waardering. Wat Duitse politici met maandenlange politieke debatten 
niet voor elkaar kregen, klaarden gewelddadige jongeren binnen een 
aantal dagen, namelijk de verwijdering van buitenlanders en de opvang-
centra uit de steden Hoyerswerda en Rostock. 

Buijs en Van Donselaar (1994) brengen een aantal theorieën naar vo-
ren om extreem-rechts geweld in Nederland te verklaren. Aangezien er 
tot op de dag van vandaag zo weinig onderzoek is gedaan op het gebied 
van daders van extreem-rechts geweld in Nederland, is het onmogelijk 
deze theorieën te toetsen. Ook is het niet mogelijk te bepalen of de 
Duitse theorieën wel of niet toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie 
en of er al dan niet overeenkomsten - buiten leeftijd, sekse en sociale 
klasse - gevonden kunnen worden in de achtergronden en de motivatie 
van de daders in zowel Nederland als Duitsland. 

Wat leert de Duitse ervaring? 

61 

In Duitsland bereikten de rechts-extremistische aanslagen in 1992 hun 
hoogtepunt. Na een uitzonderlijk gewelddadig jaar (zeventien personen, 
waaronder acht buitenlanders, werden gedood door toedoen van rechts-
extremisten, gewelddadige vandalen of skinheads) kwam de Duitse rege-
ring, zowel in binnen- als buitenland, onder aanhoudende druk te staan 
omdat zij in gebreke bleef bij het oplossen van het probleem. 

Het aantal gewelddadige aanslagen nam drastisch af in 1993 en 1994. 
Een aantal verklaringen kan hiervoor worden gegeven. Voor een deel 
speelden demografische factoren een rol. Het doel van de meeste ge-
welddadige aanslagen in 1991 en 1992 waren asielzoekers en hun bezit-
tingen. Een afname in de immigratie in het algemeen, en in het aantal 
personen dat in 1993 asiel zocht in Duitsland in het bijzonder, speelden 
deels een rol in de afname van het aantal aanslagen (Bundesministerium 
des Innem, 1994; Maier-Katkin e.a., 1995). 

De verandering in de Duitse houding ten opzichte van dergelijke delic-
ten kan echter de belangrijkste causale factor worden genoemd. Een re- 
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cordaantal Duitse burgers ging in verschillende steden met brandende 
kaarsen de straten op om van hun solidariteit met buitenlanders blijk te 
geven. De regering onderkende dat het terugbrengen van het aantal im-
migranten het probleem niet geheel en al zou kunnen oplossen. De aan-
dacht verschoof van de poging het toelatingsbeleid te wijzigen naar de 
noodzaak de daders harder aan te pakken. 

De repressieve maatregelen kregen op verschillende manieren vorm. 
De politie kreeg de beschikking over grotere uitvoerende bevoegdheden: 
zij kreeg grotere bevoegdheden om relschoppers preventieve hechtenis 
op te leggen en meer vrijheid om technisch hoogwaardige afluisterappa-
ratuur te gebruiken. Ook justitie reageerde. In het geval van brandstich-
ting verlangde de regering van het O.M. dat verdachten vervolgd zouden 
worden voor het misdrijf brandstichting en poging tot moord, in plaats 
van voor openbare ordeverstoring. In plaats van het opleggen van voor-
waardelijke straffen werden relatief lange gevangenisstraffen de norm. 
Bovendien ging de regering ertoe over geen demonstratie-bevoegdheden 
aan neo-Nazi's te verlenen, het verbod van extreem-rechtse politieke 
groeperingen daadwerkelijk af te dwingen en de grondwettelijke rechten 
aan veroordeelde neo-Nazi's te ontnemen (Aronowitz, 1994a). 

Erkend werd echter dat deze harde strafrechtelijke methoden niet de 
enige oplossing voor het probleem vormden. Dat was dan ook de reden 
waarom de federale regering de vijf nieuwe federale staten twintig mil-
joen mark ter beschikking stelde voor preventieve anti-agressie en anti-
geweld programma's met risicojongeren (Aronowitz, 1994a; Bundesmi-
nisterium des Innem, 1995). In enkele Duitse staten is een aantal 
speciale commissies, werkgroepen en onderzoeksprojecten gestart die 
zich alle richten op de preventie van extreem-rechts en xenofobisch ge-
weld.20  

De belangrijkste les die uit de Duitse ervaringen kan worden getrok-
ken, is dat ontkenning van het probleem en het minimaliseren van de 
ernst van het geweld of het potentieel ervan, de weg opent naar escalatie 
en bovendien de daders van geweldsdelicten in hun overtuiging sterkt 
dat wat zij doen 'uiteindelijk toch niet zo erg is'. Ieder delict moet als ern-
stig worden aangemerkt. Doet zich geweld vobr, dan moeten de autori-
teiten onmiddellijk en hard optreden. Echter, wanneer geweld eenmaal 
is voorgekomen, is het te laat. Om die reden dient de overheid naast een 
puur reactieve benadering van het probleem ook tegemoet te komen aan 
de behoefte risico-jongeren te identificeren. Preventief werk met zulke 
jongeren kan wellicht de behoefte aan strafrechtelijke interventies in een 
later stadium doen afnemen. 

20 Zie de appendix in Mischkowitz (1994) voor een volledige lijst van programma's in elk van 

de zestien Duitse staten. 
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Conclusies 

Zal Nederland te maken krijgen met het soort geweld dat Duitsland in 
het recente verleden heeft leren kennen? Waarschijnlijk niet. Geis (1995) 
stelt dat xenofobie en racistisch geweld in Duitsland anders en gevaarlij-
ker is dan in andere landen. Dit schrijft hij toe aan het bestaan van een 
'apart Duits ethos' dat de uitsluiting en de minderheidsstatus van bui-
tenlanders tolereert. Hoewel dit ethos volgens Geis altijd heeft bestaan, 
werd het ten dele versterkt door de Duitse hereniging, het moment 
waarop Duits 'broederschap', nationalisme en 'Duitsland voor de Duit-
sers' opnieuw ten tonele verschenen (Atkinson, 1995). 

Deze poging om Duitsland 'etnisch zuiver' te houden wordt weerspie-
geld in het Duitse immigratiebeleid, dat weigert burgerschap te verlenen 
op grond van geboorteplaats. Op die manier wordt voorkomen dat kin-
deren en kleinkinderen van immigranten automatisch het burgerschap 
zou toevallen, terwijl tegelijkertijd etnisch Duitse immigranten uit Oost-
europese landen wel in staat worden gesteld onmiddellijk burgerschap te 
verkrijgen. Bovendien, naturalisatie is moeilijk onder andere omdat er 
'een publiek belang dient te bestaan bij de naturalisatie van de buiten-
lander', een overblijfsel uit een Nazi-wet." 

Zowel het meer liberale Nederlandse immigratie- en naturalisatie-
beleid als de grotere mate waarin buitenlanders en etnische diversiteit 
worden geaccepteerd, voorkomt het type atmosfeer dat wijdverspreide 
extreem-rechtse ideologie en actie voedt. De Nederlanders kunnen ge-
rust zijn: de Duitse situatie zal zich, noch wat omvang noch wat aard van 
de delicten betreft, op Nederlandse bodem herhalen. Bovendien, als de 
Nederlandse trend de Duitse weerspiegelt, dan is het zelfs mogelijk dat 
Nederland aan de vooravond staat van een daling in zulk racistisch ge-
weld. 

De conclusie luidt dat aan een aantal criteria voldaan moet worden 
willen landen met succes de strijd tegen racistisch geweld winnen. Aller-
eerst dient het verschijnsel duidelijk gedefinieerd te worden en zorgvul-
dig gemeten. Een van de belangrijkste variabelen bij het bepalen van de 
mate van racistisch geweld in een samenleving is de bereidheid van min-
derheden zulke delicten aan te geven bij de politie. Angst voor een zekere 
gelieerdheid van de politie aan extreem-rechtse activisten in Duitsland is 
een mogelijke verklaring voor een eventuele 'onderregistratie' van derge-
lijke delicten. Het is dus van groot belang dat de politie gevoeliger wordt 
voor minderheden en/of dat een andere, meer neutrale, instantie aangif-
ten van buitenlanders opneemt en hen aanmoedigt aangifte te doen bij 
de politie. 

Ten tweede moet de politie zich bewust zijn van het probleem van ra-
cistisch geweld en moet zij racistische incidenten ook daadwerkelijk als 

21 Zie Geis (1995, p. 68). De auteur citeert hier Nora Ráthzel, 'Germany, one race, one nation?' 

in Race and dass, 1991, januari-maart, 32e jrg, pp. 23-48. 
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zodanig registreren. Een weigering of het onvermogen van de politie een 
geweldsdaad tegen een buitenlander of tegen een symbool van een etni-
sche minderheid als zodanig te herkennen en te registreren, leidt de aan-
dacht af van het probleem en versterkt de overtuiging van hen die haat 
verkondigen en racistisch geweld plegen. 

Ten derde moeten anti-racisme en anti-geweld programma's aangebo-
den worden teneinde mensen gevoeliger te maken voor multi-culturele, 
multi-etnische samenlevingen en alternatieven te bieden voor het ge-
bruik van geweld. Als geweld reeds heeft plaatsgevonden, dient het 
rechtssysteem dienovereenkomstig te handelen. Een laatste conclusie 
luidt dat meer onderzoek gedaan moet worden naar hen die raciaal en 
etnisch gemotiveerd geweld plegen. Als we niet weten wat hen drijft, 
hebben we nauwelijks de kans het geweld te voorkomen. 
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Een zeker niet onbekende figuur in `stripland' is Haagse Harrie. Een bolle 
vetkuif die in onmiskenbaar Algemeen Beschaafd Haags commentaar 
levert op zijn omgeving en de zaken die zich daarin dagelijks voordoen. 
Een mooi voorbeeld van dit commentaar vind ik het verslagje van het 
bezoek dat Harrie in het kader van de integratie brengt aan een 'ffirks 
café. Als hij, eenmaal binnen, in gesprek raakt met de daar aanwezige 
mannen stelt hij al snel vast dat ze 'niet zuipe en niet noike'. Hij vervolgt: 
Islamietfili? ik beginnet te vatte gelauf ik'. Voor Harrie is de lol er dan 
snel af en hij gaat zijns weegs. Eenmaal buiten ontmoet hij zijn vriend 
Aclunet en vertelt wat hem overkomen is: 'Laup ik 'n Turrekse haumau-
tent binne vol geheilontháhwars' (Rueb, 1995). 

In mijn dagelijkse praktijk als discriminatie-officier in het arrondisse-
ment Amsterdam heb ik veel klachten ontvangen tegen allerlei personen, 
instellingen en instanties wegens het plegen van discriminatie. Figuren 
als Haagse Harrie komen op die lijst van 'beklaagden' niet gauw voor. 
Hun 'commentaar' is immers niet beledigend. Is dat wel het geval dan is 
het nog maar de vraag of zij wegens discriminatie vervolgd zullen wor-
den. 

Hieruit blijkt reeds dat het thema discriminatie vanuit strafrechtelijk 
standpunt vragen oproept. Aangiften wegens discriminatie leiden vaak 
niet tot vervolging terzake, maar wel tot vervolging op grond van beledi-
ging. Ook aangiften wegens racisme leiden vaak niet tot het instellen van 
strafvervolging. Racisme op zich is immers niet strafbaar gesteld, wel het 
discrimineren van een ander op grond van ras. Een andere complice-
rende factor is dat aangiften van delicten met onmiskenbaar racistische 
trekken tot een strafvervolging kunnen leiden waarin dat racistische ele-
ment niet terzake doet. 

Na een algemene beschouwing over het onderwerp discriminatie ga ik 
in dit artikel nader in op een tweetal vragen: 
- Waarom leiden aangiften lang niet altijd tot opsporing en vervolging 
van discriminatie? 
- Biedt het Wetboek van Strafrecht voldoende mogelijkheden om discri-
minatie en racisme aan te pakken en dient dit wetboek op deze punten 
te worden veranderd? 

* De auteur is als discriminatie-officier van Justitie verbonden aan het arrondissementsparket 

te Amsterdam. 
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Onder discriminatie of discrimineren wordt in artikel 90 quater van het 
Wetboek van Strafrecht verstaan 'elke vorm van onderscheid, elke uitslui-
ting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben 
dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, eco-
nomisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het 
openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast'. 

Deze formulering sluit bijna naadloos aan bij artikel 1 van het Verdrag 
inzake de uitbanning van rassendiscriminatie (New York, 7 maart 1966), 
zij het dat in artikel 1 van dat Verdrag achter 'voorkeur' is opgenomen 'op 
grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming'. 
Laatst genoemde specificatie kent het Wetboek van Strafrecht niet. 

In strafbaarstelling gaan de bepalingen als geformuleerd in de artike-
len 137 c-g van het Wetboek van Strafrecht verder dan de bepalingen in 
het Verdrag van New York omdat naast ras ook godsdienst, levensovertui-
ging en hetero- of homoseksuele gerichtheid zijn opgenomen. In de eer-
ste twee discriminatièbepalingen komen deze inperkingen duidelijk tot 
uitdrulddng. Ze zijn als volgt geformuleerd , : 
- Art. 137c. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of bij 
afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens 
hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homosek-
suele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van de derde categorie. 
- Art. 137d. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of bij af-
beelding aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of geweldda-
dig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun 
godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gericht-
heid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-
boete van de derde categorie. 

De discriminatiebepalingen geven op veel vragen geen antwoord. Zo 
wordt niet gesproken over racisme. Bovendien is niet altijd duidelijk wat 

1 De artikelen 137c en 137d zijn ingevoerd in 1934, vervangen in 1971 en gewijzigd in 1991. 
Deze artikelen zijn afgestemd op het genoemde Internationale Verdrag van New York. De 

respectievelijke memories van toelichting, hoewel uit verschillende sociaal-historische 
achtergrond, hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de wetgever het volgende 

ongewenst acht: openbare belediging van groepen mensen op grond van hun ras of 

godsdienst (1934), aanzetten tot haat tegen of discriminatie van bepaalde groepen mensen 

op grond van hun ras of levensovertuiging (1971). Zie: Memorie van toelichting, handelin-
gen der Staten Generaal, 1933 - 1934, nr. 237, pp. 2-3. En de Memorie van toelichting bij 

de uitvoering van het Internationaal Verdrag van New York van 7 maart 1966 inzake de 

uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie, zittingsjaar 1967-1968, nr. 9724. 
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de termen betekenen. Hoe moet bij voorbeeld het begrip 'geschrift' wor-
den uitgelegd? 

Ik ga allereerst in op het verschil tussen belediging en discriminatie. 
Op de persoon gerichte uitingen met de bedoeling om die persoon in het 
openbaar te declasseren, vallen onder belediging. Hierbij ligt de nadruk 
op het op de persoon gericht zijn. Zodra een dergelijke, op de persoon 
gerichte uiting een algemener karakter krijgt en elementen van artikel 
137c-g in zich draagt (ras, geloofs/levensovertuiging, seksuele geaard-
heid) is er sprake van een discriminerende uiting. Ter illustratie: beledi-
gend is de uiting :'vuile homo', discriminerend is 'ze moeten alle homo's 
uitroeien'. 

Racisme is in de bepalingen niet opgenomen als delictsvorm, ook Met 
in samenhang met andere delicten. Het Wetboek beperkt zich tot de 
delictsvorm discriminatie, zij het als delict sui generis in de artikelen 
137c-g. Ik ga ervan uit dat racisme niet als delictsvorm is opgenomen 
omdat het delict berust op wat men zou kunnen aanduiden als een ge-
loof of een overtuiging 2, terwijl discriminatie daarvan de uiting kan zijn. 
Daarbij zij opgemerkt dat de vrijheid van denken, geloof en levensover-
tuiging bij de Grondwet en verdrag (Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens; Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten) gewaarborgde grondrechten zijn. 3  

Discriminatie-delicten zijn zogenaamde 'commissiedelicten' die 
slechts door een doen of handelen kunnen worden verwezenlijkt. Het 
opzet van de dader moet gericht zijn op hetgeen staat vermeld achter het 
woord 'opzettelijk'. In de rechtspraak wordt bij deze delicten het voor-
waardelijk opzet aangenomen. 

De beantwoording van de vraag of een uitlating discriminerend is voor 
een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst is afhankelijk van de 
aard van de uitlating en niet van de bedoeling van degene die de uitlating 
openbaar maakt (uit de aard van de uitlating wordt afgeleid of er sprake 
is van opzet danwel voorwaardelijk opzet). Over de aard van de uitlatin-
gen geeft de jurisprudentie een aantal indicaties. Met name de context 
van de uitlating, de bredere strekking ervan 4  en de intrinsieke ontken- 

2 Sartre (1954) merkt in dit verband op: 'c'est un engagement de Mine, mais si profond et si 

total qu'il s'étend au physiologique' 
3 Racisme is te omschrijven als een vorm van superioriteitsdenken waarbij één ras superieur 

wordt geacht te zijn ten opzichte van andere rassen. Deze vermeende superioriteit krijgt op 

verschillende manieren gestalte: van segregatie, uiteindelijk neerkomend op een totale 

maatschappelijke scheiding tussen rassen, tot de Holocaust of, van recentere datum de 

massaslachtingen in Afrika en Centraal Europa. 
4 Zie o.a. HR 22/12/81, Kl 1982. 178; 11/2/86, Ni 1986.689; 18/10/88, NJ 1988, 476): 'De 

strekking van het geschrift zal beslissend zijn, niet iedere afzonderlijke passage: En HR 11 
februari 1986, NJ 1986.689, uit de noot van 't Hart: 'Uitlatingen die deel uitmaken van een 

uitvoeriger geschrift kunnen niet op zichzelf worden beschouwd, buiten het kader om 

waarbinnen zij gehanteerd worden. Dit hangt samen met het theoretische inzicht dat 
woorden geen eigen vaste betekenis hebben waarnaar zij verwijzen; hetzelfde geldt voor de 
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ning van de menselijke waardigheids lijken het discriminatoire karakter 
te bepalen. 

De discriminatiebepalingen hebben betrekking op in het openbaar 
gedane schriftelijke of mondelinge uitingen, dan wel op het openbaar 
maken van uitingen. Onder 'schriftelijk wordt zeer veel begrepen. 'On-
der geschrift zijn te verstaan alle mechanische reprodukties van gedach-
ten door woord, prent of beeld. Ook grammofoonplaten en geluidsban-
den zijn te beschouwen als geschrift' (Noyon e.a., 1972, aantekening 5 bij 
artikel 137e). Ook films, televisieprogramma's en computerprogramma's 
worden vaak onder het begrip 'geschrift' gerangschikt. Om die reden 
hebben Rechtbank en Hof van Amsterdam CP'86 vorig jaar onder meer 
veroordeeld voor het (doen) maken en uitzenden van een tweetal 
televisieprogramma's met discriminerende inhoud. 

Discriminatie kan plaatsvinden op grond van ras, geloofs- of levens-
overtuiging en seksuele geaardheid. Dat is een zeer ruim gebied. Maar 
dat gebied is door de formulering van 'openbaar' en 'mondeling of bij 
geschrift of bij afbeelding' toch beperkt. Een geweldsincident tegen ho-
moseksuelen (bij voorbeeld het 'potenrammen') waarbij geen woord 
wordt gezegd, kan alleen maar worden gekwalificeerd als openlijk geweld 
of als een vorm van mishandeling. Het discriminerende karakter van 
deze handelingen kan niet worden aangetoond omdat het Wetboek van 
Strafrecht geen toepasselijke bepalingen bevat. Vervolging op grond van 
discriminatie blijft daardoor uit. Hetzelfde geldt voor geweld tegen asiel-
zoekerscentra, woningen van allochtonen, discriminatiebureaus, enzo-
voort. 

Hoewel in de discriminatierichtlijn van de vergadering van 
procureurs-generaal is aangegeven dat het kennelijk discriminatoire ka-
rakter van commune delicten als strafverzwarende omstandigheid kan 
worden meegenomen, lijkt mij dit niet voldoende. 6  Het blijft namelijk 
merkwaardig dat het aanzetten tot geweld tegen 'persoon of goed van 
mensen' wegens ras, godsdienst, enzovoort wel strafbaar is gesteld in 
artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht, maar het op die gronden 

(beperkte) aaneenschakeling van een aantal woorden tot een bepaalde passage. De 
betekenis vloeit voort uit de context waarin zij functioneren: 

5 Zie HR 1 mei 1990, NJ 1991.75 (zie ook HR 14 maart 1989, NJ 1990.29). Men moet, aldus 

Schalken, niet afgaan op het algemeen spraakgebruik bij de vraag of een uitdrukking 

beledigend is: 'Reeds de noodzaak tot handhaving van strafrechtelijke anti-
discriminatiebepalingen weerlegt de opvatting, dat de strekking van die bepalingen door 

een brede consensus in het dagelijkse maatschappelijk verkeer, zou worden gedragen. De 
democratische optelsom van meer of minder algemeen kan voor de mate van discriminatie 

niet doorslaggevend zijn. Niet de veronderstelde algemeenheid, maar de intrinsieke 

ontkenning van de menselijke waardigheid bepaalt het discriminatoir karakter. 
6 De richtlijn discriminatiezaken is een op zich helder en goed hanteerbaar stuk, zij het dat 

de implementatie ervan veel tijd en aandacht van zowel het Openbaar Ministerie als de 
politie zullen vergen. Een inspanning die te vergelijken is met de inspanning zoals die 

geleverd is en nog geleverd wordt bij de invoering van de Wet Terwee. 
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feitelijk gepleegde geweld niet. Een uitbreiding van het Wetboek van 
Strafrecht als gevolg waarvan strafrechtelijke vervolging wegens het ple-
gen van commune delicten met een discriminatoir oogmerk mogelijk 
wordt, is op z'n plaats. Ik kom daar op terug. 

Drie soorten discriminatie 
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Om wat meer inzicht te krijgen in de omstandigheden waarin discrimi-
natie plaatsvindt, heb ik de volgende driedeling gemaakt: incidentele, 
beroepsmatige/bedrijfsmatige en systematisch/georganiseerde discrimi-
natie. 

Incidentele discriminatie 
Dit is de meest voorkomende vorm van discriminatie. Omstandigheden: 
verkeer, buren-onenigheid, rijen wachtenden voor kassa's, een verkeerde 
mop, borrelpraat, drank enzovoort. Het gaat hierbij om situaties waarin 
opmerkingen worden gemaakt met een discriminatoir karakter, die vaak 
ook als beledigend kunnen worden opgevat. 

Beroepsmatige/bedrijfsmatige discriminatie 
Het gaat hierbij veelal om een samenstel van regels met het doel groepen 
op discriminatoire gronden uit te sluiten van de toegang tot een be-
paalde markt. Hierbij kan het gaan om de arbeids- en huizenmarkt, maar 
ook om bij voorbeeld het lidmaatschap van verenigingen of de toegang 
tot uitgaans- en horecagelegenheden. Het door mij bedoelde 'samenstel 
van regels' kan variëren van een eenvoudig 'Marokkanen komen er bij 
mij niet in' tot een zeer gesofisticeerd stelsel van kwaliteitseisen bij aan-
stellingen die er uiteindelijk toe leiden dat nooit genoemde, maar wel 
bedoelde groepen op discriminatoire gronden worden uitgesloten. 

Door middel van wet- en regelgeving, maar zeker ook door het uitvoe-
ring geven aan een duidelijk minderheden- en voorkeursbeleid heeft de 
overheid de afgelopen jaren invloed uitgeoefend om minderheids-
groepen in maatschappelijk meer gelijkwaardige posities te brengen, zij 
het dat aan de mate en de duur van de uitvoering van het voorkeurs-
beleid door de rechtspraak grenzen zijn gesteld. De afgelopen jaren is 
veel aandacht besteed aan de zogenaamde horecadiscrinainatie. In grote 
uitgaansgelegenheden, met name disco's, zouden allochtonen geweigerd 
worden op grond van het enkele feit dat zij allochtoon zijn. Slechts in 
enkele gevallen is daarvan het bewijs te leveren. Een veel gehoord argu-
ment voor uitsluiting is de 'beslotenheid' van een club of de omstandig-
heid dat 'lidmaatschap' verplicht is en de procedure om lid te worden 
veel tijd vergt. 

Systematisch/georganiseerde discriminatie 
Over deze vorm van discriminatie spreek ik wanneer organisaties zich, 
ook ideologisch, ten doel stellen te discrimineren, zij het als te bereiken 
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einddoel, zij het als middel tot een ander doel De recente strafrechtelijke 
vervolging van politieke partijen als CP'86 en de CD hebben duidelijk 
gemaakt dat deze vorm van discriminatie bestaat en kan leiden tot stevig 
strafrechtelijk ingrijpen. Naast organisaties die zich systematisch schul-
dig maken aan discriminatie, zoals CP'86 en CD, zijn er ook onduidelijke 
organisaties waarvan de boodschap overduidelijk discriminatoir van ka-
rakter is, zoals bij voorbeeld White Power. In het geval van deze organisa-
tie gaat de discriminatoire boodschap (veelal in de vorm van bekladding) 
vergezeld met een in een cirkel ingekaderd Keltisch kruis. 

Van wet naar werkelijkheid 

De geschetste driedeling geeft reeds aan dat er een behoorlijke variëteit 
aan vormen van discriminatie bestaat op grond waarvan aangifte kan 
worden gedaan. Voor de instantie waar de aangifte wordt gedaan is het 
vaak niet eenvoudig vast te stellen waarvan iemand aangifte wil doen. 
Op dit punt gekomen is het goed om in te gaan op de in de inleiding ge-
stelde vragen. 

De aangiften 

71 

In principe leiden alle aangiften van discriminatie tot het opmaken van 
proces-verbaal of een mutatie in een dagrapport en het instellen van 
strafvervolging, zij het in een aantal gevallen niet terzake van discrimina-
tie. Daarvoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: 
- Zeer veel uitingen met een discriminerende of racistische ondertoon 
vallen niet onder de strekking van artikel 137 c van het Wetboek van 
Strafrecht, maar moeten worden aangemerkt als 'belediging'. Zoals ge-
zegd, mist een uiting een 'algemeen' karakter dan is vaak geen sprake van 
discriminatie. 
- Een redelijk aantal aangiften betreft discriminerende handelingen 
door anonieme daders. In die gevallen dient zeer consequent het betref-
fende materiaal te worden vastgelegd en bewaard. In elk geval dient door 
de politie een dagrapport te worden opgemaakt. Het aldus verzamelde 
en vastgelegde materiaal kan dienen als vergelijkingsmateriaal bij 
nieuwe gevallen. Dit soort zaken wordt bij de parketten onder een aparte 
nummerreeks ingeboekt. 
- 'Gewone' misdrijven met een discriminerende ondertoon of gepleegd 
in omstandigheden die duiden op een discriminerend oogmerk, worden 
als 'gewoon' misdrijf vervolgd en ook als 'gewoon' misdrijf aangemerkt. 
- Veel aangiften zijn geen aangiften in die zin dat de aangevers het in-
stellen van strafvervolging wensen. In deze gevallen gaat het om klachten 
van burgers of instellingen die aandacht vragen voor problemen waarbij 
discriminatie wel een rol speelt, maar waarbij strafrechtelijke interventie 
(nog) niet op z'n plaats wordt geacht. 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996 	 72 

Het doen van aangifte wegens discriminatie is, zo kan men stellen, net 
zo moeilijk en beschamend als het doen van aangifte wegens zedendelic-
ten een tiental jaren terug. Van de aangever wordt verwacht dat hij in 
min of meer zakelijke termen weet te verwoorden waar en hoe hij in zijn 
persoon ten diepste is gekwetst. Het moge duidelijk zijn dat dit vaak niet 
lukt en dat aangevers van discriminatoire incidenten in het proces van 
aangifte aldus diep teleurgesteld kunnen raken. 

Deze teleurstelling is overigens niet slechts terug te voeren op onwil 
van de instantie waarbij aangifte wordt gedaan. Onbekendheid met het 
probleemgebied, gebrek aan communicatieve vaardigheden en vaak ook 
vooroordelen spelen daarbij een even grote rol. Het is veelzeggend dat 
laagdrempelige organisaties als Meldpunten discriminatie en Anti-
discriminatiebureaus veel toegankelijker zijn voor slachtoffers van discri-
minatie dan de reguliere politie. 

Binnen de verschillende regiokorpsen wordt al enkele jaren hard ge-
werkt om lacunes op dit gebied weg te werken. Maar nog steeds blijft het 
moeilijk om voor de bestrijding van discriminatie voldoende mankracht 
gemobiliseerd te krijgen. Discriminatie is nog te vaak 'bijvangst. 

Op dit gebied heeft het Openbaar Ministerie een duidelijke rol met 
betrekking tot de gezagsuitoefening over de politie. Overleg, voorlichting 
en onderwijs zijn bij de uitoefening van deze taak kernbegrippen. Van 
even groot belang in deze is een goed en gestructureerd contact met 
Meldpunten en Anti-discriminatiebureau's en organisaties als Anti Facis-
tische Actie en Facisme Onderzoeks Kollektief. 

Om zijn taak op dit gebied goed te kunnen uitoefenen is het Openbaar 
Ministerie gebaat bij een adequate informatievoorziening vanuit zijn 
relevante omgeving. Het opbouwen van een dergelijk informatie- en 
relatienetwerk kost energie en tijd. Deze laatste twee factoren betekenen 
inzet van menskracht. 

Opsporing en vervolging 

Betreft een aangifte werkelijk discriminatie en heeft deze aangifte geleid 
tot opsporing van een of meer daders, dan wordt in alle gevallen overge-
gaan tot het instellen van strafvervolging. Hoewel het voorkomen van 
strafvervolging door het aanbieden van een transactie niet is uitgesloten, 
ben ik van oordeel dat het beter is deze zaken ter beoordeling aan de 
rechter voor te leggen, omdat ik vooral het maatschappelijk effect van de 
openbare behandeling van deze zaken van groot belang acht. 

De Richtlijn discriminatiezaken van de vergadering van procureurs-
generaal van 1 juli 1993 formuleert de uitgangspunten terzake de vervol-
ging van discriminatiezaken (Staatscourant, 106, 9 juni 1993). Uitgangs-
punt is dat 'in discriminatiezaken de strafrechtelijke handhaving, naast 
een civielrechtelijke en bestuurlijk preventieve en sanctionerende aan-
pak, een wezenlijke bijdrage dient te leveren aan de markering van de 
wettelijke norm. Het Openbaar Ministerie moet een geloofwaardige en 
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betrouwbare bondgenoot zijn in de strijd tegen de discriminatie. Hier-
mee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van benadeelden en 
belanghebbenden dat recht wordt gedaan'. Verder wordt aangegeven dat 
alle aangiften en klachten serieus dienen te worden genomen, en dat van 
alle aangiften en klachten op objectieve wijze proces-verbaal dient te 
worden opgemaakt, ook als (nog) geen verdachte bekend is. Ook dienen 
alle zaken bij het Openbaar Ministerie te worden ingezonden. 

Voorwaarde voor het bovenstaande is wel dat klachten over discrimi-
natie door verbalisanten als zodanig worden herkend en worden afge-
handeld. Daartoe is, zoals hierboven gezegd, opleiding en training bin-
nen de politiekorpsen noodzakelijk Ook zal er gewerkt moeten worden 
aan een mentaliteitsverandering ten opzichte van deze delicten in die zin 
dat ze als ernstig te beschouwen delicten worden (h)erkend. 

Daarbij komt dat het horen van discriminatie-daders moeilijk is. Re-
gelmatig wordt de vraag gesteld waarop bij zo'n verhoor gelet moet wor-
den met betrekking tot het vaststellen van het opzet dan wel het voor-
waardelijk opzet. Ook is vaak niet duidelijk vanaf welk punt uitingen als 
discriminatoir dienen te worden beschouwd of welke handelingen kun-
nen worden beschouwd als te zijn verricht met of vanuit een discrimina-
toir oogmerk 

Naar mijn oordeel kan het Openbaar Ministerie op dit gebied een sti-
mulerende rol spelen door het beschikbaar stellen van informatie ter 
zake ten behoeve van politie-opleidingen, maar ook door bij voorbeeld 
feed-back te geven aan opsporingsinstanties over de afloop van aange-
brachte zaken. Daarnaast is het van belang opsporingsinstanties regel-
matig bij te praten over ontwikkelingen in rechtspraak op het gebied van 
discriminatie. Het is mij gebleken dat het beschikbaar zijn als vraagbaak 
op discriminatiegebied een positieve invloed heeft op genoemde 
mentaliteitsverandering. 

De straffen, gesteld op overtreding van de artikelen 137c-g, zijn matig 
te noemen: maximaal een jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van 
f 10.000. Toepassing van dwangmiddelen in de vorm van voorlopige 
hechtenis is niet toegelaten. Gelet op de ernstige inbreuk die deze mis-
drijven op de rechtsorde vormen, alsook op de negatieve effecten die 
deze misdrijven op de slachtoffers hebben, zijn de op deze misdrijven 
gestelde straffen naar mijn oordeel te mild. 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht? 

73 

Door invoering en aanpassing van de artikelen 137c-g in het Wetboek 
van Strafrecht, alsook door het voeren van een duidelijk minderhedenbe-
leid en het benoemen van de bestrijding van discriminatie tot een van de 
speerpunten van beleid, heeft de Nederlandse overheid een goede in-
spanning geleverd. Aan de uitvoering van hetgeen in het Verdrag tot uit-
banning van rassendiscriminatie is bepaald, is op royale wijze uitvoering 
gegeven. Bovendien maakt de richtlijn discriminatiezaken van de verga- 
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dering van procureurs-Generaal duidelijk dat ernst moet worden ge-
maakt met de vervolging van discriminatiezaken. 

Toch is dit alles niet voldoende. Enerzijds omdat de wetsbepalingen 
zodanig zijn geformuleerd dat telkens het opzet op discrimineren dient 
te worden bewezen. Anderzijds omdat opsporing en vervolging van 
discriminatiezaken niet altijd even adequaat gestalte krijgen. 

De taak van het Openbaar Ministerie in deze omvat meer dan opspo-
ring, vervolging en executie. Strafrechtelijke handhaving van de rechts-
orde omvat niet alleen zorg en verantwoording voor het eigen beleid 
maar ook voor beleidsterreinen die dicht tegen het strafrecht aanliggen 
(zie 't Hart, 1994). Informatievoorziening, voorlichting en netwerk-
vorming zijn in deze sleutelbegrippen en dragen in hoge mate bij aan de 
betrouwbaarheid van justitie als partner. 

Maar, zoals gezegd, de huidige artikelen 137c-g bieden onvoldoende 
mogelijkheden om alle vormen van discriminatie en racisme en alle mis-
drijven gepleegd vanuit discriminatoire motieven efficiënt te bestrijden. 
Enerzijds omdat alleen wordt gesproken over bepaalde uitingen van dis-
criminatie onder bepaalde omstandigheden, anderzijds omdat bij com-
mune delicten met een discriminatoir karakter dit karakter in kwalita-
tieve zin verdwijnt. Anders gezegd: door de wijze van registreren door 
politie en justitie ontstaat er op het gebied van discriminatiezaken een 
zogenaamd clark number. 

De milde strafbedreiging en het ontbreken van de mogelijkheid van 
toepassing van voorlopige hechtenis vormen bij de strafrechtelijke hand-
having van deze artikelen een complicerende factor. Het Wetboek van 
Strafrecht verdient om deze redenen uitbreiding met een aantal schakel-
bepalingen die vervolging van commune delicten begaan vanuit een dis-
criminatoir oogmerk mogelijk maken. 

Besluit 
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Het zij herhaald, de Nederlandse overheid heeft zich een maximale in-
spanning getroost om, in ieder geval op het gebied van wetgeving, de 
bestrijding van discriminatie tot een van de speerpunten van haar beleid 
te maken. Of het 'speerpuntdenken' op dit gebied invloed heeft gehad op 
andere terreinen van het overheidsbeleid (bij voorbeeld immigratie- en 
asielbeleid, werkgelegenheidsbeleid, grote-stedenbeleid) is echter de 
vraag. 

Rond en op laatstgenoemde beleidsterreinen doen zich de laatste ja-
ren steeds vaker problemen voor. Niet alleen in de vorm van steeds weer 
en steeds sterker aan de rechterkant van het politieke spectrum opko-
mende partijen, maar ook in de vorm van steeds vaker voorkomende 
vormen van racistisch getint geweld. Partijen met een onmiskenbaar 
rechtse signatuur die publiekelijk discriminatie voorstaan vinden zoveel 
aanhang onder de kiezers dat zij voldoende stemmen verwerven om ver-
tegenwoordigd te raken in gemeenteraden en de Staten Generaal. In De 
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Staat paraat? signaleert Van Donselaar het volgende: 'Hoe radicaler de 
uitspraken van extreem-rechtse politici zijn, des te radicaler kunnen ook 
gevestigde politici zijn'(Van Donselaar, 1995). 7  Daarnaast is het langza-
merhand bon ton geworden politieke problemen rond immigratie- en 
asielbeleid te bespreken in termen van effectiviteit, kwantificeerbaarheid 
en politieke haalbaarheid. 

Het spreekt voor zich dat strafrechtelijke handhaving wordt bemoei-
lijkt als de betreffende norm niet 'als vanzelfsprekend' wordt ervaren en 
vooroordelen vrijuit gaan. Die vooroordelen kunnen effectiever worden 
bestreden door middel van contact, voorlichting, kennismaking en 
voorbeeldgedrag van burgers dan door middel van het strafrecht. De 
overheid heeft hier in z'n totaliteit tot taak om hetgeen in deze bepalin-
gen als norm is neergelegd ook op andere terreinen uit te dragen - door 
bij voorbeeld gettovorming en verloedering te voorkomen, voorzichtig te 
zijn met positieve discriminatie, evenwicht aan te brengen in rechten en 
plichten - en aldus geen voeding te geven aan de vaak irrationele en 
emotionele argumenten die de basis vormen van strafbaar discrimina-
toir gedrag. De strafbepalingen en de handhaving daarvan vormen dan 
een evenwichtig sluitstuk op dat beleid. 
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Justitiële Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine times a 
year by the Research and documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme connected with criminal law, 
criminal policy and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles of each issue. The 
central theme of this issue (vol. 22, no. 3, 1996) is Ethnic discrimination. 

Trends In ethnic discrIndnatIon In The Netherlands 1980 - 1993 
Scheepers and M. Coenders 

In this article the authors try to answer questions on the global trend 
regarding the inclination of Dutch people to discriminate ethnic 
minorities in the labour and housing market, the covariation of this 
trend in ethnic discrirnination with trends in economic developments 
and immigration and on the specific social categories that are inclined 
to discriminate ethnic minorities. Their answers are based on analyses 
of secondary data derived from national samples gathered over the 
period 1980-1993. It appears that the extent to which the Dutch are 
inclined to discriminate ethnic minorities has fluctuated over the years. 
In 1980 nearly 50% of the Dutch admitted to do so, after which this 
percentage dropped to about 30% in 1985. From the mid-eighties on to 
the beginning of the nineties, this percentage has increased up to more 
than 40% of the Dutch intending to discriminate ethnic minorities. This 
trend covaries longitudinally with the extent of immigration and with 
(lack of) economic confidence. It appears that especially people with a 
low educational level are inclined to discriminate; and since the 
mid-eighties also the youngest cohort. 

Gabberhouse and radst aggresslon 
H. Schoppen 
Recently there has been a sharp increase in the number of incidents 
with a racist background in the Netherlands. Little is laiown about the 
perpetrators. Are they convinced racists or are they 'just' bored? Do they 
belong to a subculture? Which social mechanisms play a role in their 
behaviour? In this article the author concentrates on the subculture of 
the gabbers. Gabberhouse is a particular kind of house-music. Gabbers 
are youths who like gabberhouse and frequent gabberhouse-parties. 
Their style resembles that of skinheads, but their cultural origins are 
different. Gabberhouse is by no means in itself racist. Nevertheless, an 
important part of racist aggression is perpetrated by gabbers. In his 
fieldwork, the author finds that these youths repeat the same arguments 
to pester immigrants as the far right uses: they regard their actions as 
self-defence. An important factor is the increasing importance of groups 
among youths in the Netherlands. These groups tend to arise along 
ethnic lines. Gabbers often present themselves as a reaction to gangs of 
youths belonging to other ethnic groups. Political parties on the far 
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right are trying to attract these youths. While they have not had much 
success yet, their attempts seem to grow more serious. 
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Race riots; important warnings, false comparisons 
M.M.J. Aalberts 
In the seventies Dutch scientists developed an interest in discrimina-
tion. In trying to learn about this phenomenon they were inspired by 
their anglosaxon colleagues. Many of their analyses were translated Mto 
wamings for the Dutch future and recommendations were adopted. 
Now, some twenty years later, we can establish that many of the 
American and British problems stil do not occur in the Netherlands: we 
experienced no race riots, we have never really known 'no go area's and 
even the severe assault on an allochtonous civilian did not trigger off 
the violence that followed a similar incident in Los Angeles. The 
question is how to explain this: is the Dutch society so dissimilar to the 
American and the British one that we will never have the same 
problems; have American and British warnings been so useful that we 
have been able to avoid the problems or have other developments 
prevented them? In the article these questions are discussed and 
answers given. 

Racist violence in Germany and The Netherlands; what can the Dutch 
learn from the German experience? 
A.A. Aronowitz 
Since 1991 The Netherlands has grappled with increasing numbers of 
offen,ses categorized as racist violence. Such offenses are not new, but 
the rapid rate of increase in registered offenses has at least called more 
attention to the problem than in the past. Dutch researchers Buys and 
Van Donselaar offer the only scientific research on this phenomenon in 
The Netherlands and concentrate on racist and rightist violence in the 
years 1992 and 1993. But Germany's historical past and obsessive fear of 
rightist tendencies in the presence has resulted in various and 
numerous theories to explain the growth of ethnic violence within its 
borders. The article compares The Netherlands to Germany with 
respect to ethnic violence. The article first identifies the difficulties in 
conducting research on hate-motivated racist crimes. Next, an 
assessment of trends in both countries will provide an indication of the 
levels of racist and ethnic violence. A next step is the examination of 
theories developed to explain racist violence in Germany. Based upon 
research conducted by Buys and Van Donselaar, an attempt is made to 
analyze current events in The Netherlands based upon the German 
experience. Limited research in The Netherlands precludes applying 
German theories to the Dutch experience. 
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Penal law and discrimination; a bridge too far? 
H.J. de Graaff 
Article 90 quater of the Dutch Penal Code formulates discrimination as: 
'Any form of distinction, any exclusion, any limitation of preference, 
which aims at or might result in nullifying or violating the recognition 
of the enjoyment or exertion on a footing of equality of the human 
rights and the fundamental liberties in politica!, economical, social or 
cultural areas or in other areas of public life'. Discrimination, inciting 
discrimination, inciting violence committed with a discriminatory 
intention and the dissemination of information cariers with a 
discriminatory content have been penalized in the articles 137c-g of the 
Penal Code. Much discriminatory behaviour finds its origin in 
deep-rooted emotions, prejudices and fears, which can be influenced 
rather by means of contact, information, getting acquainted and 
exemplifying behaviour of others than by means of the criminal law. 
The govemment as a whole has a task in propagating that which has 
been laid down as a standard in these stipulations - e.g. by preventing 
the coming into existence of ghetto's and public degeneration; by being 
careful with positive discrimination; by balancing rights and obligations 
- and thus not feed the often irrational and emotional arguments winch 
constitute the basis of criminal discriminatory behaviour. The penal 
stipulations and their enforcement then form balanced conclusions to 
that policy. The present articles 137c-g offer insufficient possibilities to 
efficiently fight all forms of discrimination and racism and all crimes 
conunitted from discriminatory motives. The Penal Code should be 
expanded with a number of linldng stipulations which make prosecu-
tion possible of general offenses committed with a discriminatory 
intention. 
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Professionaliseren door positioneren en personaliseren; het 
kwaliteitsdebat vervolgd 

prof dis. H. van Nimwegen• 

Geen kwaad woord over kwaliteit! Ook 
al wordt er in diverse situaties door 
diverse deskundigen niet altijd 
hetzelfde onder verstaan: het 
ontkennen dat kwaliteit in organisaties 
van belang is, is 'not done' en wordt 
dan ook niet gedaan. 
Menig gerenommeerde organisatie 
heeft in de laatste jaren een 
kwaliteitsproject doorgevoerd, al was 
het alleen maar om een ISO-certificaat 
in de wacht te slepen en tegelijkertijd 
de organisatie weer eens op scherp te 
zetten. 
Wel wordt er na kwaliteitsprojecten 
nogal eens wat nagemopperd: 'het 
was een hele inspanning'; 'wat heeft 
het nu echt opgeleverd'; 'niet iedere 
medewerker werkte zo maar con 
amore mee' (met noemt dit gedrag wel 
'meestribbelen'). Maar na een 
behoorlijke verbeter-inspanning geldt 
meestal 'eind goed, al goed' en is de 
kwaliteit in algemene zin weer een 
tijdje actueel. 
Zoals blijkt uit het themanummer over 
kwaliteit (Justitiële verkenningen, nr. 2, 
1996) zijn de vereisten in een 
complexe organisatie als Justitie erg 
ingewikkeld. Deze bijdrage vormt een 
aanvulling op de gedachten die met 
name door H. Fijn in dat themanum-
mer zijn ontwikkeld. Waar vinden we 
kwaliteit in een complexe organisatie, 
wie is verantwoordelijk voor de 
invoering en het beheer van kwaliteit, 
wie zorgt voor de continuïteit van de 
resultaten en wie geeft de kaders aan? 
Het gaat erom kwaliteit op de juiste 
plaats in een organisatie aan te 
brengen en managers/medewerkers er 

op de juiste manier op aan te spreken. 
De volgende drie elementen zijn in 
hun onderlinge samenhang essentieel 
in een justitiële omgeving: 
a. Kwaliteit heeft te maken met 
professionaliseren. 
b. De verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit vereist het goed positioneren. 
c. Het feit dat iemand zich er als 
persoon voor verantwoordelijk wil 
stellen en er een eigen invulling aan 
wil geven, wordt aangeduid met 
petsonalisèren. 

Kwaliteit in een complexe 
organisatie 

Het in continuïteit beheren van 
kwaliteit is in een eenvoudig, 
functioneel gestructureerd bedrijf (men 
noemt dat wel single business) niet 
bijzonder complex. De hiërarchie en de 
directe besturing in dit type 
organisatie dwingt op persoonlijke (en 
dus natuurlijke) wijze gezag af en 'je 
hebt je er maar aan te houden'. 
Ook in het zeer gedecentraliseerde 
bedrijf (met business units, die zich op 
diverse gebieden bewegen en ook 
onderling weinig relaties hebben - de 
zogenaamde unrelated diversified 
business - zou het hanteren van 
kwaliteitsprincipes weinig problema-
tisch kunnen zijn. De decentrale units 
gedragen zich immers als waren zij elk 
single business en zijn zich van de 
noodzaak van continuïteit van het 
beheer van kwaliteit uitermate bewust 
Het concern in dit type organisatie 
beperkt zich tot regelmatige 
vlakte-onderzoeken en desgewenst 

• Prof. drs. H. van Nimwegen is hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en directeur van Moret Ernst & Young Management Consultants 

te Utrecht 
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diepte-onderzoeken, in een kader dat-
wel wordt aangeduid als operational 
audits (een soort prisma op afstand). 
Lastig is de situatie in organisaties, die 
zich typeren als een concern met 
decentrale business units, waarbij deze 
units weliswaar elk andere activiteiten 
verrichten, maar van elkaar afhankelijk 
zijn. Deze afhankelijkheid ontstaat 
meestal vanuit een streven naar 
synergie of schaalvoordelen, het 
bundelen van bijzondere kennis, het 
mijden van risico's danwel de 
aanwezigheid van een onderlinge 
keten van geld, goederen of personen. 
Dit type organisatie (wel aangeduid als 
related diversifie0 is in zijn besturing 
complex te noemen, zeker als naast de 
reguliere besturing in een organisatie-
structuur ook regelmatig sprake is van 
omvangrijke projecten. Het beheer van 
kwaliteit kent in dit type organisatie - 
waartoe ook Justitie behoort - niet 
alleen een verticale component (vanuit 
een hoger echelon naar een lager 
echelon), doch ook een horizontale 
component (de van elkaar afhankelijke 
partijen in de keten). 
Wi& de periode dat decentralisaties in 
complexe organisaties daadwerkelijk 
gestalte kregen (en zo lang geleden is 
dat nog niet eens) waren op 
concernniveau veelal allerlei 
vakdisciplines aan te treffen, elk 
geconcentreerd in een eigen staf en 
elk met eigen specifieke functionele 
lijnen naar al die (arme) diverse 
business-units. Hierbij kan (naast 
kwaliteit) worden gedacht aan 
specialismen als informatie-
management, administratieve 
organisatie, interne controle, 
personeelsmanagement, interne 
berichtgeving, planning & control, 
administratie en consolidatie. En ook al 
tekende men organisatiestructuren 
vaak als decentraal, de besturing 
vanuit het concern was dominant (men 
noemt dat wel Light). In het zog 

daarvan was ook de functionele 
aansturing sterk ontwikkeld. 
De incongruentie tussen de ontworpen 
organisatiestructuur en de feitelijke 
besturing was evident zichtbaar en 
waar organisaties zich modieus 
.aankleedden in een nieuwe 
besturingsfilosofie onder het motto 
'decentralisatie, tenzij' bleek er in het 
woordje 'tenzij' in veel organisaties 
nogal wat regelende centrale sturing 
te zijn opgenomen. 
Een totaal-concept van wat besturing 
omvat was veelal nauwelijks 
voorhanden en bovendien werden 
geen conclusies getrokken voor de 
positionering van de functionele 
vakgebieden in de nieuwe organisatie/ 
besturing. Vanuit deze constateringen 
kunnen ook de artikelen in het 
themanummer van Justitiële 
verkenningen worden gezien: hoe sluit 
kwaliteit aan op een moderne visie van 
besturing van organisaties en valt er 
aanvullend iets te zeggen over het 
object waar kwaliteitszorg zich op 
richt 

Besturing en beheersing 
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Recentelijk wordt vaak gebruik 
gemaakt van de opvattingen van R. 
Simons om inzicht in de materie van 
besturing van complexe organisaties te 
verkrijgen. In zijn in 1995 verschenen 
publikaties onderscheidt hij een viertal 
levers of control (als het ware clusters 
van gezichtspunten) van waaruit naar 
zijn mening een organisatie moet 
worden bewaakt en die elk op hun 
beurt voor een organisatie een 
hefboomwerking kunnen hebben. Dit 
zijn: 
- Waarden-systemen, waarin de missie 
en de basiswaarden worden vertaald 
naar de kwaliteitsdoelen, naar het 
niveau van de gewenste prestaties en 
naar de kwaliteit van de menselijke 
relaties (beliefssystems); 
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- Kaderstellingssystemen, waarin de 
tules of the game worden gespecifi-
ceerd en thema's als 'to do right' en 
'risicomanagement' worden besproken 
(boundaly systems); 
- Diagnostische controlsystemen, 
oftewel feedbacksystemen, waarmee 
de resultaten van gebudgetteerde 
activiteiten worden gemeten en 
geëvalueerd en die bijsturing mogelijk 
maken (diagnostic control systems); 
- Interactieve controlsystemen, waarin 
het gaat om systemen, die door 
managers worden gehanteerd om de 
betrokkenheid met de operationele 
uitvoering te vergroten (interactive 
control systems). 

Simons redeneert dat elk van deze 
clusters een andere inhoud van de 
desbetreffende informatie voor control 
vereisen. Voor waardensystemen zijn 
dit: de missie en basiswaarden, 
vertaald naar de kwaliteitsdoelen, naar 
het niveau van de gewenste prestaties 
en naar de kwaliteit van de menselijke 
relaties; voor kaderstellingssystemen: 
de te beheersen/te vermijden risico's; 
voor diagnostische controlsystemen: 
de kritische performance variabelen; 
voor interactieve controlsystemen: de 
strategische onzekerheden en 
relevante signalen (die via de klant 
worden ontvangen). Van essentiële 
betekenis is dat het management niet 
alleen het oog gericht houdt op het 
bereiken van de financiële doelstellin-
gen, doch ook op de kwalitatieve 
doelstellingen. Deze kwalitatieve 
doelstellingen kunnen zowel intern als 
extern zijn gericht. 
Recente analyses in de praktijk - 
gebaseerd op het werk van Simons - 
zijn verhelderend, doch niet 
verrassend. De vier levers of control 
blijken in veel organisaties niet in een 
goede samenhang aanwezig te zijn; 
bovendien blijken de levers of control 
ook qua verantwoordelijkheidsstelling 
in organisaties niet altijd eenduidig te 

zijn gepositioneerd. Naast vele andere 
bevindingen zijn deze twee conclusies 
van belang voor het aanbrengen van 
functionele invalshoeken in organisa-
ties, waaronder kwaliteit. 

Positioneren functionele vakgebieden 
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Indien deze denkwijze wordt gevolgd 
zullen functionele vakgebieden als 
informatiemanagement, administratieve 
organisatie, interne controle, 
personeelsmanagement, interne 
berichtgeving, planning & control, 
administratie en consolidatie (en de 
opsomming is lang niet volledig) zich 
bij voorkeur in organisaties installeren 
naar analogie van de invalshoeken van 
control van Simons. 
Dit kan ook gelden voor de invalshoek 
kwaliteit. Het beheer van kwaliteit kent 
als invalshoeken: 
- De strategie voor kwaliteit in 
organisaties. Deze strategie is 
gekoppeld aan de algehele strategie 
en vertaald in de essentiële kwaliteit 
van kernprodukten en kernactiviteiten. 
- De technische kaders van kwaliteit 
(de afspraken van wat mag en moet) 
en het praktiseren van de kunde en de 
leefregels (de cultuur van kwaliteits-
management). 
- De besturing en bijsturing van de 
kwaliteit van produkten conform 
gestelde normen: het ritme van ex ante 
en ex post, als het ware de planning & 
control van kwaliteit. 
- De verbetering van de kwaliteit van 
processen/produkten, zodanig dat 
signalen over ontoereikende kwaliteit 
van klanten, markt en afnemers (en in 
de context van Justitie vooral de pers 
en de politiek) worden gesignaleerd 
en kunnen leiden tot aanpassingen: 
het lerend vermogen van de 
organisatie. 
Als zodanig ontstaat een concept van 
kwaliteitsbeheer, dat zich weliswaar 
over de vier levers of control spreidt, 
doch met behoud van de onderlinge 
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samenhang tussen deze levers. Het 
beheer van kwaliteit is daardoor een 
aspect van besturing geworden en kan 
- gegeven vaktechnische kaders op 
het niveau van boundaties en afgeleid 
van de overall-strategie - op het 
niveau van de werkvloer tot continue 
kwaliteitsverbetering leiden. Dat is - 
zoals Fijn in het themanummer 
vaststelde - ook logisch: door een té 
hiërarchische aanzet van het 
kwaliteitsdenken maken nieuwe 
ideeën minder kans. 

Positioneren kwaliteit en professionali-
seren 

Conform de invalshoeken van control 
van Simons komt het beheer van 
functionele vakgebieden in complexe 
organisaties bij voorkeur ook in de 
structuur van de organisatie tot 
uitdrukking. De praktijk is echter 
anders: centrale en vaak dominante 
staven beheren vakgebieden en 
oefenen via functionele lijnen de facto 
dominant gezag uit over decentrale 
processen. 
Het begrip kwaliteit richt zich als 
zodanig dan ook niet altijd als 'total' 
in, waarbij overigens het geheel van 
boundaries het minst ontwikkeld is: 
bewust of onbewust, moedwil of 
misverstand. 
Onderzoek naar kwaliteit vindt - bij 
gebrek aan visie - vaak ook partieel 
plaats: dan weer financieel beheer, 
organisatie, personeelsbeleid en 
-management, informatievoorziening 
dan weer automatisering of andere 
onderwerpen. Maar het geheel - langs 
de lijnen van control toegedeeld naar 
verantwoordelijkheden in de 
organisatie - komt vaak maar 
moeizaam in beeld, terwijl iedere 
invalshoek toch in een goede 
samenhang zijn eigen bijdrage aan 
totale kwaliteit dient te hebben. 
Ook een heldere keuze met betrekking 
tot het dilemma van interne kwaliteit 

(produktiviteit, efficiency, bezettings-
graad, ziekteverzuim, volumeflexibiliteit 
e.a) versus externe kwaliteit 
(leversnelheid, leverbetrouwbaarheid, 
produktkwaliteit en produktflexibiliteit) 
blijft dikwijls achterwege. Die keuze is 
met name van belang in organisaties 
die (zoals Justitie) gekenmerkt worden 
door een keten, die over de grenzen 
van business units heen gaat. 
Klantgerichtheid geldt immers niet 
alleen extern, doch ook intern. De van 
een schakel in de keten ontvangen 
kwaliteit moet betrouwbaar zijn en zijn 
afgestemd op de vereisten van de 
keten als geheel en zo geldt dit ook 
weer voor de verstrekte kwaliteit aan 
de volgende schakel in de keten. Voor 
slechte kwaliteit in de keten geldt de 
uitspraak: 'don't get it, don't make it 
don't send it 
De kernvraag blijft: wie is op welke 
wijze verantwoordelijk voor kwaliteit 
Het onderscheid tussen de vier 
genoemde rollen lijken vier invalshoe-
ken te zijn, die zich in een organisatie 
onder één vlag gespreid kunnen 
positioneren: 
- de vertaling van strategie/beleid naar 
kernprodukten en kernkwaliteit; 
- het beheer van de vaktechnische 
kaders en de bijbehorende spelregels; 
- het realiseren van doelstellingen bij 
het opleveren van produkten; 
- de verbetering van produkten vanaf 
de werkvloer 

Simons vertaalt de vier invalshoeken 
achtereenvolgens als 	contribute, to 
do right to realize, to create': een 
ieder levert hieraan een bijdrage 
vanuit zijn eigen positie. De resultaten 
van een dergelijk concept lijken ook 
veel minder afgedwongen te hoeven 
worden. Enthousiasmeren en 
ondersteunen is effectiever (stelt ook 
Fijn), mits overall doelen helder zijn en 
over de boundaties is gesproken. 
Naast deze verticale positionering is er 
vervolgens de horizontale problema- 
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tiek: wie maken deel uit van een 
keten, wie stuurt de keten aan en hoe 
krijgt de definitie van kwaliteit 
onderling gestalte? 
In algemene zin luiden ,  de vragen: wie 
is er verantwoordelijk voor kwaliteit? 
Hoe positioneert zich kwaliteit in een 
organisatiestructuur? Welke 
invalshoeken kent kwaliteit vanuit 
besturing (control)? Wordt het beheer 
van kwaliteit consistent ingebed in een 
samenhangende organisatiestructuur 
en besturingswijze. En vooral: wie ligt 
er wakker van onvoldoende kwaliteit? 
Kortom: is kwaliteitsverbetering wel 
mogelijk zonder personalisatie van 
kwaliteit door een professional? 
Er is nog heel wat laken voor de 
schaar: ook voor Justitie, waar het 
gaat om de vraag wie kwaliteit 
introduceert, zonder dat dit hoeft te 
worden 'geregeld'. Maar de resultaten 
- zo blijkt uit het themanummer - zijn 
binnen de Justitie-organisatie 
bemoedigend. Fijn! 
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Themanummers Justitiële verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
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 aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV4, mei: Gokken 
JV5, juni: Verzekering en risico 
JV6, juli/augustus: Gezin, opvoeding en 
preventie 
JV7, september Onderzoeknummer 
JV8, oktober/november. Politie-
specialisatie en -differentiatie 

Congressen 

Na Van Traa ... nu de praktijk! 
Voor veel betrokkenen zijn de verhoren 
van de commissie Van Traa een 
schokkende ervaring geweest Dit was 
vooral het geval voor politiemensen en 
leden van het O.M. Talloze zaken zijn 
aan de orde gekomen die in de 
toekomst geheel anders zullen moeten 
worden aangepakt. In de conclusies 
en de discussies rondom het 
eindrapport is veel aandacht uitgegaan 
naar de verhouding tussen politie en 
O.M. en die tussen O.M. en de 
minister. Politieke, ethische en 
juidische beschouwingen hebben het 
debat gedomineerd - en doen dat nog 
steeds. Ook over de nieuwe wetgeving 
voor de pro-actieve fase wordt 
gedebatteerd. Maar wat zijn nu de 
praktische implicaties van het werk 
van de commissie Van Traa? Met 
andere woorden, wat moet er 'na Van 

Traa' gebeuren op de werkvloer? Op 
deze praktijkdag staat niet de vraag 
naar oorzaak of schuld van de 
problemen in de bestrijding van de 
georganiseerde missdaad centraal 
maar wel hoe we de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad nu het beste 
vorm kunnen geven. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn: de belangrijkste 
bevindingen en conclusies van de 
commissie Van Traa; de wetgeving die 
zal voortvloeien uit de conclusies van 
de commissie; het criminaliteitsbeeld 
rond georganiseerde misdaad; 
strategische consequenties van de 
normering van de opsporing; vormen 
van rechercheren; kwaliteit van 
recherche. Tijdens het ochtend-
programma zullen inleidingen worden 
gehouden door mr. A Kosto, mr. n.C. 
de Graaf, prof. mr. V. Buruma, prof.dr. 
G.J.N. Bruinsma, mr. J. Koers. Het 
middagprogramma bestaat uit drie 
workshops waarin een aantal 
praktische implicaties van het werk 
van de commissie Van Traa voor de 
werkvloer verder zal worden 
uitgediept. 
Datum. Donderdag 25 april 1996 
Plaats Congrescentrum Engels te 
Rotterdam 
Informatie: Vermande studiedagen, 
0320-237777. 

Uitvoering integrale veiligheid 
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Deze cursus voorziet u van de 
noodzakelijke praktische kennis en 
vaardigheden om het integrale 
veiligheidsbeleid binnen uw gemeente 
tot uitvoer te brengen. Bedoeld voor 
medewerkers van gemeenten, politie, 
brandweer en Openbaar Ministerie. 
Datum: 30 en 31 mei 1996 
Plaats Aristo, Utrecht 
Inlichtingen: Geoplan, Emmastraat 28, 
1075 HV Amsterdam, tel.: 020- 
6716121. 
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Flexibilisering van de arbeid bij de 
Nederlandse politie; consequenties voor 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
In alle recentelijk afgesloten CAO's 
treedt een begrip steeds duidelijk op 
de voorgrond: flexibilisering. Wat 
betekent dit begrip voor de politie? Is 
binnen deze sector waar de capaciteit 
wordt uitgebreid wel de noodzaak 
aanwezig om te flexibiliseren? 
Belemmert de rechtspositie de 
manager in diens wens tot feitelijke 
flexibilisering? Welke rol speelt de 
medezeggenschap? De 
onderhandelingspartijen (Binnenlandse 
Zaken en de politiebonden) zijn in de 
CAO overeengekomen een studie te 
verrichten naar verdere mogelijkheden 
tot flexibilisering van de arbeid bij de 
politie-organisatie. Het gaat bij 
voorbeeld om arbeidstijden, 
aanstellingsvoorwaarden, loopbaan-
vorming en plaats van tewerkstelling. 
Een paritair samengestelde werkgroep 
onder een onafhankelijke voorzitter zal 
voor 1 oktober 1996 het eindrapport 
gereed hebben. Op deze studiedag 
zullen vanuit verschillende invalshoe-
ken de ideeën uit de sector politie 
worden behandeld en bediscussieerd. 
In de middag vinden vier deelseminars 
plaats, waarin met elkaar van 
gedachten gewisseld kan worden over 
de volgende onderwerpen: mobiliteit; 
arbeidsrelaties; arbeidstijden en 
arbeidsduur; materiële invulling. 
Datum: donderdag 13 juni 1996 
Plaats: Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Vermande studiedagen: 
0320-237777. 

The art of canalizing 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions zal 
aandacht worden besteed aan een 
breed scala van riskante gewoonten 
en verslavingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ICAA maken roken 
en gokken, naast alcohol en drugs, 

deel uit van het programma. Meer dan 
1000 deelnemers uit ongeveer 65 
landen worden verwacht. Daardoor is 
het congres bij uitstek geschikt om het 
beleid en de ervaringen te presenteren 
van alle Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn op de terreinen 
onderzoek preventie en therapie met 
betrekking tot verslavingsgedrag. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
houden van een inleiding in een van 
de talrijke workshops en secties, of 
door deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datunr. 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Plaats Amsterdam 
Inlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 1070 
MS Amsterdam, tel.: 020-6464469. 

Setting priorities; prioriteiten in het 
openbaar bestuur 
Tijdens het ochtendgedeelte van deze 
congresdag wordt de problematiek 
rondom het stellen van prioriteiten 
benaderd vanuit een politieke en 
wetenschappelijke invalshoek 
Sprekers zijn minister-president Wim 
Kok en prof. 0. Williamson (University 
of California). Gedurende de middag 
wordt het thema in 13 parallel-sessies 
nader uitgewerkt. De sessies 
benadrukken het brede terrein waarop 
Bestuurskunde aan de Universiteit 
Twente zich richt Daarbij komen onder 
andere aan de orde: criminaliteits-
bestrijding, prioriteiten in het 
wetgevingsbeleid en de invoering van 
referenda. 
Datum: donderdag 3 oktober 1996 
Plaats Collegezalencomplex op de 
campus van de Universiteit Twente 
Inlichtingen: 053-4894104. 

Veiligheid in openbaar vervoer 
In 1991 sloegen de Nederlandse 
openbaar vervoer-bedrijven, de 
vakbonden en de Nederlandse 
overheid de handen ineen en zaten 
een honderd miljoen gulden kostend 
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criminaliteitspreventieprogramma op 
teneinde de veiligheid van personeel in 
het openbaar vervoer en reizigers te 
vergroten. Er werden meer dan 200 
prjecten opgestart, kennis over het 
niveau en de gevolgen van onveilig-
heid en onveiligheidsgevoelens werd 
uitgebreid en er werd een gestructu-
reerd veiligheidsbeleid ontwikkeld. 
Ervaringen met betrekking tot dit soort 
onderwerpen zowel in Nederland als in 
het buitenland kunnen op het congres 
uitgewisseld worden. De doelgroep 
voor het congres bestaat uit: openbaar 
vervoer-bedrijven, politici en lokale 
bestuurders, politie en rechterlijke-
macht, vanbonden, consumenten-
organisaties, onderzoekers enzovoort. 
Het betreft een internationaal congres. 
Datum: 20 en 21 november 1996 
Plaats: RAI Congrescentrum, 
Amsterdam 
inlichtingen: mw. H. Habermann, tel. 
070-3657850. 

Publicatieprijs SM.P 
In 1990 heeft het bestuur van de 
Stichting Maatschappij en Politie 
besloten tot het instellen van de 
Publicatieprijs SM.P De prijs bestaat 
uit een oorkonde en een geldbedrag 
van fl. 10.000,-. De prijs wordt een 
maal per twee jaar uitgereikt voor een 
boek, een essay of een serie artikelen 
op het terrein van de politie(zorg) in 
brede zin. Het moet gaan om een 
creatieve, kwalitatief hoogstaande en 
voor de Nederlandse politiepraktijk 
belangwekkende studie. Met het 
bekronen van een dergelijke publikatie 
beoogt de Stichting het vak 
Politiestudies te bevorderen. Ook 
buitenlandse publikaties komen voor 
de prijs in aanmerking. Voor de prijs 
die in 1996 zal worden uitgereikt 
komen boeken, essays en artikelen in 
aanmerking die in 1994 of 1995 zijn 
gepubliceerd. Degenen die willen 
meedingen naar deze prijs worden 
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verzocht hun publikatie(s) voor 15 april 
1996 in te zenden bij de Stichting 
Maatschappij en Politie, Postbus 239, 
3300 AE Dordrecht, vergezeld van een 
curriculum vitae en een bibliografie. 
Nadere informatie is eveneens te 
verkrijgen op dit adres, tel.: 078- 
6144362. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
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.L specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen 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, mw. P.H.T. 
Secherling, drs. A. Baars-Schuy0. 

Algemeen 

1 
Bauman, Z. 
The strangers of consumer era; from 
welfare state to prison 
Tijdschrift voor criminologie, 37e jrg. 
nr. 3, 1995, pp. 210-218 
Het politiële en justitiële apparaat, 
alsmede het gevangeniswezen nemen 
mondiaal in omvang toe. De auteur 
legt een verband tussen deze 
ontwikkeling en meer algemene trends 
in de samenleving. De verzorgings-
staat, die ooit was bedoeld als 
veiligheidsnet voor zwakkeren in onze 
samenleving, is ter ziele. Steeds 
grotere delen van de bevolking 
hebben geen enkel uitzicht op een 
baan en er is sprake van een 
toenemende aversie bij de rest van de 
samenleving om hiervoor financieel 
offers te brengen. Werklozen worden 
in toenemende mate gezien als 
profiteurs die leven op de zak van de 
belastingbetaler. Daarmee hangt een 
andere ontwikkeling samen. In plaats 
van regulering ter verhoging van de 
produktie, wordt de samenleving 
steeds meer gedomineerd door 
verleidingen tot consumeren. Deze 
consumptienorm kan bij steeds grotere 
groepen werklozen niet met legale 
middelen worden bereikt. De 
gedepriveerden in de getto's worden 
als maatschappelijk afval, zonder enige 
waarde afgeschreven. Vooral in de 
Verenigde Staten is dit proces 
manifest. Deze afschrijving van de 
onderklasse gaat gepaard met een 
haat die in een steeds sterkere 
punitiviteit tot uitdrukking komt Ruim 
een miljoen Amerikanen zit op het 
ogenblik in de gevangenis en de 
doodstraf wordt inmiddels op grote 
schaal ten uitvoer gelegd. De auteur 
waarschuwt Europa voor deze 
ontwikkeling. Dezelfde onderliggende 
maatschappelijke processen als in de 
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Verenigde Staten voltrekken zich ook 
hier, 

2 
Durkin, K.F., CD. Bryant 
LoÔ on to sex'; some notes on the 
camal computer en erotic cyberspace 
as an emerging research frontier 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 179-200 
Nieuwe technologieën op computer-
gebied worden toegepast voor 
'vleselijk gedrag'. Met behulp van 
on-line bulletin-boards, toegesneden 
op specifieke vormen van seksueel 
gedrag, kunnen computergebruikers 
met bijzondere seksuele voorkeuren 
communiceren met gelijkgestemden. 
Gedragswetenschappers erkennen al 
lang dat technologische ontwikkelin-
gen invloed hebben op het menselijk 
gedrag. Dit gaat ook op voor afwijkend 
(seksueel) gedrag, zoals blijkt uit de 
komst van de telefoon (obscene 
telefoongesprekken, hijgers, 06-lijnen),- 
van foto-, film- en video-apparatuur, 
en nu dus van de computer met 
telefoonverbinding en een modem. 
Naast de bulletin-boards kan erotisch 
amusement ook worden gevonden bij 
de nieuwsgroepen op USENET. 
Sommigen zien 'hot chatting' 
(verregaande flirterijen met iemand 
van het andere geslacht) als een 
middel om het libido op te peppen of 
een ingedutte seksuele relatie nieuw 
leven in te blazen. De auteurs wijzen 
op het gevaar dat ongewenste 
seksuele contacten gaan ontstaan, 
tussen volwassenen en kinderen bij 
voorbeeld. In de Verenigde Staten 
onderzoeken wetshandhavers daarom 
regelmatig de seksueel georiënteerde 
nieuwsgroepen met de bedoeling 
overtreders op te sporen die 
kinder-pornografie verspreiden of die 
kinderen misbruiken. Een andere 
gevaar is afkomstig van extreem 
rechtse groeperingen die contacten 
leggen via nieuwsgroepen met 
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homoseksuelen, met de bedoeling hen 
later aan te vallen. Of de computer 
opgevat dient te worden als een 
verheven pornografisch communicatie-
middel of dat het in de toekomst zelfs 
kan aanzetten tot afwijkend seksueel 
gedrag zal moeten worden afgewacht 
Volgens de auteurs zijn er veel 
mogelijkheden voor systematisch 
onderzoek van computerseks: het 
fenomeen is gemakkelijk toegankelijk 
en de betrokkenen lijken graag te 
willen communiceren. 
Met literatuuropgave. 

3 
Vanhoeck, K. 
Groepsaanpak bij daderhulp aan 
seksuele delinquenten; praktijkervarin-
gen in het Brusselse Centrum voor 
Aktie-onderzoek en Seksuocriminologi-
scha Consultatie (CASC) 
Tijdschrift voor seksuologie, 19e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 89-101 
De auteur gaat in op de ambulante 
behandeling van seksuele delinquen-
ten bij het CASC. Daar wordt 
voornamelijk met groepen gewerkt. 
Niet dat dit een dogma is, maar er zijn 
vijf redenen waarom voor de meeste 
seksuele delinquenten groepstherapie 
het aangewezen middel is: de 
geheimhouding kan worden 
doorbroken, men kan van elkaar leren, 
een .'maatschappij in het klein' kan 
worden nagebootst er bestaat 

'gelegenheid om betrouwbaarheid in 
relaties op te bouwen, en er kan een 
motivatie onstaan om aan zichzelf te 
werken in plaats van alleen maar de 
wens te hebben een vonnis te 
verkorten of te ontlopen. Bij het CASC 
zijn er verschillende soorten groepen. 
Zo is er een zogeheten integratie-
groep, die functioneert als 'wachtka-
mer' omdat niet elke week een 
therapiegroep kan starten. De 
hervalvoorkoming-groep richt zich op 
preventie. De impulscontrole-groep is 
bedoeld voor personen die bepaalde 
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cognitieve vaardigheden missen. In de 
'modificatie van de seksuele 
voorkeur-groep zitten personen met 
groot recidivegevaar. In de seksuele 
voorlichtingsgroep worden relevante 
thema's besproken. Ook zijn er drie 
groepen die zich richten op respectie-
velijk sociale vaardigheden, 
ontspanningstechnieken, en methoden 
om persoonlijke groei via bewustwor-
ding te ontwikkelen, en er is een 
groep bestaande uit jongeren. Dan is 
er nog een groep met mensen die zich 
vrijwillig hebben aangemeld, maar die 
geen seksuele misdrijven hebben 
gepleegd. Tot slot bespreekt de auteur 
de individuele trajecten die het SACS 
heeft uitgezet temidden van het 
groepstherapeutische parcours. 
Met literatuuropgave. 

4 
Verkuyten, M. 
Alledaagse betekenissen van 'racisme' 
en discriminatie' 
Migrantenstudies, 11 e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 181-202 
Racisme en discriminatie zijn niet 
alleen technisch-wetenschappelijke 
concepten, maar hebben ook 
alledaagse betekenis. Mensen 
verwijzen naar racisme en discrimina-
tie om het gedrag van anderen te 
interpreteren en te verklaren en 
reageren op de beschuldiging van 
racisme en discriminatie. In dit artikel 
wordt ingegaan op de vraag hoe de 
begrippen racisme en discriminatie 
worden gebruikt door de autochtone 
bewoners van twee oude Rotterdamse 
stadswijken. Hiervoor wordt op vrij 
gedetailleerde wijze getoond hoe deze 
begrippen figureren in discussies 
tussen autochtone buurtbewoners en 
onderling, op basis van een onderzoek 
dat in 1992 en 1993 is verricht. 
Allereerst gaat de auteur in op het 
begrip racisme en op de tegenstelling 
tussen redelijk en onredelijk racisme. 
Daarna wordt ingegaan op het begrip 
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discriminatie en de vraag hoe de . 
deelnemers reageren op interpretaties 
en verklaringen in termen van 
discriminatie. Dit wordt gevolgd door 
het vertoog over aanpassen en 
aantallen. In de discussie is gesteld 
dat aanpassing van allochtonen een 
voorwaarde voor acceptatie is en dat 
spreiding van allochtonen over de stad 
een voorwaarde voor harmonieus 
samenleven. Uit de discussie worden 
mogelijkheden afgeleid om racistische 
interpretaties te veranderen en 
interetnische relaties te verbeteren. Zo 
is de wijze waarop autochtonen praten 
over allochtonen mede gebaseerd op 
hun dagelijkse ervaringen met de 
sociale en materiële omstandigheden 
in de wijk Voor het verbeteren van de 
relaties tussen autochtonen en 
allochtonen lijkt het vruchtbaar te zijn 
aan te sluiten bij de openingen en 
mogelijkheden zoals die door de 
autochtone bewoners worden 
geopperd. 
Met literatuuropgave. 

5 
Doig, A. 
A fragmented organizational approach 
to fraud in a European context; the 
case of the United Kingdom public 
sector 
European joumal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
48-64 
De auteur bespreekt de fraude-
bestrijding door Engelse overheids- en 
semi-overheidsorganisaties in het licht 
van de Europese eenwording. Eerst 
schetst hij een beeld van om welke 
organisaties het precies gaat en hoe 
zij te werk gaan. Het blijkt dat 
preventie, opsporing, onderzoek en 
vervolging gefragmenteerd worden 
aangepakt door een grote verschei-
denheid aan organisaties, die ieder 
actief zijn op hun eigen terrein. Maar 
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dat neemt niet weg dat er tussen 
organisaties per geval ook samenwer-
kingsverbanden worden opgezet Het 
geheel wekt de indruk van imperfectie, 
hoewel het niet gespeend lijkt van 
pragmatisme. Voor de korte termijn 
kan dit acceptabel lijken, maar indien 
de blik gericht wordt op de lange 
termijn dan treden de nadelen van een 
dergelijke aanpak op de voorgrond. 
Misdaad kent immers geen grenzen, 
en ook beginnen binnen Europa 
politieke en economische grenzen te 
vervagen. De auteur schaart zich 
daarom achter de pleitbezorgers 
binnen de Europese Unie die roepen 
om harmonisering en integratie van 
binnenlandse bestrijdingsmethoden 
van de lidstaten. Deze harmonisering 
en integratie zijn wezenlijke aspecten 
van het Verdrag van Schengen. Voor 
een effectieve pan-Europese 
fraudebestrijding vormt een ratjetoe 
van nationale instanties alleen maar 
een hinderlijke sta-in-de-weg. 
Met literatuuropgave. 

6 
Dundes, L 
Punishing parents to deter delinquency; 
a realistic remedy? 
American journal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 113-133 
Het strafrecht in de Amerikaanse staat 
Californië kent sinds 1988 een 
bepaling op grond waarvan ouders 
strafbaar kunnen worden gesteld voor 
het criminele gedrag van hun 
minderjarige kinderen. Als blijkt dat zij 
nalatig zijn geweest bij het houden 
van toezicht op hun kinderen, kunnen 
ouders een boete krijgen of zelfs tot 
een vrijheidsstraf worden veroordeeld. 
In de praktijk bepaalt de politie of het 
wetsartikel moet worden toegepast. De 
auteur acht de argumentatie die ten 
grondslag ligt aan het artikel, in 
juridisch en ethisch opzicht onhoud-
baar. Bovendien betwijfelt zij of de wet 
uitvoerbaar is: hoe zou de politie 

moeten vaststellen dat juist deze factor 
een jongere tot een specifiek delict 
zou hebben aangezet? De auteur 
vermoedt dat de 'straf de ouders'-
campagne bedoeld is om onlust-
gevoelens onder de burgers weg te 
nemen. In feite is het echter een 
nieuwe vorm van paternalisme ten 
aanzien van de lagere sociale milieus 
en een poging om de aandacht af te 
leiden van de werkelijke oorzaken van 
criminaliteit 
Met literatuuropgave. 

7 
Goethals, J., E. Mees e.a. 
Vrouwen en strafrechtsbedeling; is er 
sprake van een geslachtsspecifiek 
selectieproces? 
Panopticon, 16e jrg., nr. 5, 1995, pp. 
420-450 
trait artikel worden verschillende 
hypotheses gepresenteerd over een 
verschillende behandeling van mannen 
en vrouwen in het strafrechtelijk 
systeem. Vervolgens wordt gekeken 
welke daarvan worden gesteund door 
het aanwezigeompirische materiaal. 
Twee hoofdtheorieën worden 
onderscheiden. De eerste is dat 
vrouwen beter worden behandeld dan 
mannen, omdat de besluitvorming in 
het strafrechtelijke systeem hoofdzake-
lijk plaatsvindt door mannen en 
mannen geneigd zijn vrouwen 
ridderlijk te behandelen. De tweede 
theorie is dat criminele vrouwen zozeer 
afwijken van het cultureel gangbare 
beeld van vrouwen dat zij door het 
strafrechtelijk systeem slechter worden 
behandeld dan mannen. Een derde 
theorie zegt dat vrouwen strafrechtelijk 
beter worden behandeld dan mannen 
omdat de delicten van vrouwen minder 
ernstig zijn dan die van mannen en 
omdat hun kans op resocialisatie 
objectief gezien groter is. Uit de 
empirische onderzoeken blijkt dat 
vrouwen op twee punten milder 
worden bejegend dan mannen: ze 
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worden eerder voorwaardelijk in 
vrijheid gesteld en ze worden milder 
bestraft. De auteurs denken dat dit 
weinig te maken heeft met ridderlijk-
heid tegenover vrouwelijke verdachten 
en veroordeelden. De geringere ernst 
van door vrouwen gepleegde delicten 
speelt een belangrijker rol. Verder -
kunnen de volgende factoren 
meespelen: het stereotiepe beeld van 
de vrouwelijke persoonlijkheid als 
minder gevaarlijk. de specifieke rol van 
de vrouw als moeder, een betere 
uiterlijke verschijning en houding van 
vrouwelijke verdachten, de relatief 
geringe gevangeniscapaciteit voor 
vrouwen en de geremdheid om 
vrouwen fysieke pijn toe te brengen. 
Met literatuuropgave. 

8 
Gramckow, H. 
Community prosecution in the US and 
its relevance for Europe 
European joumal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
112-121 
De traditionele functie van de officier 
van justitie is beperkt tot de vervolging 
van strafbare feiten. Daarbij 
presenteert hij het bewijs dat door 
anderen is verzameld aan de rechter. 
Deze rol heeft sterke veranderingen 
ondergaan. Langzaam is duidelijk 
geworden dat het strafproces wellicht 
niet de beste manier is om de 
criminaliteit aan te pakken. Veel 
veranderingen die het O.M. in de VS 
heeft doorgemaakt, zijn reacties op de 
toegenomen aandacht voor 
criminaliteitspreventie die teweeg is 
gebracht door een op de gemeen-
schap gericht beleid en een op de 
gemeenschap gericht lokaal bestuur. 
Justitie is dichter in de buurt van de 
burger gekomen. Deze 'buurtjustitie' 
bestaat in de VS al sinds het einde 
van de jaren zeventig. Zij richt zich op 
de behandeling van gevallen die zijn 
onttrokken aan het strafrechtelijk 
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systeem. De resultaten ervan zijn niet 
geweldig. Een brede steun vanuit de 
gemeenschap werd niet verkregen en 
de afdoeningen kwamen vaak ook niet 
in de plaats van de strafrechtelijke 
afdoeningen, zodat het aantal officieel 
behandelde zaken er alleen maar door 
werd uitgebreid. Toch is ook gebleken 
dat 'buurtjustitie' de voldoening van 
het slachtoffer en de bredere 
gemeenschap kan vergroten. Officieren 
van justitie die zich hiermee 
bezighouden, krijgen een totaal andere 
rol dan die ze gewend waren. Ze 
moeten zich bezighouden met 
preventie en dus met de problemen 
van de buurt waarin zij werken. De 
auteur pleit voor een verdere 
ontwikkeling van deze pro-actieve 
aanpak De reactieve aanpak heeft 
onvoldoende succes. 

9 
Heyman, J. 
Strafprocessuele gevolgen van de 
vierde staatshervorming voor de 
milieurechtshandha ving 
Panopticon, 16e jrg., nr. 5, 1995, pp. 
406-419 
Tekenend voor de Belgische federale 
staatsstructuur is de verlegging van 
bevoegdheden van het federale niveau 
naar dat van de gewesten. De auteur 
bespreekt in zijn artikel het formele 
strafrecht in relatie tot het milieurecht. 
Voor een goed begrip van de 
strafprocessuele wijzigingen van 1993, 
het jaar van de vierde staats-
hervorming, schetst hij eerit de 
toestand zoals die bestond voor dat 
jaar. De gewesten misten haast elke 
bevoegdheid om via het strafrecht en 
de strafprocedure aan adequate 
milieurechtshandhaving te doen. 
Sedert 1993 behoort het leefmilieu 
bijna volledig tot de gewestelijke 
bevoegdheidssfeer. De auteur levert op 
twee punten kritiek op de Bijzondere 
Wet van 16 juli 1993 ten behoeve van 
de federale staatsstructuur. Allereerst 
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vindt hij dat de wetgever de aandacht 
te veel heeft toegespitst op de 
arresten van het Arbitragehof, en 
daardoor totaal geen oog heeft gehad 
voor andere belangrijke aspecten van 
de strafprocedure. Ten tweede vindt hij 
de relevantie van de doorgevoerde 
wijzigingen voor de milieurechts-
handhaving miniem. De bevoegdheden 
van de regio's voor wat betreft de 
strafprocedure blijven, de wijzigingen 
ten spijt, beperkt Daarom ziet het er 
volgens hem niet naar uit (waar veel 
juristen juist wel bang voor zijn), dat 
België zal afglijden naar Middeleeuwse 
toestanden waar elk graafschap en 
hertogdom zijn eigen systeem van 
rechtshandhaving heeft. 
Met literatuuropgave. 

10 
Tombs, S. 
Law, resistance and reform; `regulating' 
safety crimes in the UK 
Social and legal studies, 4e jrg, nr. 3, 
1995, pp. 343-365 
Een vorm van ondememings-
criminaliteit is regelovertreding van 
veiligheidswetgeving. De auteur 
analyseert in zijn artikel enkele recente 
ontwikkelingen in het Verenigd 
Koninkrijk. Met de Health and Safety 
at Work Act uit 1974 sloeg het UK de 
weg in van zelfregulering door het 
bedrijfsleven. Zelfregulering is volgens 
de auteur een inadequaat middel, 
gezien de dramatische stijging van 
bedrijfsongevallen in de eerste helft 
van de jaren tachtig. Ook omdat de 
inspectiediensten het lieten afweten, 
was er in feite sprake van deregule-
ring, een situatie waar in de jaren 
negentig nauwelijks verandering was 
gekomen. Ondanks het feit dat de 
vooruitzichten voor een effectieve 
rechtshandhaving ongunstig lijken te 
zijn, signaleert de auteur toch een 
positieve ontwikkeling, namelijk de 
trend naar criminalisering. Die werd 
ingeluid toen een directeur werd 
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veroordeeld wegens doodslag. Dat was 
eind 1994, en inmiddels duiken de 
termen veiligheidsmisdrijven en 
corporate manslaughter steeds vaker 
op in de Engelse media. Ook de 
politieke strijd van vakbonden en 
actiegroepen heeft gewicht in de 
schaal gelegd, want rechtshandhavers 
zijn harder gaan optreden en hun 
beleid is zich meer gaan richten op 
afschrikking. De Europese eenwording 
kan daar verder aan bijdragen, hoewel 
de Engelse regering er veel aan doet 
de harmonisering van veiligheids-
wetgeving door de Europese Unie te 
dwarsbomen. 
Met literatuuropgave. 

11 
Wolff, S., H. Midler 
Interaktive Aspekte der GlaubwUrdigkeits-
konstruktion im Strafvetfahren 
Kriminologisches Joumal, 27e jrg., nr. 
3,1995, pp. 209-226 
In dit artikel wordt het vaststellen van 
de geloofwaardigheid van getuigen in 
het strafrechtsproces volgens de 
ethnomethodologisch-conversatie-
analytische aanpak als interactief 
proces bij de mondelinge behandeling 
ter terechtzitting geanalyseerd. Hoewel 
de professionele deelnemers aan het 
strafproces trachten bij het gerechte-
lijk vooronderzoek niet te vroeg te 
komen tot een inschatting van de 
geloofwaardigheid van de getuigen, 
kunnen toch verschillende interactieve 
betekenissen van de vaststelling van 
de geloofwaardigheid en een 
opeenvolging van verschillende fasen 
worden aangetoond. Na de enquête-
fase en een algemeen-sceptische 
betwijfelingsfase kan onder omstan-
digheden in sommige gevallen een 
fase van interactieve constructie van 
ongeloofwaardigheid volgen. De 
resultaten van dit onderzoek duiden 
zowel op impliciete procedures om te 
komen tot overeenstemming over de 
geloofwaardigheid van een getuige 
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door de professionele deelnemers aan 
het proces als op de sociale 
organisatie van geloofwaardigheid van 
het strafrechtsysteem in het algemeen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Zapamiuk, J., J.C. Yuille e.a. 
Assessing the credibility of true and 
fa/se statements 
International journal of law and 
psychiatry, 18e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
343-352 
In het kader van het strafrechtelijk 
(voor)onderzoek is het vaak niet 
gemakkelijk om de verklaringen van 
slachtoffers en getuigen op waarheids-
gehalte te kunnen beoordelen: bij 
voorbeeld bij seksuele misdrijven, waar 
de verklaring van het slachtoffer 
tevens de enige getuigenverklaring is. 
De onderzoekers onderwierpen de 
bestaande 'Statement Validity Analysis', 
inclusief een uitgebreide inhouds-
analyse van getuigenverklaringen 
CCriteria Based Content Analysis', 
CBCA), aan een test met een groep 
studenten. De ene helft kreeg 
video-opnamen van een misdrijf te 
zien (waar), de andere helft moest het 
doen met voorgelezen getuigen-
verklaringen (onwaar). Na afloop werd 
een ieder geïnterviewd. De uitkomsten 
wijzen er op dat het instrument van de 
CBCA weliswaar beter naar waar/ 
onwaar onderscheidt dan op grond 
van puur toeval was te verwachten. 
Echter, bij nadere beschouwing geldt 
dit alleen voor het aspect van de 
'spontane herinnering' van (details 
van) de gebeurtenis. Alle andere 
onderdelen (zoals de mate van 
coherentie van de verklaring, het zich 
kunnen herinneren van ongebruikelijke 
details, de beschrijving van de eigen 
gemoedstoestand tijdens de 
gebeurtenis, enzovoort) bleken niet 
consistent samen te hangen met de 
waarheid of onwaarheid van de 
getuigenverklaring. De auteurs 

concluderen dat voor het gebruik in 
praktisch forensisch kader dit 
instrument nog onvoldoende is 
uitgetest. Ze bepleiten voorts 
onderzoek naar getuigenverklaringen 
van fysiek waargenomen gebeurtenis-
sen in plaats van op video. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

13 
Asdigian, NL, D. Finkelhor e.a. 
Vatieties of nonfami41 abduction of 
children and adolescents 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 215-232 
Uit een nationaal onderzoek onder 
opsporingsdiensten in de Verenigde 
Staten werd een steekproef getrokken 
waarin 396 gevallen van niet 
familie-gerelateerde ontvoeringen 
waren opgenomen. Ontvoeringen die 
voldeden aan het stereotiepe beeld 
van kidnapping (kinderen die door 
onbekenden werden meegenomen en 
een langere periode wegbleven, of 
over een grote afstand werden 
meegevoerd) kwamen veel minder 
vaak voor dan incidenten die 
simpelweg voldeden aan de juridische 
definitie van ontvoering. Bij het eerste 
type - de stereotiepe ontvoeringen - 
waren vaker blanke meisjes tussen de 
10 en 13 jaar betrokken, die wel 
werden meegenomen maar niet 
seksueel misbruikt Het overgrote deel 
van de andere ontvoeringen werden 
gekarakteriseerd door met geweld 
afgedwongen seksuele handelingen 
van tienermeisjes. Ontvoeringen van 
het tweede type waarbij geen sprake 
was van seksueel misbruik deden zich 
vaak voor in de context van een grote 
diversiteit aan andere strafbare feiten, 
zoals roofovervallen, kapingen, 
wraakacties en intimidatie. 
Met literatuuropgave. 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996 

14 
Bennen, LW., R.M. Tolman e.a. 
Domestic abuse by male alcohol and 
drug addicts 
Violence and victims, 9e jrg., nr. 4, 
1994, pp. 359-368 
Geweld in het huwelijk wordt vaak in 
verband gebracht met factoren als 
geweldservaringen in de jeugd van de 
man en idem ervaringen met 
alcoholmisbruik van diens vader. Ook 
wordt nogal eens gewezen op een 
tekort aan geïnternaliseerde 
zelfcontrole: in zijn eigen huis heeft de 
man 'de handen vrij' om te doen wat 
hij wil. In een steekproef van ruim 60 
cliënten van een verslavingskliniek 
bleek de mate van alcoholisme niet 
zoieer samen te gaan met geweld in 
het huwelijk: bijna alle geïnterviewden 
waren toch al alcoholist, en de 
allerzwaarste gevallen brachten juist 
deze geweldsinspanning kennelijk niet 
meer op. Wel bestond er een verband 
met psychiatrische voorgeschiedenis, 
cocaïneverslaving, aanvang van de 
verslavingen op jongere leeftijd, 
criminele voorgeschiedenis en laag 
inkomen. Een en ander werd bevestigd 
in interviews met de vrouwelijke 
partners, en gold zowel voor het 
daadwerkelijk fysieke geweld als voor 
het dreigen ermee. Gezien de 
voorgeselecteerde steekproef (allen 
waren immers al opgenomen in de 
intramurale verslavingszorg), pleiten de 
auteurs voor uitgebreider onderzoek 
Met literatuuropgave. 

15' 
Bender, LE., R.M. Hinton e.a. 
Evaluation of lixed propensity' to 
commit sexual offenses; a preliminaly 
report 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3,1995, pp. 284-294 
Bij de strafrechtelijke beoordeling van 
seksuele delicten wordt aan 
wetenschappelijke deskundigen vaak 
gevraagd hoe groot de kans is dat de 
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verdachte zo'n delict opnieuw zal 
plegen. De vraag is eigenlijk of er een 
'vast patroon' bestaat in het plegen 
van dit soort delicten door die 
specifieke dader. Om dat na te gaan 
worden twee typen van methoden 
gebruikt De eerste is om bij de 
verdachte bepaalde psychische 
eigenschappen vast te stellen en die te 
vergelijken met de eigenschappen van 
een groep bekende recidivisten op dit 
gebied. Bij de tweede kijkt men naar 
het patroon dat het delinquente 
gedrag van de dader in de loop der 
tijd heeft vertoond. De laatste methode 
heeft twee problemen. Ze kan niet 
worden toegepast op first offenders en 
er bestaat geen consensus over de 
criteria op grond waarvan de 
verschillende delicten vergeleken 
kunnen worden. Verslag wordt gedaan 
van een onderzoek bij 23 manlijke 
seksuele delinquenten die in elk geval 
twee seksuele delicten hadden 
begaan. Het ging om seksueel 
misbruik van kinderen. De 
onderzoeksgroep werd getest aan de 
hand van de 'Sexual Offense 
Assessment Scale' die bestaat uit 12 
dimensies. De resultaten ondersteunen 
de hypothese dat seksuele delicten 
van één dader meer op elkaar lijken 
dan die van verschillende daders. Er 
bestaat dus een individueel vast 
delictpatroon waarvan de kennis de 
kans op toekomstige delicten kan 
voorspellen alsmede de aard van die 
delicten. De ontdekte delictpatronen 
bleken vrij stabiel. Globaal zijn twee 
groepen te onderscheiden: agressief 
en minder agressief. Binnen die 
groepen zijn de delictpatronen vrij 
individualistisch. De minder agressieve 
seksuele delinquent zoekt zijn 
slachtoffers dichtbij huis, terwijl de 
agressieve onbekende slachtoffers 
zoekt. Op grond van de mate van 
gelijksoortigheid van de verschillende 
delicten kon de kans worden 
voorspeld dat een bepaald delict was 



Literatuuroverzicht 

gepleegd door een specifieke 
delinquent. Gelijksoortigheid was voor 
100% predictief voor schuld aan een 
tweede delict, maar ongelijksoortigheid 
was niet predictief voor onschuld aan 
een tweede delict. 
Met literatuuropgave. 

16 
Dijkstra, S. 
Omstreden sociale erfenis; een pleidooi 
voor diffrentatie in het denken over 
overdracht van geweld 
Psychologie en maatschappij, 19e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 238-251 
Uit eerder onderzoek en uit de 
hulpverleningspraktijk blijkt dat geweld 
generatiegewijs kan worden 
overgedragen. Hier spreekt men van 
een intergenerationeel patroon van 
geweld. De auteur wil dit gegeven niet 
bestrijden, maar gaat wel in tegen de 
beeldvorming dat het gaat om een 
algemeen voorkomend patroon. Dit 
werkt volgens haar zeer stigmatise-
rend. Zij beperkt zich bij haar studie 
tot fysieke mishandeling en seksueel 
misbruik, die voor het zestiende 
levensjaar zijn begonnen. Haar 
stellingname is dat jeugdervaringen 
met geweld juist reden kunnen zijn om 
de opvoedingswaarden en -praktijken 
in het gezin van herkomst te 
bekritiseren. Deze groep ouders kan 
besluiten eigen kinderen doelbewust 
zonder geweld op te voeden. Het 
klassieke dichotome model (waarbij 
telkens herhalers en niet-herhalers 
worden onderscheiden) biedt geen 
mogelijkheid tot een beter begrip van 
het dynamische proces van gewelds-
overdracht Aangezien minstens twee 
derde van de ouders die als kind werd 
misbruikt, niet in herhaling vervalt, is 
het noodzakelijk de processen die hen 
hiervan weerhouden te identificeren. 
Het transformatiemodel biedt hiertoe 
de mogelijkheid, zo stelt de 
onderzoekster. Dit dynamische 
interactie-model verbindt trauma- 
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theorieën met feministische inzichten 
ta.v. geweld en is gebaseerd op 
diepgaande studie van de persoonlijke 
verhalen van slachtoffers. 
Met literatuuropgave. 

17 
Donahue, M.E., C.V. McLaughlin 
e.a. 
Accounting for carjackings; an ana4rsis 
of police records in a Southeastem city 
American journal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 91-111 
Alhoewel de 'Uniform Crime Reports' 
(UCR) werden ingesteld om 
uniformiteit ta.v. classificatie van 
criminaliteit en -criminaliteitscijfers te 
bewerkstelligen, worden er veel fouten 
mee gemaakt. Zo wordt de UCR een 
onbetrouwbare bron van gegevens en 
levert het onbruikbaar strategisch en 
tactisch materiaal op voor politie, 
rechtbank en personeel van 
correctionele instituten. Veel misdrijven 
hebben grote invloed op de veiligheid 
van de burgers, maar worden 
gemaskeerd door de UCR. In deze 
verkennende en beschrijvende studie 
wordt autoroof als voorbeeld van dit 
fenomeen onder de loep genomen. 
Het betreft 68 autodiefstallen in het 
'Savannah Police Department' in 1992, 
die gepaard gingen met geweld t.o.v. 
het slachtoffer, intimidatie of het 
gebruik van een wapen. Contextuele 
gegevens t.a.v. de gebeurtenis zelf, 
eigenschappen van verdachten en 
kenmerken van slachtoffers werden uit 
de rapporten gedestilleerd. Het blijkt 
dat de gegevens aanzienlijk verschillen 
met het beeld dat naar voren komt in 
de media. Het merendeel van de 
autodiefstallen werd gepleegd door 
meerdere, jonge, mannelijke zwanen 
met vuurwapens, tegen een wat ouder 
zwart slachtoffer. Meestal werd het 
misdrijf in het weekend gepleegd in 
een armere buurt, op het moment dat 
het slachtoffer naar z'n middenklasse 
auto toeliep. Vaak werden hem ook 
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andere waardevolle spullen afgeno-
men. Een meer solide wijze van 
gegevensverzameling wordt dan ook 
voorgestaan. 
Met literatuuropgave. 

18 
Frenken, J. 
De verkrachter bestaat niet; de stand 
van zaken in de literatuur 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, 50e jrg., nr. 9, 1995, pp. 944-957 
Sinds de jaren zeventig zijn in 
Noord-Amerika veel onderzoeken 
verricht naar de uiteenlopende 
factoren die geacht worden een rol te 
spelen in het ontstaan van seksueel 
gewelddadig gedrag. Het gaat hier 
zowel om studies onder normale 
populaties (bij voorbeeld universiteits-
studenten) als onder criminele en 
klinische populaties. Dat onderzoek 
wijst erop dat 'de verkrachter niet 
bestaat: de heterogeniteit in motieven, 
achtergronden en delictkenmerken is 
groot Empirisch onderzoek naar 
verkrachting bestaat nagenoeg niet in 
ons land of is beperkt van karakter. Dit 
artikel geeft in kort bestek de stand 
van zaken weer in de Angelsaksische 
onderzoeksliteratuur. De auteur 
bespreekt eerst een viertal deel-
terreinen in het onderzoek: deviante 
seksuele opwinding, emotionele 
ontregeling en ontremming, 
rechtvaardigingen voor het plegen van 
seksueel geweld en de effecten van 
persoonlijkheidstekorten op het sociaal 
functioneren. Daarna beschrijft de 
auteur een typologie van verkrachters 
die door middel van empirisch 
onderzoek is ontwikkeld. Daarin wordt 
gepoogd de heterogeniteit van 
verkrachters terug te brengen tot een 
beperkt aantal categorieën en typen. 
Het artikel eindigt met enkele 
implicaties van de verworven inzichten 
voor de behandeling van verkrachters. 
Met literatuuropgave. 
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19 
Harrington, N.T., H. Leitenberg 
Relationship between alcohol 
consumption and victim behaviors 
immediatety preceding sexual 
aggression by an acquaintance 
Violen ce and victims, 9e jrg., nr. 4, 
1994, pp. 315-324 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het gebruik van 
alcohol en het gedrag van het 
slachtoffer onmiddellijk voorafgaand 
aan seksueel agressief gedrag door 
een bekende van het slachtoffer. Bijna 
1000 vrouwelijke studenten aan vier 
colleges en universiteiten werden 
ondervraagd. Daarvan meldde een 
kwart dat ze vanaf de leeftijd van 16 
jaar slachtoffer waren geweest van 
seksuele agressie door een bekende. 
Dat cijfer komt overeen met eerder 
onderzoek lets meer dan de helft van 
de lastiggevallen vrouwen zei dat zij 
tijdens de seksuele agressie tenminste 
enigszins dronken waren geweest Dit 
cijfer was hoger bij blanke vrouwen en 
bij vrouwen die werden lastiggevallen 
buiten de romantische sfeer. Zij die 
enigszins dronken waren geweest 
meldden vaker dat ze vlak voor de 
seksuele agressie hadden toegestemd 
in seksuele handelingen en meldden 
minder vaak dat ze weerstand hadden 
geboden dan zij die helemaal niet 
dronken waren geweest Toch had drie 
kwart van de vrouwelijke slachtoffers 
weerstand geboden. De auteurs wijzen 
erop dat het gebruik van alcohol en 
het minder bieden van weerstand door 
de vrouwelijke slachtoffers hun 
verantwoordelijkheid voor de seksuele 
agressie niet groter maken. Nee is 
nee. De auteurs betreuren het dat uit 
het onderzoek weinig kan worden 
afgeleid over de dronkenschap van de 
manlijke daders, noch over hun 
attitudes en percepties. 
Met literatuuropgave. 
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20 
Huberts, L 
Westem Europe and public corruption; 
expert views on attention, extent and 
strategies 
European joumal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
7-20 
Het artikel geeft een overzicht van de 
manier waarop in West-Europa wordt 
omgegaan met corruptie. Omdat de 
problemen van de voormalige 
communistische landen in Oost-
Europa enorm verschillen van de 
problemen waar de Westerse landen 
mee te kampen hebben, concentreert 
het artikel zich op West-Europa. In het 
eerste deel van het artikel wordt een 
overzicht gegeven van de verschuivin-
gen die zich hebben voorgedaan in de 
aandacht die de gevestigde partijen 
aan het probleem schenken. Is 
West-Europa het fenomeen werkelijk 
aan het herontdekken? Vervolgens 
wordt een aantal resultaten 
gepresenteerd van het deskundigen-
onderzoek dat de auteur begin 1994 
verrichtte. Hoe serieus is het corruptie-
en fraudeprobleem in de ogen van de 
Europese en niet-Europese deskundi-
gen die werden geraadpleegd? 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan 
de verschillende strategieën die 
mogelijk kunnen worden aangewend 
om de politieke corruptie en fraude in 
de West-Europese landen terug te 
brengen. In het concluderende 
gedeelte worden de verschillende 
elementen met elkaar gecombineerd. 
Is corruptie een probleem dat serieus 
genomen moet worden, ook in 
Europa? Besteden de politieke partijen 
voldoende aandacht aan het probleem 
en welke initiatieven lijken veelbelo-
vend om het verschijnsel te bestrijden 
in de context van de geïndustriali-
seerde Westerse democratieën? 
Met literatuuropgave. 
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21 
Punch, M. 
Grievous business harm; exploring 
corporate violence 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
92-105 
GBH is een woordspeling: geen 
grievous bodi41 harm, maar grievous 
business harrn, een nog weinig 
onderzochte vorm van criminaliteit. De 
schade die hieruit voortvloeit kan 
enorm zijn. Genoemd worden onder 
andere Chemobyl, explosies in de 
chemie zoals Seveso en Bhopal, de 
brand in de fabriek van Sandos in 
Zwitserland, die tot vervuiling van de 
Rijn leidde, de ongelukken met de 
Amoco Cadiz bij Bretagne en de Exxon 
Valdez in Alaska. Het bedrijfsleven kan 
slachtoffers maken (bij het ongeval te 
Bhopal in India vielen meer dan 2000 
doden en minstens 200.000 mensen 
raakten gewond, waarvan ruim 30.000 
ernstig) en het milieu vervuilen. 
Waarom onttrekken ondernemingen 
zich vaak aan de gevolgen van hun 
daden? De auteur geeft drie 
verklaringen: het strafrecht is veelal 
gebaseerd op het individu; het 
bedrijfsleven wordt geregeld door het 
civiele en administratieve recht en de 
politie trekt zich direct terug als men 
geen individuele dader kan vinden: de 
macht en de invloed van grote 
ondernemingen. Zo wist het 
management dat de Ford Pinto een 
defect vertoonde, maar men besloot 
het ontwerp niet te veranderen omdat 
dit te duur was en men berekend had 
dat het goedkoper was om de claims 
van de verzekeringen uit te betalen. 
Eenzelfde redenering gold voor de 
DC10 en het geneesmiddel Thalido-
mide. Geconcludeerd wordt dat meer 
aandacht aan dit onderwerp moet 
worden besteed omdat de risico's - 
technologische rampen, industriële 
ongevallen en catastrofes tijdens 
reizen - steeds groter worden.. Als de 
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enige sanctie voor bedrijven bestaat 
uit het betalen van een boete zal dit 
door grote ondernemingen nauwelijks 
als straf worden ervaren. De auteur 
bepleit criminalisering omdat het tegen 
het rechtsgevoel indruist dat managers 
van bedrijven zich aan de gevolgen 
van hun daden kunnen onttrekken, 
terwijl individuen zwaar gestraft 
worden voor hun misdaden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Riggs Hafley, S., R. Tewksbury 
The rural Kentucky manjuana industry; 
organization and community involve-
ment 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 201-221 
De auteurs onderzoeken de 
marihuana-bedrijfstak in het landelijke 
Kentucky, die zij als een vorm van 
georganiseerde misdaad voorstellen. 
De plattelandscultuur is zowel een 
voedingsbodem als een bescherming 
voor hen die zich bezighouden met het 
verbouwen en distribueren van 
marihuana. Sociaal-economische 
factoren spelen een rol in het 
voortbestaan van de marihuana-
bedrijfstak. Sterke informele sociale 
controle en een duurzaam wantrouwen 
tegenover buitenstaanders zorgen er 
voor dat deze bedrijfstak ongestoord 
kan floreren. De leden van marihuana-
bedrijfstak in Kentucky vormen 
tezamen een bende. Ze voldoen 
immers aan de volgende kenmerken: 
gespecialiseerde vaardigheden, 
beschikken over en beschermen van 
bezwarende informatie over andere 
bendeleden, uitoefening van sociale 
controle binnen hun groep, bestaan 
van een hiërarchische structuur 
waarbij de laagst geplaatste leden de 
grootste kans lopen opgepakt te 
worden. Het onderscheid tussen deze • 
bende en andere georganiseerde 
misdaadgroepen dat de groep in 
Kentucky geen leiderschap kent Zelf 
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achten de bendeleden zich geen 
criminelen, maar menen belegerd te 
worden door de buitenwacht Al 
generaties lang werken buren in deze 
streek samen bij het zaaien en 
oogsten van de gewassen, een praktijk 
is blijven bestaan toen men overstapte 
op een ander gewas, marihuana. De 
belangrijkste factor die zorgt voor 
stabiliteit en structuur van de bende is 
de al generaties lang bestaande 
verwantschap binnen de lokale 
gemeenschap. Door die hechte 
verwantschap hebben zij ook een 
sterke invloed op de lokale autoritei-
ten, middels verkiezingen, waardoor zij 
van hen minder te vrezen hebben dan 
van de 'state' en federale wets-
handhavers. 
Met literatuuropgave. 

23 
Savona, E.U. 
Beyond ctiminal law in devising 
anticotruption policies; lessons from the 
Italian experience 
European joumal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
22-37 
In een eerder onderzoek richtte de 
auteur zich reeds op het probleem van 
anti-corruptie strategieën. Hij 
veronderstelde dat degenen die 
betrokken zijn bij corruptie rationele 
mensen zijn, dat corruptie illegaal is en 
volgens marktprincipes verloopt. De 
'verkoper' (politicus en/of staats-
functionaris) en de 'koper' (de 
manager van een bedrijf die een 
contract wil zekerstellen) gaan over tot 
illegale uitwisseling om zoveel mogelijk 
munt te slaan uit bepaalde gelegenhe-
den. Hierbij trachten ze het in 
aanraking komen met justitie en 
aantasting van de reputatie te 
minimaliseren. Het bleek dat de 
wetgeving op zichzelf onvoldoende 
mogelijkheden bood om corruptie aan 
te pakken en de auteur stelde dat 
andere instrumenten zoals deregulatie 
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en/of herregulering van kwetsbare 
markten (publieke werken, bouwwe-
reld) en preventieve maatregelen een 
effectieve bijdrage zouden kunnen 
leveren. Deze conclusie wordt getoetst 
aan het Italiaanse corruptie-schandaal. 
De auteur onderzoekt dit schandaal 
binnen het geraamte van de politieke 
economische benadering, in de 
vooronderstelling dat corruptie een 
rationele keuze is. Hij geeft aan hoe 
gunstige omstandigheden en kansen 
om 'gesnapt' te worden de mate van 
corruptie beïnvloeden. Hij schetst 
daarbij de voornaamste factoren die 
verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van corruptie in Italië en 
voor het succes en de tekortkomingen 
van de vervolging ervan. 
Met literatuuropgave. 

24 
Wilson, M., H. Johnson e.a. 
Lethal and nonlethal violence against 
wives 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 3,1995, pp. 332-361 
Demografische risicoprofielen van 
dodelijk en niet-dodelijk geweld tegen 
vrouwen werden vergeleken. Voor de 
vergelijking werden de Statistics 
Canada's Homicide Survey (1974- 
1992) gebruikt en het Violence Against 
Woman Survey (1993). Vergelijkingen 
waren gebaseerd op cases van 1429 
slachtoffers van partnermoord en 
interviews met 8385 vrouwen, waarvan 
er 277 in de laatste 12 maanden door 
hun man waren mishandeld. De 
veronderstelling was dat dodelijk en 
niet-dodelijk geweld dezelfde 
demografische risicopatronen zouden 
vertonen, omdat mannelijke seksuele 
heerszuchtigheid de dominante factor 
lijkt die zowel dodelijk als niet-dodelijk 
geweld kan verklaren. Uit het 
onderzoek bleek dat wel enkele, maar 
niet alle demografische risicofactoren 
hetzelfde waren voor dodelijke en niet 
dodelijke incidenten. 

Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 
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25 
Landreville, P., P. Laplante 
Le vieillissement de la population 
pénitentiaire du Québec 
Déviance et société, 19e jrg., nr. 3, 
1995, pp. 237-254 
In dit artikel wordt een onderzoek naar 
de samenstelling van de penitentiaire 
bevolking in Québec (met straffen van 
twee of meer jaar) gedurende de 
periode van 1972 tot 1991 beschreven. 
De auteurs constateren dat de 
gevangenisbevolking gedurende die 
periode aanzienlijk vergrijsde. Na een 
weergave van de belangrijkste 
gegevens omtrent de leeftijd waarop 
men de gevangenis betreedt wordt 
een analyse gegeven van de 
veranderingen aan de hand van: de 
demografische hypothese; de relatieve 
vermindering van het aantal jongeren; 
de toename in het aantal ouderen. 
Hoewel niet kan worden uitgesloten 
dat deze omstandigheid te verklaren is 
door wijzigingen in het gedrag van 
delinquenten, lijkt het toch dat deze 
wijzigingen vooral moeten worden 
toegeschreven aan de sociale controle 
en aan wijzigingen die te maken 
hebben met de politiek en de praktijk 
van de strafuitvoering. De beslissingen 
van de wetgever, van hen die de 
strafuitvoering verzorgen, net als de 
rechters, spelen een even belangrijke 
rol als de transformaties van de 
'criminaliteit' door de wijzigingen van 
de tarieven voor opsluiting en de 
structuur van de populatie die met de 
gevangenis te maken heeft. 
Met literatuuropgave. 
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26 
Wales, D. 
Personality disorder in an outpatient 
offender population 
Criminal behaviour and mental health, 
5e jrg., nr. 2, 1995, pp. 85-94 
Uit onderzoek onder plegers van 
ernstige misdrijven die in psychiatri-
sche ziekenhuizen en gevangenissen 
verblijven, is gebleken dat vier typen 
psychiatrische stoornissen kunnen 
warden onderscheiden. De eerste 
categorie betreft zogenaamde primaire 
psychopaten. Deze plegen vaak zeer 
agressieve delicten. De zogenaamde 
secundaire psychopaten vormen de 
tweede categorie: zij zijn vijandig en 
sociaal teruggetrokken. De derde en 
vierde groep zijn respectievelijk te 
bestempelen als beheerst en geremd. 
De geremden en secundaire 
psychopaten hebben doorgaans een 
zedendelict gepleegd. In het 
onderhavige onderzoek is nagegaan of 
een soortgelijke vierdeling kon worden 
vastgesteld onder 115 Britse 
delinquenten die niet waren 
gedetineerd en die - doorgaans door 
de reclassering - voor een diagnose 
doorverwezen naar een regionaal 
forensisch psychiatrisch instituut. In 
het kader van de diagnose werd am. 
de Millon Clinical Multiaxial lnventory 
(MCMI) afgenomen. De MCMI heeft 
elf schalen die persoonlijkheids-
stoornissen meten en negen schalen 
die klinische syndromen vaststellen. 
De scores van de 115 geteste 
delinquenten werden onderworpen 
aan een multivariate analyse. De 
onderzoeksgroep bleek daarbij in vier 
clusters uiteen te vallen. De typering 
van deze clusters kwam overeen met 
de bovengenoemde vierdeling in 
psychiatrische stoornissen die eerder 
bij geïnterneerde delinquenten was 
vastgesteld. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
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27 
Dicataldo, F., T. Miss() 
A typology of juvenile offenders based 
on the judgements of juvenile court 
professionals 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 246-262 
In deze Amerikaanse studie naar de 
kenmerken van jeugdige delinquenten, 
vroegen de auteurs een groot aantal 
jeugdstrafrechtsdeskundigen een 
beschrijving te geven van een hen 
bekende casus in termen van 93 
vooraf geselecteerde variabelen. De 
daarop volgende factor- en cluster-
analyses leverden drie duidelijk 
onderscheiden groepen op: de 'onrijpe' 
of emotioneel instabiele jeugd-
delinquenten, de 'aangepaste' of 
prosociale delinquenten en de 'rijpe' 
criminele delinquenten. De auteurs 
constateren dat de door hen gevonden 
onderverdeling sterk overeenkomt met 
typologieën die al in de jaren zestig 
van jeugddelinqenten werden 
gemaakt. Dit wijst er volgens hen op 
dat magistraten, advocaten, 
reclasseringsmedewerkers en 
hulpverleners zich bij het beoordelen 
van jeugddelinquenten cognitieve 
schema's toeëigenen die goed 
overeenkomen met de sociale 
werkelijkheid. 
Met literatuuropgave. 

28 
Mischkowitz, R. 
Von der 'gbhrenden Unreife der 
Jugend'; dar Thema Alter, Geschlecht 
und Ktiminalitbt im Spiegel Kriminologi-
scher Betrachtungen 
Monatsschrift f6r Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 165-181 
Hoewel de relatie tussen leeftijd en 
criminaliteit tot de gegevenheden in de 
criminologie behoort, is men het niet 
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eens over de wijze waarop het 

afnemen van de criminaliteit met het 

ouder worden dient te worden 

verklaard. In het bijzonder in de 

Verenigde Staten en Engeland heeft 

het thema leeftijd en criminaliteit tot 

een levendige discussie - het 

zogenaamde age-crime debate - 
geleid. De argumenten die hierbij 

gebruikt worden gaan ver uit boven de 

specifieke vraagstelling naar de 
samenhang tussen leeftijd en 

criminaliteit en betreffen methodologi-

sche, theoretische en crimineel-

politieke basisvragen op het gebied 

van de criminologie. Met deze 

discussie op de voorgrond gaat dit 

artikel in op het thema leeftijd, 

geslacht en criminaliteit en belicht in 

een historische terugblik de visie van 

de pionieren van de criminologie in dit 

opzicht. Aansluitend worden de 

essentiële argumenten uit het 

age-crime debate geschetst, 

geillustreerd met cijfers uit de Duitse 

statistiek op het gebied van de 
criminaliteit 

Met literatuuropgave. 

Politie 

29 
Alpen, G.P., T. Madden 
Police pursuit driving; an empirical 
analysis of critica/ decisions 
American joumal of police, 13e jrg., nr. 

4,1994, pp. 23-45 

Politiewagens die met loeiende sirene 

een achtervolging inzetten, zijn voer 

voor de media. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat bij de beslissing van 

de betrokken agenten om wel of niet 

te achtervolgen meestal een of meer 

van de volgende overwegingen een rol 

spelen: de aard van de regel-

overtreding; het gebied waarin de 

achtervolging zich zal afspelen; de 

verkeersomstandigheden; de 

weersomstandigheden. De eerste 

factor heeft te maken met hoe de 
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achtervolgers de noodzaak inschatten 

om tot arrestatie over te gaan, dus met 

hun houding ten aanzien van 

rechtshandhaving, de drie andere 

factoren met hun houding met 

betrekking tot de omstanders. Wat de 

auteurs met hun onderzoek te weten 

willen komen, is hoe deze vier factoren 

zich doen gelden bij drie categorieën 

respondenten. In het onderzoek gaat 

het om: 27 leidinggevende agenten, 46 
leerling-agenten en 139 criminologie-

studenten. Ze kregen een scenario 

voorgelegd met verschillende 

combinaties van de bovengenoemde 

vier factoren. De onderzoeksresultaten 

tonen aan dat leidinggevenden meer 

prioriteit gaven aan rechtshandhaving 

dan aan publieksveiligheid, waaraan 

de studenten juist de hoogste prioriteit 

gaven. De leerling-agenten waren 

verdeeld. 

Met literatuuropgave. 

30 
Hutchison, I.W., J.D. Hirschel e.a. 
Famity violence and police utilization 
Violence and victims, 9e jrg., nr. 4, 

1994, pp. 299-313 

Dit artikel gaat over het nut van 

hulpverlening door de politie bij 

huiselijke twisten en geweld. Het 

gangbare idee is dat het hierbij 

meestal gaat om ernstig geweld tegen 

een echtgenote. In feite blijkt dat het 

in de meeste gevallen minder ernstige 

voorvallen betreft die zich bijna even 

vaak voordoen tussen samenwonende 

partners als tussen gehuwden. Dit 

laatste is opmerkelijk omdat 
samenwoners een veel kleiner deel 

vormen van de bevolking dan 

gehuwden. Ook andere relatievormen 

doen bij ruzies een beroep op de 
politie: ouder-kind, jongen-meisje, en 

broers en zussen. Verder blijkt dat 

zwarten een groter beroep doen dan 

blanken. Dit geldt voor zowel criminele 

als niet-criminele voorvallen. De 

auteurs schrijven dit etnische verschil 



Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996 

toe aan het feit dat zwanen meer 
vertegenwoordigd zijn in de lagere 
inkomensgroepen en juist deze plegen 
een groter beroep op de politie te 
doen. Dat samenwoners een groter 
beroep doen op de politie wordt 
verklaard uit de geringere emotionele 
investering van samenwoners in hun 
partner dan van gehuwden. 
Samenwoners hebben minder te 
verliezen bij politie-ingrijpen. 
Samenwoners zouden ook kunnen 
denken dat ze minder toegang hebben 
tot andere vormen van sociale 
dienstverlening. Samenwoners zijn ook 
vaker werkloos en hebben minder 
onderwijs genoten. Misschien weten 
ze gewoon niet waar ze anders 
naartoe moeten dan naar de politie. 
De meeste telefoontjes naar de politie 
betreffen voorvallen die niet ernstig 
genoeg zijn om van een delict te 
spreken. Slechts in een kleine 
minderheid van de gevallen volgt 
arrestatie. In die gevallen heeft dat 
weinig effect op het toekomstig 
gedrag. Mensen in de marge worden 
minder afgeschrikt door een arrestatie 
en juist zij doen vaker een beroep op 
de politie. 
Met literatuuropgave. 

31 
Smith, M.R. 
Integrating community policing and the 
use of force: public education, 
involvement and accountability 
American joumal of police, 13e jrg., nr. 
4, 1994, pp. 1-21 
In dit artikel wordt de samenhang 
onderzocht tussen de filosofie dat de 
politie op het terrein van de 
handhaving nauw moet samenwerken 
met de gemeenschap en het gebruik 
van geweld door de politie. Er wordt 
geïllustreerd welke problemen inherent 
zijn aan het willen verzoenen van de 
gemeenschappelijke handhavings-
filosofie met de gelegitimeerde 
behoefte van de politie geweld te 

mogen gebruiken om de aan haar 
opgedragen taken te verwezenlijken. 
Om gebruik van geweld door de politie 
te legitimeren heeft de politie de 
toestemming nodig van de gemeen-
schap waarbinnen zij dat geweld zal 
moeten gebruiken, aldus de auteur. 
Zonder instemming en steun zal de 
politie niet in staat zijn het primaire 
doel van gemeenschappelijke 
handhaving, namelijk het aangaan van 
nauwere en meer produktieve relaties 
met de gemeenschap, te bereiken. 
Hoewel dit artikel een conceptueel 
model biedt om de uitgangspunten 
van gemeenschappelijke handhaving 
toe te passen op het gebruik van 
geweld, geeft het geen antwoord op 
de empirische vraag hoe de 
gemeenschappelijke handhavings-
filosofie het gebruik van geweld door 
de politie in de loop der tijd 
beïnvloedt 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 
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32 
Bammer, G., A. Stevens e.a. 
Controlled heroin availability in 
Australia? How and to what end? 
The international journal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 8, 1995, pp. 
991-1007 
Medische verstrekking van heroïne 
aan verslaafden is ook in ons land 
weer aktueel. De recente Drugsnota 
van het kabinet bevat het voornemen 
om op beperkte schaal met een 
dergelijk experiment te beginnen. 
Zwitserland is hier al twee jaar 
geleden toe overgegaan. Het aardige 
van deze Australische studie is dat 
men een aantal betrokken groeperin-
gen eerst maar eens heeft onder-
vraagd over de gewenste opzet en 
beoogde resultaten van zo'n 
experiment: hoe zou het er uit moeten 
zien, wat moet er uit komen? In grote 
lijnen blijken het brede publiek, de 
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verslavingszorg, (ex-)verslaafden en de 
politie het weliswaar over een aantal 
zaken eens: het experiment moet 
beperkt blijven tot verslaafde 
gebruikers en tot heroïne/opiaten, de 
heroïne moet ingenomen worden op 
het verstrekkingspunt, en het 
programma moet er mede op gericht 
zijn het druggebruik te verminderen. 
Op enkele cruciale punten echter is de 
politie negatiever gestemd dan de 
anderen, namelijk waar het gaat om 
de te verwachten algemene effecten 
op de gezondheid van de gebruiker, 
verspreiding van HIV-infectie, mate 
van criminaliteit, negatieve voorbeeld-
werking voor jongeren en een 
toename van het aantal verslaafden. 
Onmiskenbaar is het verschil in 
inschatting van de benodigde 
dwang-elementen: staan de 
hulpverleners overwegend negatief 
tegenover verplichte tests op 
bijgebruik en aids, de politie staat hier 
positiever tegenover. Opmerkelijk 
tenslotte is dat de stad Canberra zo'n 
1000 heroïneverslaafden blijkt te tellen: 
dit is exact vergelijkbaar met de 
ongeveer even grote stad Utrecht Dit 
lijkt weer eens te wijzen op een meer 
algemene wetmatigheid. 
Met literatuuropgave. 

33 
Kelly, K. 
'Unselling' drugs; the marketing of 
prevention; towani the year 2000 
The international joumal of the 
addictions, 30e jrg., nr. 8, 1995, pp. 
1043-1051 
Wat kunnen bestaande marketing-
strategieën bijdragen aan drugs-
preventie? Werd de commerciële 
marketing-leer aanvankelijk 
beschouwd als vreemd, of zelfs 
vijandig, aan programma's van 
ontmoediging van bepaald gedrag, 
langzamerhand komt hierin een 
kentering. Wat is de markt, wat is de 
inhoud van de boodschap, wat is het 

beoogde resultaat, hoe dit te meten, 
wat is de strategie, wat zijn de 
beoogde marktsegmenten en hoe zijn 
deze successievelijk te veroveren? 
Ofwel: hoe zit het precies met de 
'marketing mix' van de vier P's: 
produkt, prijs, plaats en promotie? 
Gezondheidsgedrag is bijzonder 
moeilijk te beïnvloeden. Toch kunnen 
we proberen eerst de goede vragen te 
stellen. Bij voorbeeld: wat willen we 
eigenlijk bereiken, met betrekking tot 
elk marktsegment minder beginnende 
druggbruikers? Een toename van 10% 
in het aantal cliënten in afkick-
programma's? Een afname van 15% 
van alle minderjarigen in de grote 
steden in de komende vijf jaar die 
drugs spannend vinden? En wat is de 
prijs die de doelgroep moet betalen: 
niet meer interessant te worden 
gevonden door hun leeftijdsgenoten? 
En, niet onbelangrijk, wat is dan hun 
beloning? Welke communicatiemidde-
len worden voor welke marktsegment 
benut? Ontmoediging van gedrag zal 
altijd moeilijk blijven. Niettemin belooft 
de marketing-leer een systematische 
en analytische aanpak, om te 
beginnen door de goede vragen te 
stellen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 
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34 
Garsse, L. van, I. Aertsen e.a. 
Is there an incompatability between 
insurance and methadon? 
European journal on criminal policy 
and research, 3e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
106-112 

De auteurs wijden enkele gedachten 
aan de mogelijke onverenigbaarheid 
van het verzekeringswezen met de 
bemiddeling tussen dader en 
slachtoffer. Daarbij refereren ze aan 
twee bemiddelingsprojecten in Leuven. 
De verzekeringsmaatschappij bleek de 
bemiddeling tussen slachtoffer en 
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dader vaak te frustreren. Deel van de 
'verzoening' tussen dader en 
slachtoffer is dat de dader 
gemeenschapsdiensten gaat 
verrichten. Daardoor krijgt hij krediet 
bij het slachtoffer, bij zijn eigen familie 
en bij het rechtssysteem. Om dat goed 
te laten lukken worden de justitiële 
consequenties tot een minimum 
beperkt. De verzekeringsmaatschappij 
dringt echter aan op een justitiële 
beslissing. Daarmee wordt de 
motivatie van de dader teniet gedaan. 
De conclusie luidt dat de benadering 
door verzekeringsinstanties de 
bemiddeling uitermate compliceert. 
Toch heeft de verzekering uiteindelijk 
ook baat bij een wederzijdse regeling 
tussen dader en slachtoffer. Er moeten 
daarom schema's worden ontworpen 
om tot een betere samenwerking te 
komen. 

35 
Gartner, R.,R. Macmillan 
The effect of victim-offender 
relationship on reporting crimes of 
violence against women 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 393-429 
Over het algemeen wordt aangenomen 
dat hoe intiemer de relatie is tussen 
een vrouwelijk slachtoffer van een 
delict en de dader, hoe kleiner de kans 
is dat de politie weet krijgt van het 
delict. Toch is het empirisch bewijs 
voor deze veronderstelling tot dusverre 
zwak geweest Dit is grotendeels te 
wijten aan de beperkingen van de 
gebruikelijke slachtoffer-studies. Het 
onderzoek waarvan hier verslag wordt 
gedaan heeft veel van deze beperkin-
gen overwonnen. Uit de resultaten van 
het onderzoek blijkt dat veel van de 
strafrechtelijke kennis van geweld 
tegen vrouwen systematisch vertekend 
is. Van alle soorten van geweld tegen 
vrouwen wordt slechts een klein deel 
gemeld bij de politie. Geweld binnen 
een intieme relatie wordt het minst 
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gemeld. De mate van 'onder-
rapportage' bleek onafhankelijk te zijn 
van de ernst van het geweld en de 
kenmerken van het slachtoffer. Ook 
werd een tijd-effect gevonden. Het 
verschil in de aangifte van geweld 
door vreemden en door minder intieme 
vrienden en bekenden bleek de laatste 
jaren kleiner te zijn geworden. Dit 
wordt enerzijds gezien als een succes 
van het feminisme dat erop gericht is 
geweest ook het geweld van bekenden 
tegen vrouwen te criminaliseren. 
Anderzijds vormt het een ondersteu-
ning van de theorie van Horwitz die 
zegt dat ook intieme relaties 
'contractuele overeenkomsten zijn 
geworden tussen soevereine 
individuen'. De auteurs bespreken de 
theoretische, methodologische en 
beleidsimplicaties van hun bevindin-
gen. 
Met literatuuropgave. 

36 
Hope, T. 
The flux of victimization 
The British journal of criminology, 35e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 327-342 
De criminologie richt zich altijd sterk 
op aantallen misdrijven als de index 
voor criminaliteit Daarnaast is er 
aandacht voor slachtofferschap en, de 
laatste jaren, speciaal voor herhaald 
slachtofferschap: waden bepaalde 
groepen burgers vaker het slachtoffer 
van (bepaalde typen) misdrijven dan 
andere en, zo ja, hoe komt dat? De 
auteur combineert beide: bestaan er 
patronen van herhaald slachtoffer-
schap in relatie tot de ontwikkeling 
van de over-all cijfers? Uit een 
effect-evaluatie van een 
stadsvemieuwingsproject inclusief 
criminaliteitspreventie, blijkt dat de 
totaalcijfers in de buurt waar het 
experiment werd gedaan na drie jaar 
zijn gedaald terwijl ze in de controle-
buurt gelijk bleven of stegen. Tegelijk 
is er echter sprake van een schevere 
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verdeling van de gepleegde misdrijven 
over een specifieke subgroep van de 
bewoners. Het is de jonge/allochtone/ 
alleenstaande ouder die nu meer dan 
voorheen herhaald slachtoffer van een 
misdrijf wordt, terwijl er in de 
controlebuurt juist sprake is van een 
meer gelijke verdeling over de 
bevolkingscategorieën. Het 
stadsvernieuwingsproject blijkt m.a.w. 
een verplaatsing en concentratie van 
de kans op slachtofferschap met zich 
mee te brengen. Volgens de auteur ligt 
hier voor de (sociaal-ecologische) 
criminologie een schone taak: niet de 
criminaliteitscijfers als zodanig, maar 
de sociale patronen van 'victimisering' 
verdienen nadere studie. 
Met literatuuropgave. 

37 
Keane, C. 
Victimization and fear; assessing the 
role of offender and offence 
Canadian journal of criminology, 37e 
jrg., nr. 3, 1995, pp. 431-455 
Eerdere onderzoeken hebben 
onvoldoende duidelijkheid verschaft 
over het verband tussen de angst voor 
criminaliteit en het eerder slachtoffer 
geweest zijn van een misdrijf. In het 
onderhavige onderzoek is getracht in 
dit opzicht meer duidelijkheid te 
krijgen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van gegevens verzameld in het kader 
van een landelijk onderzoek onder alle 
vrouwen van 18 jaar en ouder in 
Canada. In dat survey waren vragen 
opgenomen over twee soorten angst 
voor criminaliteit: angst om 's avonds 
alleen over straat te lopen en angst 
om 's avonds alleen thuis te zijn. 
Verder werd in het survey gevraagd in 
hoeverre men het slachtoffer was 
geweest van een misdrijf of van 
seksuele intimidatie. Het bleek dat 
jongere respondenten met een lagere 
socio-economische status die in de 
stad wonen het meest bang zijn. 
Ongetrouwde vrouwen zijn banger om 
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alleen over straat te gaan; getrouwde 
vrouwen daarentegen zien er meer 
tegen op om 's avonds alleen thuis te 
zijn. Het zelf slachtoffer zijn geweest 
van een misdrijf bleek in verschillende 
opzichten angstverhogend te werken. 
Opvallend daarbij was dat ook het 
slachtoffer zijn geweest van 'lichtere' 
vormen van seksuele intimidatie sterk 
angstverhogend werken. Dit 
psychologische slachtofferschap maakt 
vrouwen bewust van hun kwetsbaar-
heid. 
Met literatuuropgave. 

38 
Lake, ES. 
Offenders' experiences of violence: a 
comparison of male and female inmates 
as victims 
Deviant behavior, 16e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 269-290 
In veel onderzoek is vastgesteld dat 
vrouwelijke delinquenten slachtoffer 
zijn geweest van geweld. De vraag is 
echter of vrouwelijke delinquenten in 
dit opzicht wel significant afwijken van 
mannelijke misdrijfplegers. Deze vraag 
is door middel van een onderzoek 
onder 122 mannelijke en 83 
vrouwelijke gedetineerden in de 
Verenigde Staten onderzocht. Een deel 
van de gedetineerden werd geïnter-
viewd, terwijl een ander deel 
schriftelijke vragenlijsten heeft moeten 
invullen. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat zowel de mannelijke als 
vrouwelijke gedetineerden slachtoffer 
zijn geweest van geweld, zij het dat de 
aard van dat geweld wel significant 
verschilde. De meerderheid van de 
onderzochte mannen en vrouwen was 
in hun jeugd slachtoffer geweest van 
ouderlijk geweldsmisbruik. Seksueel 
misbruik door verwanten kwam bij de 
gedetineerde vrouwen significant 
vaker voor dan bij de mannen. Ook 
waren vrouwen op latere leeftijd vaker 
slachtoffer geweest van geweld door 
de levenspartner. De gedetineerde 
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mannen waren daarentegen vaker het 
slachtoffer geweest van geweld door 
vreemden. Geweldsmisbruik door de 
ouders blijkt een direct gevolg te 
hebben voor de latere criminele 
carrière. Het blijkt zowel de start als 
de hevigheid daarvan te bevorderen. 
De auteur oordeelt het onjuist dat bij 
vrouwelijke delinquenten het 
slachtoffer zijn geweest van geweld zo 
vaak wordt onderstreept, terwijl dat bij 
mannelijke misdrijfplegers vaak niet 
gebeurt. 
Met literatuuropgave. 

39 
Ullman, S.E., R.A. Knight 
Women's resistance strategies to 
different rapist types 
Criminal justice and behavior, 22e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 263-283 
Aanranding en verkrachting komt in 
de hedendaagse Amerikaanse 
maatschappij zeer veel voor. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat de gevolgen van 
daadwerkelijke verkrachting op 
langere termijn veel groter zijn dan 
wanneer er sprake is van een poging 
tot verkrachting. Daarom is het zeer 
belangrijk om de invloed van de 
strategieën waarmee verzet wordt 
geboden tegen verschillende typen 
verkrachters te bepalen. Hiertoe 
werden politieverslagen en getuigen-
verklaringen van 147 vrouwen 
geanalyseerd, die ofwel verkrachting 
hadden weten te voorkomen, of 
verkracht werden door mannen die 
hiervoor werden veroordeeld. De 
onderzoekers maken hierbij gebruik 
van de derde versie van de 'Massa-
chusetts Treatment Centre Rapist 
Typology; en onderscheiden vier 
soorten verkrachters: opportunistische, 
innerlijke woede uitende, sadistische 
en wraakzuchtige typen. De 
onderzoekers vinden geen overtui-
gende bewijzen dat de effectiviteit van 
een bepaalde verzetsstrategie verband 
houdt met het type verkrachter. In z'n 

106 

algemeenheid kan worden gesteld dat 
• verbaal verzet (schreeuwen en 
smeken) veel minder effectief is dan 
fysiek verzet (vechten en vluchten). 
Het zich fysiek verzetten blijkt effectief 
bij alle soorten verkrachters en 
resulteert niet in meer fysiek letsel 
waar het bij voorbeeld sadistische 
verkrachters betreft, zoals wel werd 
verondersteld. De auteurs geven tot 
slot aan wat de beperkingen waren 
van hun onderzoek. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijst die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
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1995, O&B nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 
1995, O&B nr. 141 
Kruissink, M. en E.G. Wiersma 
Inbraak in bednjven; daders, aangiftes, 
en slachtoffers onderzocht 
1995, 088 nr. 142 
Werf, C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hoger beroep en de integratie; 
onderzoek naar strafzaken, civiele 
zaken en de unus in appel 
1995, O&B nr. 143 
Spaans, E.C. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 
1992 
1995, O&B nr. 144 
Essers, A.A.M., P. van der Laan en 
P.N. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voor jeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, O&B nr. 145 
Kruissink, M., LW. Blees 
Een schot in de roos? Evaluatie van 
pilotbureaus schietwapenondersteuning 
in twee politieregio's 
1995, O&B nr. 146 
Hesseling, R.B.P., U. Aron 
Autokraak verminderd of verplaatst? De 
effecten van een Rotterdams project 
tegen diefstal uit auto 
1995, O&B nr. 147 
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Doomhein, L., N. Dijkhoff 
Toevlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B nr. 148 
Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoering van de ondertoezichtstelling 
in 7993 
1995, O&B nr. 149 
Wartna, B.SJ., M. Brouwers 
De deconcentratie van D&J; wijzigingen 
in de organisatie van het Nederlandse 
gevangeniswezen 
1995, O&B nr. 150 
Leeuwen, S. van, A. Klijn, G. 
Paulides 
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante 
evaluatie van de werking van 
inschrijfvoorwaarden in de Wet op de 
rechtsbijstand 
1995, O&B nr. 151 
Berg, EA.I.M. van den, RJJ. Eshuis 
Grote strafrechtelijke milieu-
onderzoeken 
1995, O&B nr. 152 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspiciën 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 1994 en 
1995 verschenen de volgende 
rapporten: 

Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostituées 
1994, WODC, K32 
Berg, 	van den 
Openbaar ministerie en milieu: terugblik 
op 1992; tweede meting 'planning & 
control milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, CJ. van 
Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
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Kleiman, W.M., EAI.M. van den 
Berg, m.m.v. [JA van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resultaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Letnv, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel I 
WODC, 1995, K38 
Berg, E.A.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de gnjze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L 
Jongeren in justitiële behandel-
inrichtingen 
1995, WODC, K40 
Guérin, A.Y. en R.B.P. Hessellng 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschrijving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th., M. Grepen-
daal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie naar de pers 
1995, WODC, K42 
Eshuis, RJJ., E.A.I.M. van den Berg 
Dossier TCR; tien jaar schone schijn 
1996, WODC, K43 
Beenakkers, E.M.Th. 
Amerikaanse kampementen; een 
literatuurverkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 

Beenakkers, EM.Th. 
Het plannen van detentie; een 
literatuumerkenning 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. 
Subjectieve 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 
anderzins, 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 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
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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