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Voorwoord

Het thema van decriminalisering houdt criminologen en strafrechts-
geleerden nog altijd bezig. Weliswaar is het abolitionisme verleden tijd
en vinden congressen met veelzeggende termen als ‘rechtsomlegging’
niet meer plaats. Maar de gedachte dat het strafrecht waar mogelijk
plaats dient te maken voor civielrecht en maatschappelijke conflict-
beslechting kan onverminderd op veel instemming rekenen Ook justi-
tiële beleidsmakers onderkennen herhaaldelijk dat de mogelijkheden
van nieuwe strafwetten niet moeten worden overschat, te meer daar jus-
titie overbelast is en het groeiend aantal strafzaken nauwelijks kan ver-
werken.

De verwachting dat veel delicten uit het strafrecht zouden kunnen
worden gehaald is echter niet bewaarheid. Ook van het streven naar
‘strafrecht met mate’ is de laatste decennia weinig terecht gekomen. In-
tegendeel, de hedendaagse aanscherping van strafbaarstellingen op zo-
wat alle delictvelden (zeden, verkeer, economie, milieu) lijkt niet te stui-
ten. De strafmaxima zijn rigoreus aangepast. De Hullu, Koopmans en De
Roos constateren in hun studie Het wettelijk strafmaximum (1999) dat de
opwaartse tendens bij wapenwetgeving en drugswetgeving onmisken-
baar en spectaculair is. Ook op het gebied van wegenverkeerswetgeving
hebben strafbaarstellingen en strafbedreigingen een grote vlucht geno-
men. Bij veel commune delicten (valsheid in geschrifte en heling) zien
we eenzelfde opwaartse tendens.

Het decriminaliseringsbeleid steekt bij dat alles pover bij af: het
bordeelverbod is recentelijk afgeschaft; in de euthanasiewetgeving heeft
de strafrechter plaats gemaakt voor een regionaal toetsingscollege. Ove-
rigens is de Lex Mulder – de administratieve afdoening van verkeersover-
tredingen – alleen in naam een decriminaliseringsoperatie te noemen:
de (hoger geworden) boetes zijn gebleven.

Kortom, het strafrecht is minder beheersbaar gebleken dan door velen
werd gehoopt. De wetgever lijkt, zoals prof. Th.A. de Roos reeds in zijn
proefschrift Strafbaarstelling van economische delicten (1987) opmerkte,
voor de weg van de minste weerstand te kiezen, mede omdat voorstellen
om strafrechtelijke sanctionering achterwege te laten bij maatschappe-
lijke organisaties veel bezwaren oproepen. Politici blijven veel waarde
hechten aan de symbolische rol van het strafrecht. De vraag of nieuwe
strafbaarstellingen wel handhaafbaar zijn is daaraan vaak ondergeschikt.
Scepsis over die handhaafbaarheid leidt zelden tot zoeken naar alterna-
tieven.

Wel dient te worden bedacht dat de samenleving de laatste tien tot
vijftien jaar ingrijpend is veranderd. Geheel uiteenlopende verschijnse-
len als veelvuldig uitgaan, verkeersproblemen, grotere milieuverontreini-
ging, groeiend wapenbezit en misbruik van internet dwingen de wetge-
ver ertoe adequaat te reageren. Daarmee gepaard lijkt de
maatschappelijke druk die op parlementariërs wordt uitgeoefend veel
groter te zijn geworden. Ze kunnen zich niet of nauwelijks onttrekken
aan de grote aandacht voor incidenten (kinderporno; voetbalgeweld;
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enzovoort), en de verontwaardiging die media-berichtgeving daarover
teweegbrengt. Bovendien staat de wetgever ook onder druk van interna-
tionale regelgeving, bijvoorbeeld afspraken over de aanpak van georgani-
seerde misdaad.

Hoe de tendens van ruimere strafbaarstellingen en hogere straf-
bedreigingen te duiden? In hoeverre worden strafwetgever en straf-
rechtspleging beïnvloed door de eisen van de media, actiegroepen en
kruisvaarders om veiligheid en bescherming van burgers te vergroten? In
hoeverre dragen potentiële (technologische) risico’s en gevaren ertoe bij
dat de strafwetgever zich bevoegd acht bestaande strafbepalingen fors
op te rekken? Vooral deze vragen zullen in dit nummer aan bod komen.

In de openingsbijdrage gaat prof. Th. de Roos na welke verschuivingen
zich de laatste tien jaar in het strafbaarstellingsbeleid hebben voorge-
daan en hoe die moeten worden beoordeeld. Uit de veelheid van ver-
hoogde strafbaarstellingen ontwaart De Roos twee tendensen. Ten eerste
noemt hij het oogmerk de samenleving te wapenen tegen als bijzonder
gevaarlijk gedefinieerde gedragingen (risicobeheersing). Dat is volgens
hem te verklaren uit de toegenomen betekenis die aan maatschappelijke
veiligheid en aan solidariteit met slachtoffers wordt toegekend. Zo wordt
roekeloos verkeersgedrag met dodelijk gevolg voortaan even sterk afge-
keurd als doodslag. Op strafrechtelijk gebied springen het wegenverkeer,
milieuvervuiling, het wapenbezit, het voorkomen en tegengaan van
groepsgeweld en ordeverstoringen, er uit. Naast risicobeheersing tekent
zich het streven om kwetsbare groeperingen te beschermen als belang-
rijkste motor van strafwetgeving af. Onder die categorie valt de strafbaar-
stelling van stalking (belaging), kinderporno, mensenhandel en het wets-
voorstel inzake structurele discriminatie.

L.J.M. d’Anjou tracht in zijn artikel aan te tonen hoezeer het strafrecht
een product is van moreel ondernemen. Morele ondernemers of kruis-
vaarders zijn personen of organisaties die een publiek debat weten te
initiëren over gedrag dat in hun ogen strafbaar zou moeten worden ge-
steld. Ze moeten het publiek en de politieke gezaghebbers er van over-
tuigen dat criminalisering noodzaak is. Of zij daarin slagen is volgens de
auteur afhankelijk of zij gedeelde definities van het probleem in kwestie
ingang weten te laten vinden. D’Anjou illustreert dat met de recente cri-
minalisering van stalking. De initiatiefnemer, de stichting anti-stalking,
zocht begin 1997 de publiciteit en had direct het tij mee omdat de media
zich massaal wierpen op de belaging van een aantal bekende Nederlan-
ders (star-stalking). De mobilisering van politici en deskundigen bleek
daarna makkelijk te verlopen. Reeds in 1998 werd het wetsontwerp met
algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.

Prof. E. Lissenberg gaat nader in op de veranderde houding ten op-
zichte van geweld in intieme relaties. Ze benadrukt dat we de laatste drie
decennia een tweetal tegengestelde ontwikkelingen zien: terwijl de Ne-
derlandse publieke cultuur – en in het verlengde daarvan de straf-
rechtspleging – de afgelopen decennia vermannelijkt is (rivaliteit; verhar-
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ding), wordt in de privé-sfeer juist meer nadruk gelegd op vrouwelijke
normen zoals rekening houden met elkaars wensen en verlangens. Deze
feminisering van omgangsvormen in intieme relaties moet volgens haar
beschouwd worden als de uitkomst van een collectief cultuurconflict
waarin vrouwen meer en meer als slachtoffer werden gezien van seksueel
geweld en patriarchale onderdrukking. Dit conflict leidde tot de benoe-
ming van een nieuwe misdaadcategorie, namelijk thuisgeweld. Volgens
Lissenberg is dat conflict in de jaren negentig geı̈ndividualiseerd geraakt.
Tegelijk lijken mensen steeds intoleranter te worden jegens welke hinder
dan ook in de persoonlijke levenssfeer. Ze wensen niet alleen gevrijwaard
te worden van fysiek geweld maar ook van psychisch geweld. De recente
criminalisering van stalking is dan ook een logisch gevolg van de eerdere
criminalisering van thuisgeweld.

G. van Rossum gaat in op het vraagstuk van internet-misbruik. Volgens
de auteur is er een onevenwichtigheid ontstaan tussen innovatie (stimu-
leren economische groei) en risicobeheersing. Pas zeer recent wordt
risicogedrag via internet door beleidsmakers als een groot probleem er-
kend. Tot dat risicogedrag behoren racisme en kinderporno, het uitlok-
ken van rellen, privacy-inbreuken, financieel benadelen van personen of
bedrijven en illegale handel. Naast deze klassieke delictvormen genereert
internet nieuwe delictvormen zoals verspreiding van virussen en het
moedwillig overbevolken van sites. De netwerkeconomie kent dan ook
een groep van relatief nieuwe slachtoffers: vooral bedrijven, financiële
instellingen en overheidsorganisaties. Wat de aanpak betreft denkt de
auteur dat de traditionele werkwijze, namelijk criminalisering door ver-
sterking van het strafrechtelijke systeem, weinig effect zal sorteren. Hij
verwacht meer van zelfregulering, publieke normstelling en het organi-
seren van eigen toezichthouders (compliance) binnen internationale ka-
ders.

Tenslotte is een vertaling opgenomen van een studie van de Ameri-
kaanse criminoloog prof. L.W. Sherman. Deze studie verscheen al in 1994
maar biedt een fundamentele visie op het vraagstuk van criminalisering.
In die bijdrage constateert de auteur dat vooral op economisch en ecolo-
gisch gebied strafbepalingen steeds meer aangescherpt worden. Een mo-
gelijke verklaring hiervoor is dat deze criminalisering een compensatie is
voor verzwakte informele controle in de samenleving. Maar als informele
sociale controle daadwerkelijk is verzwakt kan dat volgens Sherman ook
betekenen dat strafbepalingen nauwelijks effectief zijn en een
boemerang-effect sorteren: de criminaliteit neemt door nieuwe strafbe-
palingen juist toe. Introductie van nieuwe strafbepalingen kunnen im-
mers vele onbedoelde gevolgen met zich mee brengen zoals verzwakking
van het moreel gezag van de wet en het opwekken van onrechtgevoelens.
Met name wanneer wetsbepalingen als onrechtvaardig worden be-
schouwd zullen deze bepalingen massaal worden overtreden. We zouden
ons dus niet moeten haasten alles te criminaliseren wat informele so-
ciale controle niet vermag te reguleren. Criminaliseren dient volgens
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Sherman van twee criteria af te hangen: bestaat er een brede maatschap-
pelijke consensus om bepaald gedrag te veroordelen? En is de strafbepa-
ling voldoende effectief om gehoorzaamheid aan de betreffende regels af
te dwingen?
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Nieuwe accenten in het
criminaliseringsbeleid
Risicobeheersing en bescherming van kwetsbaren

prof. dr. Th.A. de Roos*

In de periode dat ik mijn dissertatie Strafbaarstelling van economische
delicten (De Roos, 1987) voorbereidde, was – achteraf bezien – de scepsis
over de zin en mogelijkheden van het strafrecht althans in wetenschap-
pelijke kringen redelijk verbreid. Al kreeg L.H.C. Hulsmans abolitionisme
(Hulsman, 1981) nooit werkelijk voet aan de grond, zijn rechtspolitieke
kritiek op de ‘disfuncties’ van het strafrechtelijk systeem inspireerden
velen (waaronder mij). Mede door het werk van A.A.G. Peters en zijn leer-
lingen, die de rechtsbeschermingsgedachte sterk opwaardeerden en voor
een ‘strafrecht met mate’ dan wel een ‘zuinig strafrecht’ pleitten (Peters,
1986), en – wat later – de belangrijke rechtsfilosofische inbreng van
R. Foqué en A.C. ‘t Hart vond de kritiek op het instrumentalisme, een
eenzijdig op effectiviteit van misdaadbestrijding gerichte visie, in brede
kring weerklank (Kelk, 1998, p. 40).

Maar al spoedig in de jaren tachtig, en versterkt in de jaren negentig
van de vorige eeuw, volgde een reactie die allereerst vorm kreeg in een
krijgslustig offensief tegen de georganiseerde criminaliteit, en vervolgens
steeds meer in wetgeving op het gebied van verschijnselen als ‘zinloos
geweld’ en massale ordeverstoringen zoals voetbalvandalisme. Of de
geweldscriminaliteit nu werkelijk is toegenomen, dan wel of de omhoog-
gevlogen cijfers met betrekking tot geweldsdelicten veeleer zijn toe te
schrijven aan toegenomen aangiftebereidheid en verlegging van
opsporings- en vervolgingsprioriteiten, feit is dat een verharding van het
strafrechtelijk klimaat niet alleen is te constateren op het gebied van de
georganiseerde criminaliteit (de Opiumwetdelicten voorop), maar zich
uitstrekt tot andere terreinen, zoals – buiten de geweldsdelicten – het
wegverkeer en het leefmilieu. De tolerantie tegenover gevaarlijke en
schadelijke gedragingen lijkt af te nemen. Deze ontwikkeling mist haar
uitwerking op de strafrechtelijke wetgeving en het strafrechtelijk beleid
niet. De wetgever staat onder permanente druk om de wettelijke moge-
lijkheden zowel met betrekking tot de opsporing, vervolging en berech-
ting, als met betrekking tot de primaire criminalisering (strafbaarstelling)
en sanctionering van de hier bedoelde gedragingen uit te breiden. In
deze bijdrage richt ik mij uitsluitend op de wettelijke delicts-
omschrijvingen, dus het deel van het materieel strafrecht dat de straf-

* De auteur is als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.
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baarstelling van gedragingen bestrijkt. De sancties (het penitentiair
recht) en het strafprocesrecht blijven grotendeels buiten beschouwing.
Daarbij borduur ik voort op het patroon van mijn dissertatie, waarin ik
een crimineel-politiek toetsingsschema voor strafbaarstellingen ontwik-
kelde. Dit was samengesteld uit de volgende ‘beginselen’:
– Aannemelijkheid en motivering van de schade (het problematisch ge-
drag moet met empirisch-wetenschappelijke onderbouwing en met
deugdelijke ethisch-normatieve argumenten worden omlijnd).
– Tolerantie (respect voor de individuele vrijheden van burgers).
– Subsidiariteit (waar mogelijk volstaan met zelfregulering of minder in-
grijpende juridische handhavingsystemen).
– Proportionaliteit (geen ‘overkill’ aan strafbedreiging).
– Legaliteit (zo duidelijk mogelijke omschrijving van het strafbare gedrag,
zodat de rechtsgenoten weten waaraan zij zich hebben te houden).
– Praktische hanteerbaarheid en effectiviteit (concreet uitzicht op zin-
volle toepassing). De regering kwam in 1991 met de nota Zicht op wetge-
ving, die als uitgangspunt nam dat de verwachtingen over de mogelijk-
heden van wetgeving werden overschat. Bovendien werd in de nota
benadrukt dat de deelnemers aan het wetgevingsproces zich sterker
moesten richten op en aansluiten bij processen in de samenleving. Dit
vereist volgens de nota een sterker en creatiever denken in alternatieve
instrumenten voor wetgeving en in alternatieven voor de inrichting van
de wet. De ontwikkeling die mede door Zicht op wetgeving op gang is
gebracht is inmiddels uitgemond in wetgevingskwaliteitsbeleid, dat ge-
baseerd is op het in de nota geformuleerde kader. Daarin worden de vol-
gende uitgangspunten geformuleerd, die verwantschap vertonen met
mijn crimineel-politieke schema.
– Wetten moeten rechtmatig zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming
met het recht en gericht op de verwerkelijking van rechtsbeginselen.
Hieronder valt onder meer de bescherming van kwetsbare groepen.
– Wetten moeten doeltreffend en doelmatig zijn (kosten-batenanalyse).
– Geen nodeloos vergaand ingrijpen in de samenleving (de beginselen
van subsidiariteit en proportionaliteit moeten worden gerespecteerd);
dat impliceert ruimte voor zelfregulering en waken voor disfunctionele
effecten.
– Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid zijn essentieel, ook voor de ge-
loofwaardigheid van de overheid.
– Wetten moeten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn, zowel voor de
wetstoepassers (bestuur en rechter) als voor de burger die ermee te ma-
ken krijgt.

De door mij in 1987 geformuleerde set van rechtspolitieke beginselen
sporen met Zicht op wetgeving, maar zijn meer op het (materieel) straf-
recht toegespitst. Anderen hebben er met vrucht mee gewerkt, uiteraard
met de nodige nuanceringen en aanvullingen (Haveman, 1998). Ik zal in
deze bijdrage aan de hand van enkele voorbeelden trachten te schetsen
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of zich in – grofweg – het laatste decennium verschuivingen hebben
voorgedaan in het strafbaarstellingsbeleid, en hoe deze verschuivingen
in het licht van het toetsingsschema moeten worden beoordeeld. Uit de
analyse zal blijken dat het streven naar risicobeheersing (Van Swaanin-
gen, 1999) ook op dit terrein dominant is geworden, al heeft het niet het
monopolie.

Het creëren van werkelijk nieuwe strafbaarstellingen is betrekkelijk
zeldzaam, ook in het bijzonder strafrecht. Het gaat in de regel om uit-
breidingen en verscherpingen van reeds bestaande strafbepalingen, aan-
passingen van de bedreigde strafmaxima (meestal in opwaartse richting)
en herschikkingen en verplaatsingen met een technisch karakter. Als
aparte categorie dient te worden vermeld de serie strafbepalingen die
haar ontstaan te danken heeft aan regelgeving (richtlijnen, conventies)
op Europees niveau. Een voorbeeld daarvan is het witwassen van
misdaadgeld, waarvoor een specifieke bepaling is ontworpen die mo-
menteel in het parlement aanhangig is.1 Verder is de aanpassing aan
technologische ontwikkelingen een belangrijke factor (Wet computercri-
minaliteit I van 1994). Als rara avis verdient de strafbaarstelling van
stalking (belaging) vermelding; een uitzonderlijk voorbeeld van een ge-
slaagde lobby (zie d’Anjou in dit nummer). Het betrof een initiatief-
wetsvoorstel. De effectiviteit in de zin van de meerwaarde van de straf-
baarstelling van deze regeling is twijfelachtig.2 Tenslotte moeten worden
genoemd de nieuwe strafbaarstellingen op het gebied van het
immigratierecht (de artikelen 197a tot en met 197d wetboek van straf-
recht, ingevoegd in 1993). Die staan meer in het teken van het
vreemdelingenbeleid dan van een autonoom strafrechtspolitieke afwe-
ging (Haveman, 1998; Swart, 1997).

Als het gaat om de toetsing aan het schadecriterium springen de laat-
ste decennia enkele overwegingen er uit. In de eerste plaats valt het oog-
merk te noemen de samenleving te wapenen tegen als bijzonder gevaar-
lijk gedefinieerde gedragingen. In de tweede plaats is de wens om
kwetsbare groeperingen te beschermen een belangrijke factor. Aan de
hand van enige voorbeelden (de reeks is niet uitputtend) zal ik de domi-
nante tendensen in het criminaliseringsbeleid van de Nederlandse straf-
wetgeving bespreken. Daarbij komen achtereenvolgens de ‘risico-
beheersing’ en de ‘bescherming van kwetsbaren’ ter sprake.

1 Wetsvoorstel 27 159 (wijziging van het Wetboek van strafrecht en enkele andere wetten in
verband met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven),
ingediend bij de Tweede kamer op 19 mei 2000. Het voorziet in invoeging van een nieuwe
titel XXXA (witwassen) in het wetboek (de artikelen 420bis tot en met 420quinquies). Naar
analogie van de schuldheling wordt ook het zogeheten schuldwitwassen strafbaar gesteld.
Never a dull moment in de strafwetgeving.

2 Wetsvoorstel 25 768 tot invoeging van art. 285b Sr (belaging). Het voorstel is inmiddels
door beide Kamers aanvaard.
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Gevaar

In het kader van het schadecriterium is de laatste jaren voorts het gevaar
dat gedragingen naar maatschappelijk en politiek inzicht opleveren een
prominente factor voor criminalisering. Dat is te verklaren uit de sterk
toegenomen betekenis die aan de maatschappelijke veiligheid wordt
toegekend, als overkoepelend rechtsgoed. Op de overheid wordt indrin-
gender en frequenter een beroep gedaan de burgers tegen tal van geva-
ren te beschermen, terwijl die burgers zelf zich meer dan ooit aan ris-
kante bezigheden overgeven en zich in gevaarlijke situaties moeten of
willen begeven. De mission statement van de Onderzoekschool Maat-
schappelijke Veiligheid beklemtoont terecht, dat van de overheid sturing,
toezicht en controle, maar anderzijds integriteit en respect voor burger-
lijke vrijheden en fundamentele rechten en vrijheden van burgers wordt
verlangd. Meer in het algemeen wordt van de overheid meer openheid,
motivering, inspraak en verantwoording verlangd: ‘dat geldt in versterkte
mate waar dat overheidsoptreden de veiligheid van het directe leefmilieu
van burgers raakt’ (OMV, 2000, p. 7). Elders wordt gesteld: ‘Een intrinsiek
onderdeel van risicomanagement is het zo goed mogelijk willen voorko-
men van het optreden van schade of gevaarzetting. Dit betekent dat het
zwaartepunt van activiteiten verschuift van reactie naar pro-actie, van
repressie naar preventie. Die verschuiving heeft juist voor de rechts-
handhaving niet onbelangrijke consequenties’ (OMV, 2000, p. 6). Dit pro-
ces impliceert geenszins een minder repressief beleid ten aanzien van
strafbaarstellingen en strafbedreigingen. Integendeel: strafmaat-
verhogingen en uitbreidingen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
kenmerken de recente ontwikkelingen (De Roos, 2000). Op strafrechtelijk
gebied springen het wegenverkeer, het wapenbezit, en het voorkomen en
tegengaan van groepsgeweld en massale ordeverstoringen en de milieu-
verstoring er uit. In het navolgende ga ik exemplarisch in op recente aan-
scherpingen in de wetgeving op het gebied van de georganiseerde crimi-
naliteit, het wegenverkeer, de (gewelddadige) ordeverstoring, en het
milieustrafrecht.

De organisatie met misdadig oogmerk

Het veelbesproken artikel 140 Wetboek van strafrecht vindt zijn rechts-
politieke rechtvaardiging in het inzicht dat er een bijzonder gevaar uit-
gaat van de groepsdynamiek. Zou een individueel opererende dader wel-
licht nog terugschrikken voor (verdere) actie, de groepsdruk maakt dat
hij zich – door gevoelens van solidariteit, of vrees voor represailles of wat
dan ook – niet uit de misdadige onderneming terugtrekt. In zoverre is er
duidelijk verwantschap met art. 141 Sr (openlijke geweldpleging in ver-
eniging, zoals de tekst sinds kort luidt). Met ingang van 4 februari 1999 is
de op art. 140 eerste lid gestelde maximale gevangenisstraf verhoogd tot
zes jaar. Bovendien kunnen de leiders van de organisatie voortaan een

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 5, 2000 12



gevangenisstraf tot acht jaar tegemoet zien. Aanleiding voor de verho-
ging was de justitiële strijd tegen de drugsbaronnen.3 Deze verhoging
heeft ook consequenties voor de toepassing van bijzondere opsporings-
bevoegdheden. Sinds de invoering van de Wet bijzondere opsporings-
bevoegdheden per 1 februari 2000 kunnen personen ten aanzien van wie
wordt vermoed dat zij betrokken zijn bij leidinggevende activiteiten ter-
zake van het beramen van bijvoorbeeld de handel in softdrugs zelfs in
hun woning worden afgeluisterd (art. 126 wetboek van strafvordering).
Bij deze verhoging spelen zowel instrumentele overwegingen als ge-
zichtspunten met betrekking tot de ernst van het feit (ressorterend onder
het schade-criterium) een rol. De instrumentele overwegingen betreffen
de inzet van dwangmiddelen en bijzondere opsporingsbevoegdheden;
de ernst is gerelateerd aan de bijzondere gevaarlijkheid die aan de
groepsdynamiek wordt toegekend. Maar wellicht is nog belangrijker het
besef dat de leiders (zoals de drugsbaronnen) grof geld verdienen met
hun ondernemingen, terwijl dat geld ook in ontnemingsprocedures op
grond van art. 36e Sr niet of slechts gedeeltelijk kan worden achterhaald
omdat het naar het buitenland is gesluisd. Hierbij moet voorts worden
bedacht, dat art. 140 Sr niet alleen plegers van drugsdelicten, maar ook
krakers en milieuverontreinigers kan bestrijken.

Dood door schuld in de Wegenverkeerswet

Met ingang van 19984 is het culpoos (grof nalatig) veroorzaken van zwaar
lichamelijk letsel of de dood in het wegverkeer onder bijkomende om-
standigheden zoals bovenmatig gebruik van alcohol en te hard rijden
bedreigd met zeer forse maximumstraffen (art. 6 Wegenverkeerswet). Bij
dodelijk gevolg kan de gevangenisstraf oplopen tot twaalf jaren (dezelfde
strafbedreiging als verkrachting!). Dat is opmerkelijk, gelet op de maxi-
male vrijheidsstraf gesteld op het commune delict dood door schuld
(negen maanden; art. 307 Sr).

Is hier sprake van een discrepantie? Art. 6 WVW oud kende al een ho-
ger strafmaximum dan zijn tegenhanger in het wetboek. De ratio van het
verschil was en is de bijzondere gevaarlijkheid van het deelnemen aan
het hedendaagse wegverkeer, en de bijzondere verantwoordelijkheid die
daaruit voor de verkeersdeelnemers voortvloeit. De bijzondere strafwet-
ten worden gekenmerkt door het groot aantal abstracte gevaarzettings-
delicten, en de WVW 1994 is daarop geen uitzondering. Het verwijtbaar
te licht opvatten van je verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer
creëert onmiddellijk aanzienlijke gevaren, en dat is op zichzelf al een
vorm van maatschappelijk schade. Wanneer dan bovendien nog sprake
is van bijvoorbeeld dronkenschap en dodelijk gevolg (dus concrete
schade in plaats van abstracte, potentiële schade) bereikt de verwijtbaar-

3 Wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80.
4 Wet van 24 juni 1998, Stb. 375.
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heid en de ‘ergheid’ een niveau waarop niet meer volstaan kan worden
met de strafbedreiging zoals neergelegd in art. 307 Sr.

Daarmee is echter nog niet de door de wetgever gemaakte sprong van
drie naar twaalf jaar gerechtvaardigd. Deze verhoging is rechtspolitiek te
begrijpen tegen de achtergrond van de rechtspraak over het oude artikel.
Het openbaar ministerie slaagde er in enkele geruchtmakende zaken niet
in om het bewijs te leveren van opzettelijke levensberoving (art. 287 Sr),
omdat de rechter geen opzet aanwezig achtte; zelfs niet in de vorm van
voorwaardelijk opzet (de welbewuste aanvaarding van de aanmerkelijke
kans dat door het rijgedrag ongelukken met dodelijke gevolgen konden
worden veroorzaakt). Normaal gesproken zijn de verschillen tussen de
culpoze en de doleuze delicten in termen van maximale straf-
bedreigingen zeer aanzienlijk (bijvoorbeeld: doodslag vijftien jaren, dood
door schuld negen maanden). Door de recente aanscherping van art. 6
WVW is in feite een tussenvorm geschapen tussen het (voorwaardelijk)
opzet en de culpa (De Hullu e.a., 1999). Dat reflecteert een evoluerend
maatschappelijk ernstoordeel, dat ergerlijk en roekeloos verkeersgedrag
met dodelijk gevolg of ernstig letselgevolg gaandeweg evenzeer gaat af-
keuren als doodslag. Hier valt duidelijk een opwaardering van het
slachtofferperspectief, van maatschappelijke solidariteit met het slacht-
offer te bespeuren. Gebleken is, dat rechters inderdaad bereid zijn in ge-
vallen als de onderhavige zware straffen op te leggen. De tolerantie voor
riskant gedrag met ernstige gevolgen lijkt duidelijk te zijn afgenomen.

Groepsgeweld en massale ordeverstoring

Evenzeer in het teken van de risicobeheersing staat de recente herzie-
ning van artikel 141 Wetboek van strafrecht, die deel uitmaakt van een
pakket wettelijke maatregelen die ons land moet wapenen tegen kwalijke
nevenverschijnselen van grootschalige ordeverstoringen, vergezeld van
geweldsuitoefening. Tot de EK voetbal 2000 luidde artikel 141 lid 1 Wet-
boek van strafrecht (openlijke geweldpleging) als volgt: ‘Zij die openlijk
met verenigde krachten geweld plegen tegen personen of goederen wor-
den gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maan-
den of geldboete van de vierde categorie’. Wanneer het geweld lichame-
lijk letsel of de dood ten gevolge heeft kunnen de straffen aanmerkelijk
hoger uitvallen.

De in het voorjaar van 2000 door de wetgever aanvaarde wijziging oogt
eenvoudig: de woorden ‘met verenigde krachten’ is vervangen door ‘in
vereniging’. Voortaan is het voor veroordeling voldoende, dat de ver-
dachte deel uitmaakt van de groep die het geweld heeft gepleegd en een
bijdrage heeft geleverd aan dat geweld. Die bijdrage behoeft niet te be-
staan in het zelf uitoefenen van geweld; voldoende is bijvoorbeeld het
aanmoedigen van anderen. Door deze wijziging is de vaste rechtspraak
over artikel 140 Sr, die vereiste dat het persoonlijke aandeel van de ver-
dachte aan de geweldsuitoefening moet blijken, tot dusver achterhaald.
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Tijdens de parlementaire behandeling5 is meermalen gewezen op het
gevaar van deze verruiming: een verschuiving van het bewijsrisico in het
nadeel van de verdachte. Een onschuldige passant die verzeild raakt in
een groep van waaruit geweld wordt gepleegd kan onder omstandighe-
den in een positie geraken dat hij aannemelijk moet maken dat hij niets
met de gewelddadige omstanders te maken had. Ook de deelnemer aan
een demonstratie waarin het tot gewelddadigheden komt maar die
daarin geen aanleiding ziet om zo snel mogelijk de demonstratie te ver-
laten kan in moeilijkheden komen. Weliswaar heeft de wetgever met
deze regeling formeel niet afstand genomen van het beginsel van de in-
dividuele schuld, maar het valt niet te ontkennen dat een stap in de rich-
ting van risico-aansprakelijkheid is gezet, die past in een al langer te sig-
naleren tendens tot uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid
(De Hullu, 1993).

In de termen van het toetsingsschema kan men vaststellen dat het le-
galiteitsbeginsel door deze tendens, en door de hier besproken wijziging,
onder druk komt te staan, terwijl het nog maar de vraag is of iets gewon-
nen is met het oog op de praktische toepasbaarheid en effectiviteit. De
wijziging van artikel 141 maakt deel uit van een pakket wettelijke maatre-
gelen die het optreden tegen massale ordeverstoringen, met name bij
grootschalige evenementen zoals het EK, moeten tegengaan. De andere
elementen van het pakket zijn de bestuurlijke ophouding (een geheel
nieuw artikel 152a Gemeentewet) en de herziening van de regeling met
betrekking tot de rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare
orde (art. 540 e.v. Wetboek van strafvordering). De bestuurlijke ophou-
ding is hiervan het belangrijkste onderdeel, en tevens het enige dat ge-
heel nieuw is.6 De strafvorderlijke en materieelstrafrechtelijke elementen
dienen als aanvulling of achtervang voor de bestuursrechtelijke be-
voegdheid personen die zich groepsgewijs niet houden aan aanwijzingen
om zich van in een APV omschreven gedragingen te onthouden tot maxi-
maal twaalf uur op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld een daartoe inge-
richte loods) ‘op te houden’. Men kan zich afvragen of de wetgever niet
met dit middel had kunnen volstaan, en of er nog wel dringend behoefte
bestaat aan de uitbreiding van artikel 141 Sr. De toetsing van deze wets-
wijziging aan het subsidiariteitsbeginsel valt wat mij betreft negatief uit.

Aanscherping milieudelicten (1994)

Bij de wet van 4 februari 19947 werden de strafbedreigingen van de bij-
zondere milieudelicten (de milieudelicten buiten het Wetboek van straf-
recht) aanzienlijk verhoogd. De bijzondere milieudelicten, die in de regel
een sterk bestuurlijk karakter hebben (zoals handelen zonder vergun-

5 TK 1998-1999, 26 519, nr. 3, p. 1.
6 De regelingen zijn in mei 2000 in werking getreden.
7 Stb. 1994, 135.
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ning of in strijd met de aan de verleende vergunning verbonden voor-
waarden) werden ondergebracht in een nieuw artikel 1a Wet op de eco-
nomische delicten (WED); ook voorzover zij tot dan toe niet bij de WED
waren ‘aangehaakt’. Met deze operatie, die tot stand kwam na grote druk
vanuit het handhavingsveld en waaraan uiteraard het sinds de jaren ze-
ventig sterk toegenomen milieubewustzijn niet vreemd was, werd gebro-
ken met het concept van de tweedeling commune delicten-bijzondere
delicten, waarin de commune ernstige misdrijven zijn en de bijzondere
meer het stempel hebben van ongehoorzaamheidsdelicten (de klassieke
tweedeling in rechtsdelicten en wetsdelicten). De commune bepalingen
art. 173a en 173b Sr (stoffen in het milieu brengen terwijl men weet of
zou moeten weten dat daardoor gevaar voor de openbare gezondheid of
levensgevaar voor een ander te duchten is) waren nog in 1989 aanzienlijk
aangescherpt.8 De strafbedreigingen zijn fors: twaalf jaar (en vijftien jaar
bij dodelijk gevolg) respectievelijk één jaar (en twee bij dodelijk gevolg).
In de handhavingspraktijk was gebleken dat er sprake was van een gat
tussen de commune strafbepalingen enerzijds en de WED-
milieudelicten anderzijds. Deze laatste waren namelijk overwegend
slechts als overtredingen strafbaar gesteld; met een betrekkelijk lage
strafbedreiging dus. Volgens de regering ging het hier om een tussen-
categorie van ernstige delicten tegen het milieu in het algemeen die
plaatsvinden in de sfeer van de van overheidswege gereguleerde econo-
mische bedrijvigheid, terwijl voor de milieudelicten in het wetboek gold
dat deze toezien op de bescherming van de mens (Faure en Visser, 1999;
De Hullu, e.a. 1999, pp. 101-102). De bepalingen waarvan de schending
een directe aantasting van het milieu vormt dan wel een ernstige recht-
streekse bedreiging daarvan werden ondergebracht in de zwaarste cate-
gorie van art. 1a WED. Opzettelijke schending is een misdrijf waarvoor
maximaal zes jaren gevangenisstraf kan worden opgelegd. Deze aan-
scherping heeft ook instrumentele aspecten in de sfeer van de strafvor-
derlijke dwangmiddelen (aanhouding buiten heterdaad, inverzekering-
stelling en voorlopige hechtenis zijn nu toegelaten bij voldoende
verdenking). Ook de verjaringstermijn werd aldus verlengd. Het schen-
den van een aan een op grond van de Wet milieubeheer verleende ver-
gunning verbonden voorwaarde is zo’n tot de zwaarste categorie beho-
rend misdrijf, mits van opzet sprake is.

Bescherming van kwetsbaren

Het streven om kwetsbare groeperingen te beschermen tekent zich,
naast de risicobeheersing, af als belangrijkste motor van de straf-
wetgeving. Onder deze categorie valt de strafbaarstelling van stalking
(belaging), de kinderporno, maar ook de strafbaarstelling van misbruik
van voorwetenschap (sinds een economisch delict, art. 46 Wet toezicht

8 Wet van 19 januari 1989, Stb. 7.
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effectenverkeer) en het al eerder vermelde misdrijf mensenhandel. Ik ga
hier wat dieper in op de kinderpornografie, die is ondergebracht bij de
zedendelicten van het wetboek van strafrecht, maar naar de ratio van
strafbaarstelling genomen daar niet thuishoort. Vervolgens bespreek ik
het concept-wetsvoorstel inzake de structurele discriminatie.

Kinderporno

Het complex strafwetgeving dat zich richt op de zeden vertoonde ook
aan het einde van de vorige eeuw veel beweging. Deze wordt gekenmerkt
door twee uiteenlopende tendensen: in de eerste plaats de voortzetting
van de liberale, niet-moralistische tendens (bijvoorbeeld de afschaffing
van het bordeelverbod in het najaar van 20009; in de tweede plaats het
oprukken van de beschermingsgedachte (herziening van de bepalingen
over seksueel geweld, kinderpornografie). De afschaffing van het
bordeelverbod stond in het teken van de erkenning van de prostitutie als
maatschappelijk gegeven en de noodzaak tot adequate regulering daar-
van (mede in het belang van de prostituees), zonder moralistische stoor-
zenders. De herziening van de seksuele geweldsdelicten in 199110 schafte
het achterhaalde bestanddeel ‘buiten echt’ in de verkrachtingsbepaling
(art. 242 Sr) af, maakte de onderhavige strafbepalingen sekse-neutraal en
introduceerde een bestanddeel ‘seksueel binnendringen van het
lichaam’ (ter vervanging van het beperktere bestanddeel ‘vleselijke ge-
meenschap’). Vooral onder invloed van de vrouwenbeweging was het
inzicht doorgedrongen dat deze delicten primair als geweldsdelicten
moesten worden beschouwd. Toetsend aan het schadecriterium, en in
het bijzonder aan het ‘ergheids’-oordeel en de beschermingsgedachte,
moet worden vastgesteld dat hier een (beperkte) uitbreiding van het be-
reik van het strafrecht heeft plaatsgevonden, die haar oorsprong niet
vindt in het zedelijkheidsbewustzijn (schaamtegevoelens, traditionele
rollenpatronen), maar in de behoefte van het geëmancipeerde individu
aan respect voor de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van per-
soon en lichaam (zie Lissenberg in dit nummer).

In deze sfeer trekt de strafbaarstelling van kinderpornografie de aan-
dacht. Tot 1 februari 1996 stond op dit delict slechts maximaal drie
maanden gevangenisstraf, hetgeen spoorde met de ‘gewone’ pornografie
(twee maanden, art. 240 Sr) en het opdringen van porno aan jeugdigen
(eveneens twee maanden, art. 240a Sr). Voor de regering is de kinder-
porno een beleidsprioriteit. Onder invloed van een internationale ‘hype’
waarbij de verbreiding via het Internet een grote rol speelde (vergelijk
het Meldpunt kinderporno!) kwam reeds enkele jaren nadat art. 240b
was ingevoerd een zeer forse, opmerkelijke strafmaatverhoging tot

9 Stb. 1999, 353 (inwerkingtreding 1 oktober 2000; zie Stb. 2000, 38).
10 Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519. Het gaat om de artikelen 242 e.v. wetboek van strafrecht

(verkrachting, aanranding enzovoort).
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stand11: Momenteel riskeert degene die een afbeelding – of een
gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging,
waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft
bereikt, is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, in-
voert, doorvoert, uitvoert of in voorraad heeft ten hoogste vier jaren ge-
vangenisstraf. Dat kan zelfs zes jaren worden wanneer hij beroepsmatig
actief is (art. 240b lid 3 Sr). Slechts wanneer sprake is van in voorraad
hebben voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische doelein-
den is strafbaarheid uitgesloten (lid 2).

De verklaarde doelstelling van de bepaling is de noodzaak kinderen
tegen seksueel misbruik te beschermen. Met het oog daarop achtte de
wetgever het nodig ook de exploitatie van door dat misbruik verkregen
materiaal te criminaliseren. Belangrijke overweging bij de strafmaat-
verhoging was, dat voortaan de toepassing van preventieve vrijheids-
benemende dwangmiddelen (aanhouding, inverzekeringstelling en
voorlopige hechtenis) mogelijk zou worden, alsmede enkele bijzondere
opsporingsbevoegdheden.12 Naar de letter van de wettekst is ook ver-
spreiding enzovoort van materiaal strafbaar dat tot stand is gekomen
zonder dat daaraan daadwerkelijk kinderen te pas zijn gekomen, maar
aangenomen wordt dat dat niet de bedoeling is (De Hullu, 1997), zodat
wetswijziging vereist zou zijn om bijvoorbeeld verspreiding van op het
Internet verspreide (kinder)pornografische tekenfilms strafrechtelijk te
kunnen bestrijden op basis van art. 240b Sr. Men kan betogen dat dit zou
stroken met de beschermingsgedachte, niet zozeer omdat virtueel tot
stand gekomen materiaal niet alleen even weerzinwekkend kan zijn (de
bescherming geldt immers de kinderen, niet de consumenten) maar wel
omdat de afbeeldingen de opvatting zouden kunnen bevorderen dat
echte kinderen als genotsobject zonder meer beschikbaar zijn. Een zeer
indirecte vorm van bescherming dus, die overeenkomt met een klassiek
argument van de vrouwenbeweging tegen pornografie (de vrouw voorge-
steld als lustobject).

Een zozeer uitgebreid beschermingsstreven slaat echter naar mijn me-
ning om in moralisme. De regering stelt zich op het standpunt dat inter-
nationale ontwikkelingen moeten worden afgewacht (blijkens de toelich-
ting bij een aan adviesorganen verzonden concept-wetsvoorstel partiële
wijziging zedelijkheidswetgeving). Het opdringen van dergelijke afbeel-
dingen valt nu al onder art. 240 Sr, en dat moet voldoende zijn. Wel wil de
regering opnieuw een stap verder gaan met de aanscherping van art.
240b Sr door het loutere bezit van ‘reële’ kinderporno strafbaar te stellen,
geheel los van enig verspreidingsoogmerk bij de bezitter. Dit voorstel13

staat niettemin in het teken van het tegengaan van de exploitatie, en kan

11 Wet van 13 november 1995, Stb. 575.
12 Bijvoorbeeld het inzetten van informanten en infiltratie.
13 Beoogde invoering: 1 januari 2002. Zie Wetgevingsprogramma en Werkprogramma

wetgevingskwaliteitsbeleid. Ministerie van justitie 1 december 1999, p. 8.
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daarom niet als moralistisch worden gekarakteriseerd. Blijkens de nota
Bestrijding van seksueel misbruik van en seksueel geweld tegen kinderen
(TK 1999-2000, 26 690 nr. 2) zijn nadere wetswijzigingen in voorberei-
ding. Een wetsvoorstel tot partiële wijziging van de zedelijkheids-
wetgeving is in voorbereiding.

Structurele discriminatie

In het voorjaar van 2000 zond de regering een concept-wetsvoorstel Ver-
hoging strafmaat structurele discriminatie naar diverse adviesinstanties.
Dit concept-wetsvoorstel introduceert een hoger maximum voor de zo-
genaamde structurele vormen van discriminatie, welk begrip in de be-
oogde wettekst (de artikelen 137c, 137d en 137e wetboek van strafrecht)
juridisch op vertrouwde, dogmatisch goed verankerde wijze wordt ver-
taald (‘beroep of gewoonte maken van’, ‘twee of meer verenigde perso-
nen’). Zoals in de memorie van toelichting wordt aangegeven vloeit deze
aanpassing voort uit het beleid van de huidige regering en het openbaar
ministerie met betrekking tot rassendiscriminatie. De leidende gedachte
is, dat waakzaamheid op het stuk van rassendiscriminatie geboden blijft,
ook al krijgt extreem rechts politiek gesproken hier te lande, anders dan
bijvoorbeeld in Oostenrijk en België, nauwelijks een poot aan de grond.
Gewezen wordt op de rol die het Internet speelt bij de verspreiding van
racistische boodschappen. De voorgestelde verhoging van strafmaxima
past eveneens in het beleid van de minister van justitie inzake de straf-
maxima in het algemeen (minister van justitie, 2000; De Hullu e.a., 2000).
Dit beleid heeft onder meer als uitgangspunt, dat de hoogte van het wet-
telijk strafmaximum niet alleen beoordeeld dient te worden aan de hand
van de vraag of zij de rechter in iedere concrete zaak voldoende armslag
biedt, maar dat het ook gaat om de vraag of dat maximum een adequaat
oriëntatiepunt voor de rechterlijke straftoemeting biedt.

Dit voorstel is een voorbeeld van de categorie strafbaarstellingen in de
meer morele, ideële sfeer. Het schade-oordeel lijkt goed onderbouwd.
Toch kunnen kritische kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste
plaats bij de in de toelichting geponeerde stelling, dat de artikelen 137c
en volgende adequaat blijken te functioneren en dat zij regelmatig wor-
den toegepast. Dat laatste is ongetwijfeld juist, maar het moet ook ge-
zegd dat niet alle vervolgingen even zinvol en succesvol zijn geweest. De
Hoge Raad zal zich dit jaar uitspreken over een zaak tegen de auteur van
een roman, die aan één van zijn personages discriminerende uitspraken
in de mond had gelegd. Het in deze te wijzen arrest zou een goede aan-
leiding kunnen zijn voor nadere bezinning over het vervolgingsbeleid.

In de tweede plaats moet worden geconstateerd dat de voorgestelde
wijziging een veel ruimere werking heeft dan nodig is. Dat blijkt uit de
inhoud van op de memorie van toelichting. Deze motiveert het voorstel
eigenlijk uitsluitend met verwijzingen naar structurele rassendiscrimina-
tie. Dat is historisch gezien én gelet op de nationale en internationale
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actualiteit ook begrijpelijk en terecht. Maar het leidt tevens tot de con-
clusie, dat de verhoging met het oog op de andere vormen van discrimi-
natie strikt genomen niet geboden is. Toegegeven moet worden dat het
niet fraai is om de verhoging in de wet te reserveren voor de rassendiscri-
minatie. Bovendien zijn andere vormen van discriminatie, zoals bijvoor-
beeld het structureel aanwakkeren van homohaat, evenzeer laakbaar.
Maar omdat die vormen van (structurele) discriminatie naar het zich laat
aanzien momenteel hier te lande niet aan de orde zijn zou tenminste in
de memorie van toelichting en in een toekomstige herziene aanwijzing
van het openbaar ministerie tot uitdrukking moeten worden gebracht,
dat – zoals de zaken er nu voorstaan – alleen de bestrijding van rassen-
discriminatie de voorgestelde wijziging wenselijk maakt.

Slotbeschouwing

Overziet men het Nederlandse strafbaarstellingsbeleid van de laatste
(ruim) tien jaren, dan valt met name op het sterke accent op risico-
beheersing. Deze tendens, die nog volop gaande is, leidt tot ruimere
strafbaarstellingen en hogere strafbedreigingen. Opmerkelijk genoeg
doet daaraan niet af dat de bestuurlijke handhavingmiddelen eveneens
fors worden opgetuigd. Het subsidiariteitsbeginsel lijkt daarom aan bete-
kenis te verliezen. Het is niet zozeer óf-óf, maar én-én. Ook waar decri-
minalisering aan de orde is (afschaffing van het bordeelverbod) blijft het
strafrecht (zij het voortaan in bestuursafhankelijke zin) nadrukkelijk aan-
wezig. Verschuiving naar bestuursrechtelijke handhaving en sanctione-
ring (een operatie die nog in de kinderschoenen staat) betekent niet dat
de handhaving minder ‘punitief’ wordt. Zij roept bovendien problemen
op met het oog op de eenheid van rechtshandhaving en de rechts-
bescherming.

Naast de factor ‘risicojustitie’ (Van Swaaningen, 1999) spelen in het
kader van het schadecriterium ook morele oordelen een rol. Daarbij gaat
het niet zozeer om een nieuw moralisme, maar om het streven naar be-
scherming van kwetsbare groeperingen (kinderporno, structurele discri-
minatie). Internationale ontwikkelingen, onder meer in het kader van de
Verenigde Naties en de Europese Unie, werken de aanpassing en
verscherping van strafbaarstellingen in de hand. De ontplooiing van het
Internet heeft hier duidelijk een aanjagende werking, met name op het
gebied van de uitingsdelicten (kinderporno, racisme) (De Roos, Schuyt
e.a., 1997). Om te voorkomen dat de (straf)wetgeving in haar functie van
risicobeheersing en bescherming van kwetsbaren enerzijds bovenmatig
punitief, anderzijds niet werkelijk effectief wordt, is voortdurende bezin-
ning op de maatvoering hard nodig. De criteria voor strafbaarstelling en
het wetgevingskwaliteitsbeleid in het algemeen vormen met het oog
daarop een hoogst actuele en onmisbare leidraad.
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Strafrecht als product van
moreel ondernemen
Over de criminalisering van stalking

dr. L.J.M. d’Anjou*

De roep om law and order keert net zo regelmatig terug als de klacht dat
de beheersing van de Nederlandse taal steeds verder terugloopt en ebt
even regelmatig weer weg. Momenteel is het weer hoog tij en een lange
stoet roepers om meer en harder strafrecht bevolkt de nationale TV-
schermen en de voorpagina’s van de kranten. TV-presentatoren, woord-
voerders van actie- en pressiegroepen, politiecommissarissen, kamer-
leden, ministers en, niet te vergeten, ‘de mens in de straat’ buitelen over
elkaar heen in hun ijver straffen aan te prijzen als dé oplossing voor vele
van onze maatschappelijke kwalen. De roep om strafrecht heeft het ka-
rakter aangenomen van een vloedgolf die de huidige minister van justitie
als een soort Hansje Brinker manmoedig probeert te keren.

Zoals altijd blijken zaken bij nadere beschouwing anders en genuan-
ceerder te liggen. Het is duidelijk dat aan de ene kant druk wordt uitge-
oefend om te komen tot meer en harder strafrechtelijk optreden – de on-
derwerpen seks met kinderen en zinloos geweld zijn daar voorbeelden
van. Aan de andere kant echter wordt op justitie ook pressie uitgeoefend
om bepaalde strafbepalingen te schrappen of om gedragingen die in
strijd zijn met de strafwet niet langer te vervolgen. Zie in dit verband het
terrein van de drugswetgeving of dat van de zedelijkheidswetgeving in
het recente verleden. Opvallend daarbij is dat in beide gevallen, dat wil
zeggen zowel als het gaat om de drang naar criminalisering en penalise-
ring als wanneer er sprake is van een streven naar decriminalisering en
depenalisering, het initiatief daartoe vaak niet van justitie uitgaat. Er zijn
nogal wat burgers, organisaties en overheidsinstanties die iets van justi-
tie willen en die om hun zin te krijgen allerlei acties ondernemen. De
wijze waarop deze maatschappelijke actoren te werk gaan, is het onder-
werp van dit artikel.

Alvorens verder te gaan, is het voor een goed begrip verstandig om het
onderwerp wat preciezer te omschrijven. Het gaat in dit artikel om de
activiteiten van individuen en/of organisaties die als doel hebben gedra-
gingen formeel en/of materieel binnen de sfeer van het strafrecht te
brengen (of juist om het omgekeerde). Dit omvat het streven naar de in-
voering van nieuwe strafrechtelijke bepalingen, naar aanscherping van

* De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit sociale wetenschap-
pen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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bestaande bepalingen, naar een strikter handhaven van bestaande bepa-
lingen en/of naar het zwaarder bestraffen van verboden gedragingen (of
het omgekeerde). In dit artikel zal ik mij beperken tot de roep om meer
strafrecht. Dit houdt het verhaal eenvoudig en is bovendien geen pro-
bleem. De dynamiek die kenmerkend is voor het streven naar meer straf-
recht verschilt namelijk niet van de dynamiek die hoort bij het streven
naar minder strafrecht.

Strafrecht als sociale constructie

Voor degenen die het bestaande strafrecht of de bestaande strafrechts-
praktijk willen veranderen, staat één opgave centraal. Zij dienen anderen
in de samenleving ervan te overtuigen dat het niet verbieden en het niet
bestraffen van bepaald gedrag een probleem vormt. Anders gezegd, het
niet (kunnen) bestraffen van die gedraging is ongewenst en zelfs schade-
lijk voor individuele burgers en voor de maatschappij als geheel. Op dit
punt is het van cruciaal belang in het oog te houden dat de ongewenst-
heid en schadelijkheid van het niet straffen geen objectief gegeven
vormt, hetgeen evenzeer geldt voor het gedrag zelf. De stelling ‘gedraging
A is moreel onjuist, ongewenst of schadelijk en moet dus bestraft wor-
den’ is niet meer dan een voorstel waar mensen al of niet mee in kunnen
stemmen. Dit geldt zowel ‘zaken’ die in een bepaalde samenleving van-
zelfsprekend zijn, zoals het verbod op incest, als voor ‘zaken’ die daarin
ter discussie staan en waar mensen anders over kunnen denken, zoals
het al of niet gedogen van koffieshops.

Bestaande beelden, collectieve voorstellingen, waarden, normen, en-
zovoort hebben een inherent voorlopig karakter, hetgeen met name dui-
delijk wordt als we een langere tijdsduur in ogenschouw nemen. Zo wa-
ren in mijn jeugd (zo rond 1950) mannen die ‘het’ met elkaar deden
viezeriken en vanzelfsprekend voorwerp van afkeuring en een ieder kon
vrijelijk denigrerende benamingen voor hen gebruiken of over hen grap-
pen maken. Alhoewel de acceptatie van homoseksualiteit nog lang niet
vanzelfsprekend is, kunnen mensen publiekelijk lang niet alles meer zeg-
gen, zoals voorlieden uit de religieus-conservatieve hoek recentelijk heb-
ben ondervonden. Het eertijds objectieve feit ‘homoseksualiteit is vies,
slecht en tegennatuurlijk’ blijkt vijftig jaar later niet meer zo objectief en
vanzelfsprekend te zijn. Andere voorstellen voor definiëring van dit ge-
drag (b)lijken het gewonnen te hebben.

Het is niet zo erg moeilijk een lange lijst op te stellen van gedragingen
die in een bepaald tijdvak of in een bepaalde samenleving acceptabel of
hogelijk gewenst zijn en die in een andere periode of een ander maat-
schappij hevig afgekeurd worden of zelfs ondenkbaar zijn. Gedrag en de
waardering ervan zijn, zoals sommige sociologen in hun niet altijd even
soepele taalgebruik stellen, sociale constructies. Mensen construeren
zelf de beschrijvingen en typeringen van gedragingen en bepalen zelf de
waardering ervan; zij bepalen zelf of in hun ogen gedrag gewenst, accep-
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tabel of problematisch is. Dit betekent tegelijkertijd dat mensen deze
beschrijvingen en definiëringen ook weer zelf kunnen veranderen, al zijn
zij daarin – zoals Marx terecht constateerde – niet vrij.

Definiëring en waardering van gedrag zijn bovendien niet van elkaar te
scheiden. Sterker nog, het gewenst of ongewenst zijn, de juistheid of on-
juistheid en de schadelijkheid of onschadelijkheid van gedrag vloeien
voort uit de wijze waarop dat gedrag gedefinieerd wordt en deze defi-
niëring bepaalt in hoge mate hoe op dat gedrag gereageerd moet wor-
den. Zoals Schuyt duidelijk maakt in zijn Leidse oratie volgen de oplos-
singen die voorgesteld worden de metaforen die gebruikt worden om
bepaalde situaties te typeren. In zijn woorden: ‘Noemt men slecht onder-
houden woonbuurten hoogst ongezonde situaties, en “haarden” van cri-
minaliteit, dan kan daaruit volgen een beleid dat deze “rotte plekken”
definitief zal “uitsnijden’’, hetgeen zal leiden tot radicale nieuwbouw na
volledige kaalslag. Noemt men dezelfde slecht onderhouden woon-
buurten gezellig gemengde volksbuurten waar nog echte en hechte
gemeenschapsvormen vóórkomen dan volgt daaruit een beleid van
stadsvernieuwing in de vorm van nieuw voor oud’ (Schuyt, 1982, p. 17).
Kortom, de wijze waarop gedrag gedefinieerd wordt, houdt de goed- of
afkeuring van dat gedrag in en bepaalt tevens of én hoe er gereageerd
moet worden.

Het morele discours

Definities van gedrag en maatschappelijke situaties, inclusief de waarde-
ring er van, zijn in eerste instantie de definities van degenen die ze naar
voren brengen. Deze definities hebben echter pas effect als ze niet langer
individueel zijn, maar gedeeld worden door (vele) anderen. Zulke defini-
ties worden gedeelde definities in de praktijk van het dagelijks leven
waarin mensen elkaar duidelijk maken hoe naar hun idee zaken in elkaar
steken en hoe mensen zich behoren te gedragen. Mensen doen dit vaak
op impliciete wijze door hun gedrag. Een voorbeeld daarvan is de eer-
tijds vanzelfsprekende gewoonte van mannen om voor vrouwen de deur
open te houden en hen voor te laten gaan. Dit gedrag maakt duidelijk
welke voorstellingen en regels met betrekking tot mannen, vrouwen en
hun onderlinge verhouding dominant zijn, tenminste volgens de men-
sen die zich aldus gedragen. Indien beiden – de man door de deur open
te houden en de vrouw door daarop te wachten – zich aldus gedragen,
reproduceren zij elke keer opnieuw deze voorstellingen en regels. Het feit
dat sommigen dit heden ten dage nog steeds doen en anderen niet (en
sommigen daar zelfs boos op reageren) laat zien dat het complex van
regels en voorstellingen over man/vrouw niet meer vanzelfsprekend is
en dat mannen en vrouwen door hun gedrag en reacties dit complex ter
discussie stellen.

Het ter discussie stellen van voorstellingen en regels kan ook explicie-
ter. In zulke gevallen brengen mensen eenvoudigweg naar voren dat het
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denken en doen van hun medeburgers moet veranderen en stellen zij
bestaande maatschappelijke arrangementen ter discussie. De vrouwen-
beweging heeft dit bijvoorbeeld gedaan door op tal van terreinen de
man/vrouw verhouding ter discussie te stellen. Zie in dit verband het
discours over gelijk loon voor gelijke arbeid, gelijke kansen op promotie
of het meer recente debat over de verdeling van de taken in de huishou-
ding en in de zorg voor de kinderen. Zelfs impliciete gedragsregels kun-
nen voorwerp van expliciete discussie worden, zoals wethouder Meijer
van de gemeente Rotterdam laat zien met zijn voorstel om een ‘stads-
etiquette’ in te voeren voor gedrag in de openbare ruimte (Volkskrant
3-3-2000).

Deze vormen van communicatie tussen mensen noem ik discoursen
en het is vanzelfsprekend dat discoursen over veel meer zaken kunnen
gaan dan alleen gedragsregels. In dit artikel gaat het echter over straf-
recht discoursen en aangezien strafrecht altijd afkeuring van gedrag in-
houdt, zijn zulke discoursen moreel van aard. Ik beperk mij daarom tot
het ‘regel’ ofwel morele discours en bekijk bovendien alleen het expliciet
geïnitieerde morele discours.

Het strafrecht discours

Een discours over strafrecht is een specifieke vorm van het bewust geïni-
tieerde morele discours en net als in alle discoursen staat in zo’n dis-
cours het streven centraal om de eigen definitie tot de gedeelde – de col-
lectieve – definitie te maken. Verschillend is echter dat morele
discoursen uitsluitend – en nog wel in negatieve zin – gaan over gedrag.
Degenen die zich bewust inzetten om hun negatieve definiëring en
waardering van bepaald gedrag algemeen te maken, noem ik in navol-
ging van Becker (1963) morele ondernemers; zij ondernemen immers
actie om de morele code van de maatschappij te bepalen en zo nodig te
veranderen.

Een strafrecht discours gaat echter verder dan het afkeuren van ge-
drag; er moet ook tegen worden opgetreden. Vandaar dat in strafrecht
discoursen morele ondernemers gedragingen van medeburgers proble-
matiseren en op grond daarvan tot de conclusie komen dat dat gedrag
niet kan en met straf bedreigd dient te worden. Zij doen dit veelal via de
media omdat het in een moderne maatschappij als de onze moeilijk is
om zonder media de politiek te bereiken of de aandacht van het publiek
te trekken. In zulke samenlevingen kunnen mensen, zowel politici als
burgers, immers zelf niet aanwezig zijn bij het meeste dat daarin gebeurt
en zijn zij voor hun kennis daaromtrent afhankelijk van media die hen
‘accounts of the unobserved’ brengen (Molotch en Lester, 1974).

Het gedrag dat morele ondernemers als probleem bestempelen, is
echter nooit – en dit kan niet genoeg benadrukt worden – een probleem
in objectieve zin. Problemen zijn altijd constructies die in en door dis-
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coursen ontstaan.1 Spector en Kitsuse, de grondleggers van het
constructieperspectief op sociale problemen, stellen dan ook ‘social pro-
blems are what people think they are’ en volgens hen zijn deze denkbeel-
den het resultaat van succesvolle ‘claims-making activities’ (1987, pp.
73-78). Bij hen staat derhalve niet het probleem centraal, maar het ge-
drag van actoren dat er voor zorgt dat een situatie die zij als een pro-
bleem voorstellen – een claim – geaccepteerd en behandeld wordt als
een ‘echt bestaand’ probleem. In dit artikel volg ik hun aanpak en wil ik
laten zien hoe morele ondernemers er in slagen gedrag van hun mede-
burgers tot een probleem te maken waartegen strafrechtelijk opgetreden
dient te worden.

Dit ‘hoe’ laat ik hieronder exemplarisch zien aan de hand van de wijze
waarop stalking tot een strafrechtelijk probleem werd. Tussendoor maak
ik korte uitstapjes naar de literatuur over de constructie van sociale pro-
blemen.

Stalking2

In september 1995 las mevrouw V., die al zes jaar op velerlei manieren
door haar ex-echtgenoot achtervolgd en lastig werd gevallen, een stuk in
Opzij over ‘stalking’. Dit onderwerp bleek al jaren een issue te zijn in de
V.S. en het Opzij-artikel was gebaseerd op een boek over dit onderwerp.

Het artikel was voor de betrokken vrouw een eye-opener. Het vertelde
niet alleen haar eigen levensverhaal, maar maakte haar ook duidelijk dat
hetgeen zij voortdurend ondervond een ‘erkend’ probleem was. Het on-
begrip van rechtbanken, kinderbescherming en andere instanties waar-
mee zij tot dan toe geconfronteerd was, bleek onterecht te zijn; jarenlang
excessief lastigvallen door een ex-partner overkwam niet alleen haar
maar ook vele anderen.

Zij vroeg nadere informatie over stalking, kwam daardoor in een
TV-programma over dit onderwerp, ontmoette daarin een lotgenote en
leerde al doende meer over stalking. In de wereld van het kinder- en
familierecht waarin zij door de niet aflatende acties van haar ex steeds
opnieuw getrokken werd, werd het onbegrip echter niet minder. Rech-
ters, kinderbeschermers en anderen bleken weinig over het onderwerp te
weten en namen haar niet serieus. Voor haar was toen de maat vol en zij
besloot – het was eind 1995 – in actie te komen. Begin 1996 richtte zij de
Stichting Anti Stalking (S.A.S.) op met als doel de ondersteuning van lot-

1 Op de vraag in hoeverre er reële omstandigheden, een objectief substraat, aanwezig
moeten zijn om een sociaal probleem te kunnen construeren, zal ik in dit artikel niet verder
ingaan omdat dit veel te ver zou voeren. Het is voldoende te constateren dat de maat-
schappelijke werkelijkheid niet waarneembaar en hanteerbaar is zonder deze in enigerlei
vorm conceptueel te construeren.

2 Deze weergave is gebaseerd op een uitgebreid verslag van de oprichtster van de Stichting
Anti Stalking en het zwartboek dat deze stichting heeft uitgegeven. Het is een selectie
daaruit vooral gericht op de relatie van de stichting met de media.
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genoten, voorlichting van het publiek en het streven naar een wettelijk
verbod van stalking.

De eerste actie van de S.A.S. bestond uit een informatiebrief over stal-
king die niet alleen naar mede-slachtoffers gestuurd werd, maar ook naar
tal van juridische instanties, hulpverleningsorganisaties, organisaties
voor vrouwen, politieke partijen en media. Dit gebeurde in maart 1996
en leidde tot een golf van aandacht in de media, vooral in de vorm van
artikelen in kranten en als onderwerp van TV-programma’s. Een en an-
der leidde tot contacten met allerlei organisaties en deskundigen in het
veld die het streven naar strafbaarstelling van stalking ondersteunden.
Het leidde tevens tot contacten met kamerleden, met name met het D66
kamerlid Boris Dittrich.

In mei 1997 organiseerde de stichting een symposium over stalking dat
ruime aandacht kreeg in kranten. Stalking werd nu ook een onderwerp in
de wereld van de juridische wetenschap en over dit onderwerp versche-
nen verschillende artikelen, rapporten en zelfs een boek. Daarnaast ver-
vaardigde de S.A.S. een zwartboek dat aangeboden werd aan het minis-
terie van justitie in december 1997. Tegelijkertijd werd een initiatief
wetsontwerp betreffende een strafrechtelijk verbod van stalking (ofwel
belaging) ingediend.

Drie fasen in het criminaliseringsproces

Fase 1: mobilisering van de media

Discussies over een nieuw strafrechtelijk verbod beginnen met de bewe-
ring dat gedrag ‘A’ een probleem is. Zo’n bewering noemen Spector en
Kitsuse een claim en centraal daarin staat de karakterisering van dat ge-
drag als moreel ongewenst en schadelijk vanwege de geclaimde gevolgen
voor anderen (Lowney en Best, 1995, p. 33). Deze gevolgen worden als zo
ernstig getypeerd dat het gelaakte gedrag vanzelfsprekend ‘niet moet
mogen’ (Best, 1995, p. 9). Dit gebeurde ook in het geval van stalking. In
de informatiebrief werd het betreffende gedrag getypeerd als het vernie-
tigen van iemands leven door dit op uiteenlopend manieren voortdu-
rend systematisch te verstoren. Dit maakt het voor getroffenen onmoge-
lijk om gewoon te leven en het is dan nauwelijks nodig om te stellen dat
zoiets in Nederland niet mogelijk moet zijn. In de stalking-claim wordt
van het begin af aan gesproken over slachtoffers en deze typering trans-
formeert automatisch de ander, de ‘gedrager’, tot ‘dader’. In verschillende
stukken daarover, artikelen, boeken, delen van het zwartboek enzovoort,
worden de dader motieven en eigenschappen toegedicht die bij het ge-
drag passen en dit begrijpelijk maken. Er gebeurde in dit geval precies
hetzelfde als in andere criminaliseringsprocessen; in termen van Lowney
en Best: ‘Claims about a new crime usually characterize – or typify – the
offender, the victim, and the crime itself’ (1995, p. 33).
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Claims kunnen door iedereen naar voren worden gebracht en dit ge-
beurt veelvuldig bijvoorbeeld in TV-programma’s, krantenartikelen, inge-
zonden brieven of aan de borreltafel. Zoals aangegeven gaan zulke
claims pas echt meetellen als degenen die ze naar voren brengen, de mo-
rele ondernemers, zich bewust richten op het aanbrengen van verande-
ringen in het strafrecht zelf of in de strafrechtelijke praktijk. Zij moeten
daartoe actief naar buiten treden teneinde de door hen gesignaleerde
misstand tot inzet van een publiek debat te maken. De stalkingscase laat
duidelijk zien dat moreel ondernemerschap een stap is die bewust wordt
gezet; een karwei waaraan men niet licht begint.

Het naar buiten treden met een claim is te zien als het betreden van de
publieke arena en het is de eerste stap die morele ondernemers zetten op
de weg naar meer strafrecht. Deze arena – een begrip geïntroduceerd
door Hilgartner en Bosk (1988) – is echter niet zonder meer voor ieder-
een toegankelijk. Dit is het gevolg van het feit dat het schier onmogelijk is
om aan alle onderwerpen, die mensen belangrijk vinden, aandacht te
besteden. Dit is zeker het geval in moderne nationale samenlevingen,
zoals Nederland, die veel mensen omvatten en waarin uiteenlopende
opvattingen bestaan over wat wel en wat niet publieke aandacht ver-
dient. In zulke samenlevingen kristalliseert een lijst, een agenda, uit met
daarop de onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed en daarnaast
is er een stuwmeer van onderwerpen die nog niet (of niet meer) in de
belangstelling staan.

Spreken en schrijven over de onderwerpen op de publieke agenda
vindt voornamelijk plaats in de media. Elke samenleving kent een grote
variëteit aan media waarvan belangrijkste zijn: de TV, de radio, de krant,
het weekblad, het tijdschrift, en – in toenemende mate – het internet. Dit
kenmerk van de moderne maatschappij legt de selectie van onderwer-
pen die een plaats krijgen op de agenda grotendeels in de handen van
degenen die de media beheersen en beheren en maakt hen tot de poort-
wachters van de publieke agenda; zij bepalen de agenda. Tegelijkertijd
zijn media mede afhankelijk van hetgeen anderen hen aanleveren. Dit
leidt er onder meer toe dat er tussen morele ondernemers en media een
symbiotische relatie ontstaat. Zo had in het geval van stalking het TV-
programma Rondom Tien de morele ondernemer als ervarings-
deskundige nodig, terwijl hetzelfde programma de ondernemer een niet
te missen kans bood de claim onder de aandacht van een groot publiek
te brengen.

De kern van deze relatie wordt gevormd door de nieuwswaarde van
een claim en deze is weer (mede) afhankelijk van de taakopvatting van
de verschillende media. Media hebben twee belangrijke taken, te weten
het bieden van informatie en van entertainment. In de meeste gevallen
bieden media een mix van beiden en verschillen zij in de mate waarin zij
hun publieken willen informeren of vermaken. Zo staat informatie veelal
voorop bij kranten en weekbladen en is dit vaak omgekeerd bij televisie,
radio en tijdschriften. Voor morele ondernemers is deze mix uitermate
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belangrijk. Zij hebben duidelijk belang bij een juiste weergave van hun
claim als input in het publieke discours, maar evenzeer bij kenmerken
van media boodschappen die het publiek bij het debat betrekken.

Er zijn in dit verband twee kenmerken van belang. Het eerste kenmerk
is de emotionele kleuring van de berichtgeving. Emoties hebben een sig-
naalfunctie en vestigen de aandacht op een claim. Dit kan helpen om
mensen bij een claim te betrekken, hen daarover aan het denken zetten,
en hen zo mogelijk in beweging te brengen. Claims op het gebied van het
strafrecht hebben altijd de vorm van een sociaal probleem en gaan altijd
over ‘iets dat niet most magge’. Dergelijke claims appelleren aan emoties
en het is gezien de mobiliseringskracht van emoties voor morele onder-
nemers belangrijk dat deze in de berichtgeving niet weggedrukt worden.
Voor veel media zijn emoties eveneens belangrijk omdat deze lezers of
kijkers trekken. Hetzelfde geldt voor het tweede kenmerk van de bericht-
geving over claims, namelijk het feit dat er in die claims altijd slachtoffers
in het geding zijn. Dit geeft berichten daarover een human interest ele-
ment dat zowel mensen bij een strafrecht discours betrekt als kijkers,
luisteraars en lezers voor de media oplevert.

Beide kenmerken kunnen bovendien discoursen in een stroomver-
snelling brengen als er iets voorvalt dat alle aandacht dwingend op een
bepaalde claim focust. Dit gebeurt met name bij voorvallen die specta-
culair zijn omdat bekende personen in het geding zijn, zoals een stalker
die een beroemde actrice doodschiet of een aanslag op een president
pleegt. Zoals Lowney en Best (1995, p. 39) laten zien, maken zulke ge-
beurtenissen het geclaimde probleem voor iedereen zichtbaar en zetten
strafrecht discoursen in werking of versnellen deze. Ze worden daarom
aangeduid als triggering events.

Voor morele ondernemers betekent de media-afhankelijkheid dat zij
zich laten leiden door de wijze waarop media werken en dat zij hun acti-
viteiten, inclusief de definiëring van hun claim, op die praktijk afstem-
men. Media, zelfs de meest serieuze, blijken hun berichtgeving het liefst
te beginnen met één of meer pakkende voorbeelden en illustreren de
ernst en omvang van een probleem gaarne met cijfers en meningen van
deskundigen. Tegelijkertijd hebben media vaak niet de tijd noch de ca-
paciteit deze gegevens zelf op te zoeken en neigen er toe daarvoor te ver-
trouwen op hetgeen de morele ondernemers hen aanleveren. Dit geeft
de laatsten invloed op inhoud en kleuring van de berichtgeving en stelt
hen in staat voldoende steun in de samenleving te verwerven om daar-
mee degenen die beslissen over meer of strenger strafrecht in beweging
te brengen.

De claims, die morele ondernemers naar voren brengen, zijn voor me-
dia echter slechts middelen om hun eigen doelstellingen te verwezenlij-
ken en dit laatste houdt voor morele ondernemers een groot gevaar in.
Media hebben namelijk de neiging om de berichtgeving aan te passen
aan de taak zoals zij die zien. Om een voorbeeld te geven, een serieuze
krant zal er toe neigen berichten over stalking zo sec mogelijk te brengen
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hetgeen de mobiliserende kracht van berichtgeving over claims beperkt.
Een commerciële TV-zender zal er daarentegen eerder toe neigen de
emotionele en human interest kanten van claims te benadrukken waar-
door de inhoud minder goed over het voetlicht komt. Dit kan de discus-
sie een richting in sturen die de morele ondernemers niet zo wenselijk
vinden. Berichten over stalking, die zich vooral richten op het stalken
van bekende Nederlanders of op gewelddadige manifestaties ervan, on-
derbelichten bijvoorbeeld de net zo belangrijke vormen van stalking die
op minder opzienbarende wijze de routine van iemands dagelijks leven
verstoren. Stalking omvat namelijk evenzeer het voortdurend geconfron-
teerd worden met rechtszaken, met bloemen van een ongewenst per-
soon, of met die persoon zelf die steeds op de meest onverwachte mo-
menten in iemands buurt opduikt.

De afhankelijkheid van media en het feit dat deze met berichten hun
eigen doelstellingen nastreven, noodzaakt morele ondernemers om stra-
tegisch en tactisch zeer zorgvuldig te opereren om hun claims op de door
hen gewenste wijze bij het publiek en de politiek te krijgen. Daarbij komt
nog dat een typering die in de media eenmaal vaste grond onder de voe-
ten heeft gekregen zeer moeilijk te veranderen valt. Een extra probleem
bij dit alles is bovendien de sociaal-culturele context waarin de bericht-
geving plaatsvindt. Wijzen van interpreteren en waarderen van gedragin-
gen en gebeurtenissen, die in de samenleving dominant zijn, hebben
namelijk effect op de kans dat media daarover berichten en op de wijze
waarop dat gebeurt.

Zo bleek het vrij gemakkelijk voor de Stichting Anti Stalking om tot de
media door te dringen en haar verhaal kwijt te kunnen.3 Dit is mede een
gevolg van het feit dat slechte behandeling van vrouwen door hun (ex-)
partners, met name als daarbij geweld in het spel is, in Nederland nega-
tief gewaardeerd wordt en dus maatregelen daartegen op een positief
onthaal kunnen rekenen. Dat dit zo is, wordt nog eens duidelijk als we
kijken naar de positieve ontvangst die een recent voorstel van het PvdA-
kamerlid Van der Hoek om agressieve partners uit huis te plaatsen en
gedwongen te behandelen, in de media ten deel viel. Er zijn echter ook
onderwerpen die de wind tegen hebben of taboe zijn. Zo is positieve of
minimaal neutrale aandacht voor liefde tussen volwassenen en kinderen
(pedofilie) op dit moment nauwelijks mogelijk in een cultureel klimaat
dat uiterst negatief staat tegenover relaties tussen volwassenen en kinde-
ren.

3 Ondanks het feit dat bijvoorbeeld kranten in hun berichtgeving gebruik maakten van het
materiaal dat de stichting hen leverde, bleek dit er toch niet toe te leiden dat deze kranten
kwamen tot een eenduidige definiëring van het probleem en tot een erkenning ervan op de
wijze zoals de stichting dat wilde (Van Dijk en Van Zenderen, 1998).
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Fase 2: mobilisering van politici en deskundigen

De omgang tussen morele ondernemers en media is dynamisch van aard
en wordt vaak gekenmerkt door perioden van hoge intensiteit – de stal-
kingscase is daar een voorbeeld van – afgewisseld met perioden waarin
het onderwerp van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn – dit lijkt op dit
moment met stalking het geval te zijn. Is eenmaal de publieke agenda
bereikt en vormt de kwestie die de morele ondernemers aan de orde stel-
len een onderwerp van een strafrecht discours, dan kan de tweede fase
van het criminaliserings/penaliseringsproces aanbreken.

In structurele zin betekent dit dat er actoren bij komen. In de eerste
plaats zijn dat degenen die het strafrecht in handen hebben zoals de mi-
nister van justitie, kamerleden, leden van het openbaar ministerie en
rechters. Op hen wordt de claim gelegd ‘doe er iets aan’ en dit noodzaakt
hen tot kiezen van positie en tot het bepalen van een antwoord op de
naar voren gebrachte claim. In de stalkingscase hield de toenmalige mi-
nister van justitie de boot af. Zij wees met name op de geringe mogelijk-
heden die het strafrecht biedt om het probleem van stalking effectief aan
te pakken. De claim vond wel onthaal bij enkele kamerleden, Dittrich
(D66), Swildens-Rozendaal (PvdA) en Vos (VVD), die in december 1997
een initiatiefswetsvoorstel indienden (Kamerstukken II, 1997/98, 25.768,
nr. 1-3).

In de tweede plaats proberen morele ondernemers anderen bij hun
zaak te betrekken, bijvoorbeeld door burgers te mobiliseren, om zo de
druk op de politiek te verhogen. In het geval van stalking werd door de
Stichting Anti Stalking vooral een alliantie gesmeed van organisaties en
deskundigen in het veld die de claim ondersteunden en zo de druk op de
politiek verhoogden. In derde plaats gebeurt het nogal eens dat degenen,
die door het verbod en de strafdreiging in hun belangen worden getrof-
fen, zich gaan verenigen en zich tegen de claim verzetten. Zo’n coalitie
was er in de stalkingscase niet.

Op deze wijze ontwikkelt een discours zich als netwerk van mee- en
tegenwerkende actoren dat steeds van samenstelling kan veranderen.
Zo’n discours evolueert ook inhoudelijk en is niet een kwestie van een
claim poneren die al of niet wordt overgenomen. Zo gebeurt het nogal
eens dat claims sneuvelen. Morele ondernemers kiezen er dan soms voor
niet op hetzelfde aambeeld te blijven hameren maar hun claim anders in
te kleden. Lowney en Best laten bijvoorbeeld zien dat definiëring van
stalking in VS een hele ontwikkeling doorliep in reactie op het feit dat de
samenleving en de politiek onvoldoende reageerden. Dit was in Neder-
land niet het geval doordat aangesloten werd op de ontwikkeling die de
definiëring van stalking in de V.S. al ondergaan had. Deze definiëring
werd hier overgenomen.

De definiëring van een claim kan ook veranderen doordat andere deel-
nemers aan het discours, inclusief de media, hun stempel op een dis-
cours weten te zetten. In de stalkingscase was er bijvoorbeeld steeds het
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gevaar dat de typering van stalking verengd zou worden tot het lastig val-
len van bekende Nederlanders, het zogenaamde star-stalking. Zo ver-
noemde de ontwerper van het initiatief wetsvoorstel, Boris Dittrich, dit
voorstel aanvankelijk naar een bekend slachtoffer van deze vorm van
stalking, de gitarist Harry Sacksioni (Holtmaat, 1999, p. 54). Dit had ge-
makkelijk kunnen leiden tot een inperking van de claim zeker als we re-
kening houden met de invloed die uitgaat van de manier waarop som-
mige media aandacht aan stalking besteden.

Fase 3: het wetsvoorstel

Na deze fase waarin de definiëring van een claim ter discussie staat en
uiteenlopende definiëringen naar voren gebracht en uitgeprobeerd wor-
den komt de fase, de derde, waarin de claim zijn voorlopig definitieve
vorm krijgt. De claim wordt in de vorm van een wetsvoorstel gegoten of
wordt via maatregelen of richtlijnen onderdeel van de strafrechtelijke
praktijk. Anders gezegd, de claim wordt voorwerp van politieke besluit-
vorming. Vaak betekent dit het einde van het strafrecht discours omdat
het doel hiermee bereikt is (of lijkt te zijn). Het discours kan echter
steeds opnieuw opflakkeren indien bijvoorbeeld de autoriteiten andere
wegen inslaan dan de morele ondernemers willen. Het kan ook gebeuren
dat tegenstanders zich alsnog gaan verzetten. Het spel begint dan op-
nieuw en doorloopt opnieuw de eerdere fasen. Dit kan met name gebeu-
ren bij wetgeving omdat dit meestal lang duurt, hetgeen het verloop er-
van per definitie onzeker maakt.

Stalking werd, zoals aangegeven, in december 1997 voorwerp van wet-
geving en dit proces verliep niet geheel zonder horten en stoten. Zo
dreigde het initiatief wetsvoorstel van Dittrich c.s. averij op te lopen toen
na de verkiezingen van mei 1998 mede-indiener Vos niet direct gekozen
werd en de nieuwe VVD-fractie veel kritischer bleek te staan tegenover
het nut en de noodzaak van een aparte strafrechtelijke bepaling inzake
stalking (net als GroenLinks en de SP). Toch hoefde de Stichting Anti
Stalking als morele ondernemer niet in actie te komen omdat het tweede
kamerlid Dittrich de facto deze ondernemersrol had overgenomen. Door
de behandeling van het wetsontwerp te vertragen, de hulp van
strafrechtdeskundigen in te roepen en zijn eigen inzet wist hij het wets-
ontwerp op koers te houden. Het wetsontwerp haalde ongewijzigd4 de
eindstreep en werd door de Tweede Kamer met algemene stemmen en
door de Eerste Kamer zonder stemming aangenomen. Het derde doel
van de Stichting Anti Stalking – een wettelijk verbod van stalking – werd
zo bereikt.

Sinds het indienen van het initiatief wetsvoorstel blijkt de aandacht
voor stalking in de media duidelijk afgenomen te zijn. Er verschijnen nog

4 In de beginfase zijn wel enkele wijzigingen aangebracht op advies van de Raad van State
(Kamerstukken II, 25.768, nr. A).
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slechts berichten in de kranten als het wetsontwerp in het parlement
behandeld wordt. De Telegraaf vormt hier een uitzondering zij het dat in
deze krant de nadruk ligt op gevallen van star-stalking. Ook de stichting
zelf krijgt minder aandacht in de media. Voor het bereiken van een straf-
rechtelijk verbod van stalking is dat niet meer nodig omdat de ‘zaak’ ste-
vig in handen is van – nu – mede-ondernemer Dittrich. Dit ‘in veilige
handen zijn’ verlaagt de nieuwswaarde van het onderwerp voor de me-
dia en vermindert daarmee tevens hun belangstelling.

In de wereld van de wetenschap ligt dit anders. Zo gaat in juridische
tijdschriften de discussie over de juridische merites van het wetsvoorstel
en over het nut en de noodzaak van specifieke strafrechtelijke anti-
stalkingsbepalingen voort maar dit heeft geen gevolgen voor het wets-
voorstel.5 Ook onder psychologen en psychiaters blijft aandacht voor dit
onderwerp bestaan bijvoorbeeld te zien in het regelmatig verschijnen
van stalking-artikelen in hun vaktijdschriften. Uit de behandeling van
het wetsvoorstel in het parlement blijkt dat kamerleden (waaronder de
indieners van het voorstel) de juridische literatuur goed lezen en dit
heeft in een aantal gevallen effect op de formulering van de wet. De ove-
rige wetenschappelijke literatuur gebruiken de indieners slechts om de
noodzaak van hun voorstel te benadrukken.

Slot

Strafrecht is produkt van moreel ondernemen. In de praktijk echter blijkt
het niet zo eenvoudig te zijn om het strafrecht of de strafrechtelijke prak-
tijk op de gewenste wijze te beïnvloeden. Vanaf het moment dat mensen
het besluit nemen publiekelijk te streven naar meer (of minder) straf-
recht, wordt dit initiatief – net als de vroegere Oost-Indiëvaarders – de
prooi van onvoorspelbare en niet te controleren elementen. Er komen tal
van actoren in het spel – media, politici, belanghebbende organisaties,
deskundigen, enzovoort – elk met hun eigen belangen en doeleinden die
voortdurend op elkaar reageren. Zo nodig manipuleren zij de naar voren
gebrachte claims en gebruiken deze, indien mogelijk, voor hun eigen
belangen en doelen. Deze wirwar van interacties maakt het proces van
strafrechtsvorming moeilijk beheersbaar voor zowel de morele onderne-
mers als de politici die iets aan de naar voren komende problemen moe-
ten doen en daarmee wordt de uitkomst van dergelijke processen nogal
onvoorspelbaar.

5 Zeer tot ergernis van Royakkers c.s. (zie Royakkers en Van Klink, 2000, pp. 351-357 en de
daarin aangehaalde literatuur).
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Intieme relaties en het
strafrecht
Over thuisgeweld en de strafbaarstelling van belagen

prof. dr. E. Lissenberg*

In dit artikel wordt de veranderde houding ten opzichte van geweld in
intieme relaties onder de loep genomen. Daarbij worden enige ontwik-
kelingen vanaf de jaren zeventig in vogelvlucht onder de aandacht ge-
bracht, met name voor wat betreft de veranderde betekenis van manne-
lijke en vrouwelijke normen. Masculinisering en feminisering lijken
beide, zij het in afzonderlijke domeinen, aan kracht te hebben gewon-
nen: terwijl de Nederlandse publieke cultuur – en in het verlengde daar-
van de Nederlandse strafrechtspleging – de afgelopen decennia verman-
nelijkt is, wordt in de privé-sfeer juist meer nadruk gelegd op vrouwelijke
normen zoals invoelingsvermogen en het rekening houden met elkaars
wensen en verlangens. Ik zal aan de orde stellen dat deze feminisering
van de omgangsvormen in intieme relaties beschouwd moet worden als
de uitkomst van een collectief cultuurconflict over het ‘juiste gedrag’ van
mannen tegenover vrouwen. De vrouwenbeweging beklemtoonde des-
tijds dat vrouwen het slachtoffer waren van seksueel geweld en patriar-
chale onderdrukking. Dit conflict leidde in de criminologie tot de benoe-
ming van een nieuwe misdaadcategorie, namelijk thuisgeweld.

In de jaren negentig lijkt dat cultuurconflict zijn collectieve karakter te
hebben verloren, maar op individueel niveau leiden de veranderde
(strafrechtelijke) opvattingen over de (on)aanvaardbaarheid van relatio-
neel geweld nog steeds tot normconflicten die kunnen uitmonden in als
misdadig benoemd gedrag.

Voorts lijkt men, als gevolg van de toegenomen gevoeligheid voor
geweldgebruik en van de voortschrijdende individualisering, steeds into-
leranter geworden jegens welke hinder dan ook in de persoonlijke le-
venssfeer. Mensen wensen niet alleen gevrijwaard te worden van fysiek
geweld maar ook van psychisch geweld. De wetgever heeft onlangs ge-
meend daartegen bescherming te moeten bieden met het strafbaar-
stellen van belagen, waarmee de categorie gedragingen vallend onder
thuisgeweld breder is geworden.

* De auteur is als hoogleraar criminologie verbonden aan het criminologisch instituut Bonger,
Universiteit van Amsterdam.
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Van een feminiene naar een masculien-feminiene cultuur

In de tweede helft van de jaren zeventig kenmerkte de socioloog Geert
Hofstede de Nederlandse samenleving als feminien. Hij baseerde zich op
de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar algemene waarden in
meer dan vijftig landen. Zijn respondenten werkten in nationale vesti-
gingen van IBM, bij welk bedrijf Hofstede toen ook zelf werkzaam was. In
een feminiene samenleving zijn de dominante waarden de ‘zorg voor
anderen en voor de omgeving’ en ‘conflicten worden opgelost door com-
promissen en onderhandelingen’. In een masculiene samenleving staan
materieel succes en vooruitgang hoog in het vaandel en moeten conflic-
ten worden uitgevochten (Hofstede, 1995, p. 125). Op de lijst van vijftig
landen werd Nederland in femininiteit alleen overtroffen door Noorwe-
gen en Zweden.1

De Nederlandse samenleving is in toenemende mate trekken gaan ver-
tonen die Hofstede aanmerkt als masculien. De inkomens- en
vermogensverschillen zijn de laatste decennia groter geworden en het
najagen van individueel materieel gewin werd een geaccepteerd streven
waar openlijk over mocht worden gesproken. Tegelijkertijd is getornd
aan de verworvenheden van de verzorgingsstaat, ook al bleef de sociale
zorg iedereen nog steeds een zorg. Maar nog altijd wordt overlegd en on-
derhandeld waardoor veel conflicten niet hoog oplopen. Er is een
feminien-masculiene samenlevingsvorm ontstaan. De Nederlandse
samenleving is opgeschoven in de richting van de Verenigde Staten die
de vijftiende plaats bezetten op Hofstede’s ranglijst.

De cultuur van een samenleving komt onder meer tot uiting in de
strafrechtspleging, en omgekeerd beïnvloedt de wijze waarop de straf-
rechtspleging vorm krijgt weer die omvangrijker cultuur. Het beeld van
een feminiene samenleving lijkt op Hulsmans typering van Nederland in
de jaren zeventig als een samenleving met een strafrechtssysteem dat
minder op uitsluiting was gericht dan vergelijkbare systemen in andere
landen, waar politie en openbaar ministerie op decentraal niveau beslis-
singen namen en het aantal gedetineerden per honderdduizend inwo-
ners op een zeer laag niveau lag.2 Het betrekkelijk vriendelijke karakter
van de strafrechtspleging kwam toen vooral naar voren in de bejegening
en rechtsbescherming van verdachten en daders.

Begin jaren tachtig signaleerde Hulsman een verschuiving in het ka-
rakter van de Nederlandse strafrechtspleging in de richting van centrali-
sering van het openbaar ministerie en een daarmee gepaard gaande uni-
formering van het beleid en een stijgend aantal gedetineerden. Van
zuinigheid met het strafrecht zou, zo vreesde hij, niet veel terecht komen
(Hulsman, 1982; 1984). Hij heeft gelijk gekregen. Het aantal strafrechte-

1 Japan stond qua masculiniteit op de eerste plaats, gevolgd door Oostenrijk en Venezuela.
2 Hulsman noemt dit een ‘groene’ samenleving, gebruik makend van een van Galtungs

ontwikkelingsmodellen.
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lijke reacties is de afgelopen twintig jaar toegenomen, zowel voor wat
betreft buitensluitende als binnenhoudende reacties. Ook de straf-
rechtspleging is veranderd in een feminien-masculiene mengvorm.

De resocialisatie van daders verdween naar de achtergrond, terwijl
buitensluitende reacties in casu vrijheidsberovingen, steeds gebruikelij-
ker werden zoals onder meer kan worden opgemaakt uit het gestegen
aantal gedetineerden. Van vijfendertig gedetineerden per honderddui-
zend inwoners in de jaren zeventig steeg dit aantal in 1998 naar negentig
gedetineerden per honderdduizend inwoners (Bosch, 2000, p. 53). De
overheid werd steeds minder terughoudend in het vertoon van dit mas-
culiene geweld. Anderzijds is het sanctiepakket uitgebreid met minder
ingrijpende formele reacties, zoals taak- en leerstraffen. Politie en open-
baar ministerie onderhandelen met daders en soms ook met slachtoffers
en op veel terreinen is gedogen de praktijk. Dat zijn de feminiene trekken
van het strafrechtelijke apparaat.

Op samenlevingsniveau en in de strafrechtspleging boetten feminiene
kenmerken aan kracht in, terwijl zich op het vlak van de intieme relaties
een mentaliteitsverandering heeft voltrokken ten gunste van zachte of
feminiene krachten. Mannen zijn in de loop van de tijd ontvankelijker
geworden voor de verlangens van vrouwen en kinderen en tonen zich
dus meer van hun invoelende kant (vergelijk Van Stokkom, 1997). De on-
derlinge verhoudingen in de private sfeer zijn gelijkwaardiger geworden,
ook al is de taakverdeling tussen vrouwen en mannen nog altijd betrek-
kelijk traditioneel. Mannen brengen het leeuwendeel van het inkomen in
en vrouwen verrichten nog steeds de meeste zorgtaken.

Thuisgeweld: een collectief cultuurconflict

Vrouwen stelden in het midden van de jaren zeventig van de 20e eeuw
eisen aan de strafwetgeving en de strafrechtspleging met betrekking tot
de externe beheersing van het gedrag van mannen. Zij verwachtten be-
schermend optreden van de overheid via strafrechtelijke sancties tegen
díe mannen die zich in intieme relaties niet wisten te beheersen. Dit ge-
beurde in een periode dat decriminalisering en ‘zuinigheid met het straf-
recht’ nog tot de idealen behoorden. Het leidde tot een tweespalt onder
radicale criminologen toen vrouwelijke criminologen zich achter de cri-
minaliseringseisen van de vrouwenbeweging schaarden en thuisgeweld
als misdaadcategorie introduceerden.

De ‘speel’ruimte van mannen moest worden ingeperkt in de hoop en
verwachting dat daarmee de zeggenschap van vrouwen over eigen lijf en
leden toe zou nemen. Diepgaande meningsverschillen plaatsten goed
opgeleide vrouwen tegenover mannen uit hun directe omgeving en daar-
toe behoorden ook functionarissen uit kringen van politie en justitie. In
de strijd om de vrouwenemancipatie werd seksueel geweld een belang-
rijk thema. Seksueel geweld van mannen jegens vrouwen werd gezien als
het prototype van patriarchale overheersing en de strafwet als instru-
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ment en symbool van (seksuele) onderdrukking. Mannen moesten tot
hun verbazing vernemen dat zij allen ‘potentiële verkrachters’ waren.

Er was sprake van een cultuurconflict dat tot nieuwe definities en
nieuwe interpretaties van strafbaar gedrag leidde. Aan de basis van
(strafbare) regelschendingen liggen volgens Sellin cultuurconflicten. Hij
onderscheidt conflicten tussen en binnen culturen. Bij conflicten tussen
culturen, of primaire cultuurconflicten, komen gedragsregels uit ver-
schillende culturen met elkaar in botsing. Secundaire cultuurconflicten
zijn conflicten over normen als gevolg van sociale differentiatie-
processen binnen dezelfde cultuur (Sellin, 1938, p. 105). In de hier aan de
orde zijnde kwestie was er sprake van een secundair cultuurconflict. Tus-
sen mannen en vrouwen behorend tot dezelfde cultuur hadden zich
sterk uiteenlopende denkbeelden ontwikkeld over de omgangsvormen
inzake seksualiteit en zorg, die in de tweede helft van de jaren zeventig
door vrouwen beargumenteerd naar buiten werden brachten (Doomen,
1976; Meulenbelt, 1976).

Het conflict kon ontstaan in een reeks van samenvallende ontwikkelin-
gen. Het aantal hoogopgeleide vrouwen met een werkkring of het zekere
vooruitzicht op een passende baan nam snel toe. Zij onderhielden inter-
nationale contacten en werden via internationale, vooral Amerikaanse,
bronnen geattendeerd op de (seksuele) onderdrukking van vrouwen en
op de mogelijkheden om zich daartegen te verzetten (Brownmiller, 1975;
Schwendingers, 1974). In deze context zijn het gebruik van de anticon-
ceptiepil en de zogenoemde seksuele revolutie van groot belang geweest.
Vrouwen herinterpreteerden hun individuele seksuele ervaringen en be-
schouwden zich, al dan niet in retrospectief, als slachtoffers van seksueel
geweld en patriarchale onderdrukking. Gedragingen werden gedefini-
eerd als feiten waartegen de overheid behoorde op te treden. Privé-
problemen werden openbare kwesties: het persoonlijke werd politiek.

Dit sociale differentiatieproces en de daarmee samenhangende veran-
deringen in denkbeelden beïnvloedde ook strafrechtelijke functionaris-
sen. Zij werden gevoeliger voor de ernst van problemen in de private
sfeer en raakten doordrongen van de noodzaak daarop formeel te reage-
ren. Er kwamen voorschriften betreffende passend optreden bij dit soort
aanklachten, zoals de zogenoemde Richtlijnen De Beaufort van 16 ja-
nuari 1986 inzake de bejegening van slachtoffers van seksuele misdrij-
ven. De eisen van de vrouwenbeweging boden het strafrechtelijk appa-
raat de gelegenheid om via de aandacht voor slachtoffers zijn feminiene
karakter tot uitdrukking te brengen, terwijl de masculiene zijde zichtbaar
werd in een strengere aanpak van relationeel geweldgebruik, met name
van verkrachting.

Het bovenstaande verhaal is bekend, maar nog nooit is nauwkeurig
onderzocht hoe dit culturele selectieproces verliep. In hoeverre en in
welke opzichten de machtsbalansen tussen mannen en vrouwen zijn
verschoven, zal per leefsituatie en per groep in de samenleving moeten
worden vastgesteld. Zo’n onderzoek is van belang voor een antwoord op
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de vraag hoe wij in de huidige situatie terecht zijn gekomen, waarin nog
altijd onvrede bestaat over een te krachtig of juist te zwak optreden van
politie en justitie, met als gevolg beschermde daders en schuldige slacht-
offers. Nog steeds praten, voornamelijk vrouwelijke, politici over een ef-
fectieve aanpak van problemen rond thuisgeweld, omdat overheids-
functionarissen daar nog steeds te weinig tegen doen of onvoldoende
mogelijkheden hebben om te interveniëren.3

Het secundaire cultuurconflict lijkt thans opgelost, althans in spraak-
makende autochtone kringen. Qua denkbeelden bestaan er geen grote
verschillen meer tussen mannen en vrouwen aangaande de juiste gedra-
gingen binnen relaties. Veel mannen hebben zich de door vrouwen ge-
propageerde opvattingen eigen gemaakt. Toch kan ik mij niet aan de in-
druk onttrekken dat het persoonlijke voor een deel van de generatie
vrouwen die opgroeide in de jaren zestig en zeventig nog altijd politiek is.
Mensen van jongere leeftijd bekommeren zich niet langer collectief om
deze problemen. De ooit als politiek aangemerkte kwesties leiden bij hen
wellicht tot individuele normconflicten omdat de omgangsvormen nog
niet geheel zijn uitgekristalliseerd. Tegelijkertijd zijn deze individuele
normconflicten illustratief voor de veranderde visies op de omgangsvor-
men tussen mannen en vrouwen.

Verleiding en overspel: individuele normconflicten

Een individueel normconflict doet zich voor als iemand in een specifieke
situatie geconfronteerd wordt met de keuze tussen uiteenlopende
gedragsvoorschriften of normen. Vrouwen verwachten respect voor hun
wensen inzake bijvoorbeeld het initiatief tot een vrijage. Dit kan aanlei-
ding geven tot botsingen als de omgangsvormen niet helder zijn. Op
welk moment wordt van wie gedragsbeheersing vereist? Als een vrouw
het initiatief neemt, bepaalt zij dan de gang van zaken? Mag de manne-
lijke partner uit haar initiatief afleiden dat van hem actie wordt ver-
wacht? De dominante norm vereist zelfbeheersing en invoelingsvermo-
gen van mannen, maar wordt hier ook naar gehandeld? Interpreteren de
betrokkenen de gebeurtenis op dezelfde wijze? De veranderde normen
hebben ertoe geleid dat vrouwen en meisjes niet meer zo gauw voor hoer
worden uitgemaakt en dat mannen en jongens eerder beticht zullen wor-
den van aanranding of verkrachting.

Volgens Tittle bestaat er een verband tussen de aard van de gepleegde
misdaad of van het deviante gedrag en de greep die iemand heeft op ei-
gen en andermans leven. Zijn uitgangspunt is dat iedereen een hekel
heeft aan bemoeienis van anderen. Iedereen streeft naar zoveel mogelijk
autonomie, wat wil zeggen dat iemand meer te zeggen heeft over ande-
ren dan anderen over hem of haar. Onderzocht moet worden hoeveel en

3 Het debat ‘Wij klagen aan... dood door schuld, wetgever nalatig’ op 28 april jl. in De Balie in
Amsterdam was daar een voorbeeld van.
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op welke terreinen iemand zich welk gedrag van anderen moet laten wel-
gevallen en in hoeverre iemand in staat is anderen naar zijn of haar pij-
pen te laten dansen. De balans tussen onderschikking (repression) en
overheersing (autonomy) bepaalt volgens Tittle de aard van het te ver-
wachten en feitelijk gepleegde misdadige of deviante gedrag.

De individuele beheersingsbalans (control balance) hoeft niet op alle
terreinen van het leven in dezelfde richting door te slaan. Sommige men-
sen houden zich op de meeste levensgebieden goed staande en vertonen
op slechts een enkel terrein een tekort op de balans (Tittle, p. 188). In
seksueel opzicht zijn de tekorten op de balans van vrouwen enigszins
opgeheven, terwijl die bij mannen juist zijn ontstaan. Mannen hebben
leren inzien dat zij met hun vrouwelijke partner rekening moeten hou-
den. Zij kennen de veranderde normen over passend seksueel gedrag
maar zij willen ook zelf aan hun trekken komen. Welk verweer hebben zij
tegen vrouwelijke verleidingskunsten? Verleiding is niet strafbaar. Strij-
dige interpretaties van wederzijdse bedoelingen en verwachtingen kun-
nen resulteren in gedrag dat als aanranding of verkrachting wordt be-
stempeld.

Veraart noemt een dergelijk proces een ‘mislukte vrijage’ en beschrijft
het als: ‘Verleiding, een vrijage, seks bedreven, spijt’. Het aanklagende
slachtoffer loopt bij hem de kans op een aanklacht wegens valse aangifte
(Veraart, 1997, p. 156). Zo wordt het strafrecht voor beide partijen een
individueel wraakmiddel. Tegen een dergelijk gebruik van het strafrecht
heeft de wetgever van 1886 zich verzet, zoals de besprekingen van het
overspelartikel duidelijk maken.

Overspel was naar het oordeel van Modderman een onrecht en dat hij
zulk gedrag ongepast – en in hedendaagse termen deviant – vond, blijkt
uit zijn omschrijving ‘het offeren aan Venus Vulgivaga’, waarmee hij
doelde op de kosten van een minnares of het bezoek aan een prostituee
(Smidt, 1881, p. 286). Dit was een onrecht dat iemand leed berokkende,
maar het was geen criminele aangelegenheid die de rechtsorde aan-
tastte. Het ging om een (civiele) kwestie die beide echtelieden zelf moes-
ten oplossen. De overheid behoorde zich verre te houden van problemen
in intieme relaties. Als overspel strafbaar zou zijn, dreigde het gevaar dat
de ‘beledigde’ echtgenoot een klacht zou indienen bij de officier van jus-
titie, waarmee het strafrecht een individueel wraakmiddel zou kunnen
worden.4 Dat gevaar dreigt eens te meer nu belagen strafbaar wordt ge-
steld.

Van lichamelijke naar geestelijke mishandeling

Met de strafbaarstelling van belagen is de ‘penalisering’, het met straf
bedreigen, van gedrag in intieme relaties omvangrijker geworden. Ameri-

4 Er kwam uiteindelijk een overspelartikel in het wetboek van strafrecht. Vergeleken met de
Code Pénal was het veranderd van een seksespecifiek in een sekseneutraal wetsartikel.
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kaans onderzoek wijst uit dat vrouwen vooral worden belaagd door ie-
mand met wie zij een intieme relatie (gehad) hebben terwijl mannen eer-
der belaagd worden door iemand die zij niet of nauwelijks kennen (Baas,
1998, p. 27). De criminalisering van belagen of ‘stalking’ is een logische
voortzetting van het proces dat begon met de discussies in de vrouwen-
beweging over wijziging van het verkrachtingsartikel en in breder ver-
band van de zedelijkheidswetgeving. De bescherming tegen fysieke mis-
handeling wordt uitgebreid met bescherming tegen geestelijke
mishandeling. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot
strafbaarstelling van belagen, heet belaging ‘psychische mishandeling
met voorbedachte rade’, gericht tegen de psychische en fysieke integriteit
van het slachtoffer.

De gevoeligheid voor hinder, in welke vorm ook, is de afgelopen jaren
toegenomen, en overheidsinstanties werpen zich op als beschermer. De
bedoelde hinder, voorzover veroorzaakt door (ex-)partners, betreft niet
langer alleen de objectief vaststelbare lichamelijke schade en daaraan
gekoppelde gevoelens van onveiligheid, maar ook de beleving van onvei-
ligheid. De dreiging die van het stelselmatige hinderlijke gedrag van de
belager uitgaat, moet worden voorkomen of bestreden.

Een dergelijke verschuiving in de oriëntatie van de overheid deed zich
al eerder voor voor wat betreft het criminaliteitsbeleid in het algemeen.
De overheid baseerde haar beleid oorspronkelijk op concrete gebeurte-
nissen, vastgesteld door de politie of door onderzoekers. Daaruit werd de
omvang van de objectieve onveiligheid van de bevolking afgeleid. In de
loop van de jaren negentig zijn daar onveiligheidsgevoelens voor in de
plaats gekomen. De beleving van onveiligheid werd belangrijker dan de
objectieve onveiligheid. Ondanks de toegenomen mondigheid van bur-
gers lijkt er aan de overheidsbescherming, althans op papier, geen eind
te komen. In de strafbaarstelling van belagen wordt vorm gegeven aan
het recht om met rust gelaten te worden, om het leven naar eigen inzicht
in te richten zonder storende tussenkomst van medeburgers, met als
keerzijde een toenemende kans om geconfronteerd te worden met in-
grijpen door de overheid.

Tot de achterliggende vragen, die de wetgever zich al stelde in 1886,
behoren: welk optreden mag van de overheid verwacht worden bij bot-
singen in intieme relaties en in hoeverre en door welke maatschappelijke
groepen wordt dat optreden aanvaard? De wetgever heeft zich in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw uitgesproken voor overheidsinmenging
op dit terrein en heeft deze keuze momenteel bevestigd door belagen
strafbaar te stellen. De huidige strafwetgevers zijn, voorzover het inter-
ventie in private kwesties betreft, aanzienlijk minder terughoudend dan
hun voorgangers van 1886. Overigens kan het strafbaarstellen van bela-
gen worden beschouwd als het symbool bij uitstek van de huidige
masculien-feminiene cultuur: er wordt ‘gezorgd’ voor slachtoffers door
daders te straffen.
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De toekomst van belagen

Mijns inziens is belagen, in ieder geval in intieme relaties, een overgangs-
verschijnsel in de verhouding tussen mannen en vrouwen. Voor som-
mige mannen is het nu nog onverteerbaar dat vrouwen een eind maken
aan de relatie. Relatieve machteloosheid en sociale en emotionele ont-
reddering kan verlaten mannen ertoe brengen zich wanhopig vast te
klampen aan hun vroegere partner en haar op allerlei manieren lastig te
vallen zonder dat dit tot fysieke gewelddaden hoeft te leiden. Belagen is
voor mijn gevoel een overgangsverschijnsel omdat jongens en meisjes
zich instellen op andere omgangsvormen en verwachtingspatronen. Zij
leren van de problemen van de vorige generatie. Met andere woorden, de
toegenomen gevoeligheid voor bepaalde sociale verschijnselen in de ene
generatie produceert verhoogde weerbaarheid in de volgende generatie.

De ervaring met de echtscheiding van hun ouders of van ouders van
hun vrienden heeft hen ervan bewust gemaakt dat relaties geen
eeuwigheidswaarde hebben. Bovendien worden jongens beter voorbe-
reid op zelfstandigheid en leren zij voor zichzelf te zorgen. Na het afbre-
ken van een relatie zullen zij, net als daarvoor, op eigen benen kunnen
staan. Wat dat betreft zijn de verhoudingen evenwichtiger geworden en
zal het eind van een relatie geen van beide partners meer volkomen uit
balans brengen. De nu nog vaak gesignaleerde machteloosheid van man-
nen die tot redeloosheid, waaronder belagen, leidt, zal meer en meer tot
het verleden gaan behoren.
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Criminaliseren van
internet-misbruik?
Een pleidooi voor zelfregulering binnen internationale kaders

drs. G. van Rossum*

Door vergaande innovaties in de informatie- en communicatie-
technologie (ICT) verandert de wereld fundamenteel. Iedereen is ervan
overtuigd dat hier sprake is van een onomkeerbaar proces. De nieuwe
economie (de informatiesamenleving) krijgt door verdergaande ICT-
innovaties – waarbij internet voorop loopt – steeds meer vorm.

Tegelijkertijd worden we bijna dagelijks in de (inter)nationale media
met de ‘gevaren’, het risicogedrag via internet geconfronteerd. Internet
blijkt als steeds belangrijker ruggengraat van de nieuwe economie ook
steeds meer ruimte te bieden voor misbruik. Risicogedrag dat overigens
bedoeld of onbedoeld hoge sociaal-maatschappelijke kosten met zich
mee meebrengt.

De huidige aanpak van misbruik van internet zal uiteindelijk niet het
beoogde effect sorteren, namelijk het adequaat beheersen van risico-
gedrag via internet. Dit roept direct de vraag op waarom deze aanpak
aan haar doel voorbij zal schieten. De gekozen aanpak, die is gebaseerd
op het perspecief van het versterken van het strafrechtssysteem, is te tra-
ditioneel. De basisgedachte van voornamelijk verdergaand criminalise-
ren van risicogedrag via internet in combinatie met het vasthouden aan
het klassieke rechtshandhavingsmodel en het beschermen van de eigen
jurisdictie, is weinig vruchtbaar. Deze gedachte gaat immers voorbij aan
de kern van de netwerkeconomie en internet die bestaat uit zelfregule-
ring en globalisering. Daarbij dient direct te worden opgemerkt dat een
aanpak gebaseerd op zelfregulering niet betekent dat er geen behoefte
blijft bestaan aan een justitieel vangnet. Integendeel, maar de rechts-
handhaving zal in een moderner perpectief moeten komen te staan.

Kortom, het doel van dit artikel is dan ook een aantal noties te presen-
teren, die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een mo-
derner strategisch beleid gericht op het beheersen van risicogedrag via
internet. Daartoe wordt eerst een schets van de achterliggende proble-
matiek gegeven. Vervolgens worden kort beschrijvingen gegeven van ver-
schillende vormen van risicogedrag en wordt de kern van de problema-
tiek geformuleerd. Ter afsluiting van het artikel wordt – bij wijze van

* De auteur is criminoloog en als principal consultant verbonden aan Origin Government te
Den Haag.
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persoonlijke noot – aangegeven welke rol de Nederlandse politiek in die
problematiek zou moeten spelen.

Schets van de achterliggende problematiek

Zoals gezegd, door de expansie van ICT is het maatschappelijk leven in-
grijpend veranderd. ICT-innovaties hebben een enorme sociaal-
maatschappelijke impact. In feite is er sprake van een omwenteling.
Door de expansie van ICT onstaat naast de reële wereld een niet tastbare,
grenzeloze wereld. Deze virtuele wereld kent haar eigen wetmatigheden
en handelingspatronen. ICT, met als ultiem voorbeeld de koppeling van
allerlei bestanden via internet, biedt de mogelijkheid om wereldwijde
markten aan te boren. Er ontstaat een nieuwe economie, de zogenaamde
netwerkeconomie. Deze ontwikkelt zich langs een geheel eigen dyna-
miek, gebaseerd op de digitale distributie van informatie en op het com-
municeren en het plegen van transacties door middel van ICT-
toepassingen. Deze netwerkeconomie heeft ook een enorm groei-
potentieel. Zo heeft het Centraal Planbureau berekend dat in 1999 de
ICT-sector verantwoordelijk is voor 25% van de economische groei in
Nederland.1 In feite maken overheden en het bedrijfsleven zich afhanke-
lijk van ICT of zijn dat al. Zo verrichten ontelbaar veel organisaties trans-
acties via internet of gebruiken deze technologie bij telewerken of klan-
tenbinding.

Deze afhankelijkheid zal in de toekomst alleen maar toenemen. We-
reldwijd werken politiek en bedrijfsleven er aan mee om versneld en
vanuit hoofdzakelijk economische motieven – met Internet als ruggen-
graat – de nieuwe netwerkeconomie in te richten. Er wordt veel geïnves-
teerd in het ontwikkelen van nog innovatievere technologie en in het
aanmoedigen van het gebruik daarvan.

Nederland blijft daarbij niet achter. In de vorig jaar gepresenteerde
regeringsnota De digitale delta wordt veel aandacht besteed aan het sti-
muleren van ICT-innovaties (Regeringsnota, 1999). Er worden ook veel
gelden voor gereserveerd. Daarnaast richt de politiek zich – bijvoorbeeld
door middel van reclamecampagnes als Nederland gaat digitaal – op het
stimuleren van het gebruik van ICT-toepassingen door bedrijven en
vooral ook particulieren. Ook internationaal wil de Nederlandse politiek
haar steentje bijdragen. Zo pleitte premier Kok er tijdens de Europese
Top in Lissabon voor om via internetstimulering op Europees niveau
groei en innovatie een impuls te geven (voorjaar 2000).

Maar de belangrijkste speler op dit vlak is het internationale bedrijfsle-
ven. Vooral multinationals hebben een onvoorwaardelijk geloof in de
netwerkeconomie. Neem alleen al het feit dat drie multinationals van
Nederlandse origine voor de komende paar jaar ruim acht miljard gul-

1 De Volkskrant 26 april 2000.
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den gaan investeren in de verdere ontwikkeling van e-commerce, het
zaken doen en transacties plegen via internet.

Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de nieuwe netwerkeconomie
ook haar schaduwkanten kent. ICT-innovaties en digitale informatiestro-
men zullen in een rap tempo toenemen. Ze zullen uiteindelijk de basis
vormen voor de nieuwe samenleving. Over de vraag hoe de uiteindelijk
steeds complexer wordende sociale en economische structuren er in de
toekomst uit zullen zien en hoe de reële en de virtuele wereld zich zullen
gaan vermengen, valt slechts te speculeren. Het is dan ook onvermijde-
lijk dat (inter)nationale overheden voor geheel nieuwe, en voor de toe-
komst nog onvoorspelbare, problemen komen te staan.

Het blijkt dat internet ook steeds meer ruimte biedt voor risicogedrag.
Bijna dagelijks melden de (inter)nationale media over misbruik van
internet. Deze gedragingen brengen hoge maatschappelijke kosten met
zich mee. Zo heeft het accountancybureau PriceWaterhouse berekend
dat wereldwijd de schade als gevolg van het plegen van fraude via inter-
net in 1998 zo’n 33 miljard dollar bedraagt (terwijl volgens het zelfde bu-
reau in 1996 de schade ‘nul-komma- nul’ zou zijn).2 Dergelijke bereke-
ningen leggen naar verwachting nog maar een fractie van de werkelijk
geleden schade bloot. Het is gebleken dat veel bedrijven en overheden –
in verband met imago-verlies – niet bereid zijn om aangifte te doen bij
de justitiële autoriteiten of claims in te dienen bij verzekeringsmaat-
schappijen.3 Het is dus absoluut niet ondenkbaar dat de geleden schade
door misbruik van internet nog vele malen hoger ligt.

Het is te verwachten dat de kans op risicogedrag via internet zal toene-
men wanneer geen adequate maatregelen worden genomen. Immers,
het is evident dat het gebruik van internet en andere moderne technolo-
gie doorzet. Tot voor kort sloten (inter)nationale politici, bestuurders en
’handhavers en opspoorders’ de ogen voor dit risicogedrag. Voor wat be-
treft Nederland kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat in de eerder
aangehaalde regeringsnota De digitale delta en in de nota Wetgeving voor
de electronische snelweg (Regeringsnota, 1998) de begrippen veiligheid,
risicobeheersing, toezicht op internet en de aanpak van ‘cybercrime’ vrij-
wel niet voorkomen. Noch wordt in deze nota’s gesproken over de voor
deze zaken noodzakelijke budgetten.

Recentelijk zijn wel een aantal noodzakelijke stappen gezet, waar later
in dit artikel op wordt teruggekomen. Maar deze zijn naar mijn mening
onvoldoende om de ontstane onevenwichtigheid tussen innovatie (sti-
muleren van economische groei) en risicobeheersing op te heffen. Dat is
zorgelijk. De ruggengraat van de nieuwe economie dreigt een hernia op
te lopen.

2 De Volkskrant 12 mei 2000.
3 De Volkskrant 11 mei 2000.
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Risicogedrag via internet en ‘nieuwe’ slachtoffers

In het voorgaande zijn regelmatig de termen risicogedrag via en mis-
bruik van internet gehanteerd. Wat moet daar nu onder worden ver-
staan? Hieronder wordt een aantal verschijningsvormen hiervan kort
beschreven.

Voor een goed begrip moeten vooraf twee aantekeningen worden ge-
maakt. Allereerst dient te worden vastgesteld dat er geen eensluidende
definitie van ‘risicogedrag via ICT’ bestaat. De bestaande definities varië-
ren van een interpretatie van de omschrijving van risico’s zoals die in Van
Dale wordt gehanteerd: ‘gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of
kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen’ tot meer op het feno-
meen ‘cybercrime’ toegespitste definties als: ‘alle strafbare feiten of straf-
waardig handelen die door individuen of groepen van personen worden
gepleegd op internet dan wel met behulp van ICT-toepassingen’ (De
Vries e.a., 1999). (En met het begrip ‘strafwaardig handelen’ wordt haast
impliciet voorgesteld om dit te criminaliseren).

Bovendien is er nog vrijwel geen kwalitatief en kwantitatief onderzoek
gedaan naar het risicogedrag via internet of andere ICT-toepassingen. En
zeker niet naar wat er qua trends en scenario’s in de nabije toekomst kan
worden verwacht. Wel bekend zijn de resultaten van uitgevoerde inven-
tarisaties naar welke criminaliteitsvormen zich op dit moment via inter-
net voordoen (Stol e.a., 1999). Deze inventarisaties gaan echter uit van
wat je kunt noemen de ‘enge definitie’ en berperken zich tot kwalitatieve
beschrijvingen.

Ondanks deze beperkingen wordt kort een achttal categorieën be-
schreven van risicogedrag via internet, zoals deze worden gehanteerd
binnen justitie- en politiekringen en criminologisch onderzoek. De
meest gangbare indeling is de volgende (zie De Vries, 1999).

Aantasten van de nationale veiligheid
In het oog springende voorbeelden hiervan zijn cyberterrorisme en
information-warfare. Terroristen kunnen waar ook ter wereld via inter-
net aanslagen plegen op of infiltreren in vitale computersystemen van
bijvoorbeeld energiebedrijven, telefooncentrales, de luchtvaart of ‘defen-
sie’. De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn. De internationale sa-
menleving heeft zich immers steeds afhankelijker gemaakt van ICT. Het
is dus mogelijk om met ‘één druk op de knop’ het gehele maatschappe-
lijke leven lam te leggen of essentiële verdedigingssystemen uit te scha-
kelen.

Verstoren van de openbare orde
Internet biedt tal van mogelijkheden om geweld uit te lokken of om rel-
len – in de reële wereld en zelfs dicht bij huis – te veroorzaken. Een goed
voorbeeld daarvan zijn de hooligans die via internet en GSM-netwerken
geweld uitlokken en zich organiseren om veldslagen te leveren.
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Financieel benadelen van bedrijven of individuen
De zich snel ontwikkelende e-commerce is een van de belangrijkste pei-
lers van de netwerkeconomie geworden. Het merendeel van de Internet-
transacties waarmee vele miljarden dollars zijn gemoeid, ligt nog op het
vlak van business-to-business. Maar het blijkt dat particulieren
e-commerce steeds meer ontdekken en ook daadwerkelijk gaan gebrui-
ken. Het bedrijfsleven investeert veel om dat fenomeen uit te bouwen en
doet er alles aan om een betrouwbaar imago op te bouwen. Een be-
trouwbaar imago is immers de basis voor het ‘digitaal-zaken-doen’.

Tegelijkertijd is de e-commerce een van de meest kwetsbare elemen-
ten van de netwerkeconomie. Het is een open net en je kunt er anoniem
op handelen. Ondanks allerlei beveiligingsmaatregelen blijkt er veel
fraude via internet te worden gepleegd. Aangezien bedrijven negatieve
publiciteit zoveel mogelijk wensen te vermijden is de aangiftebereidheid
bij deze bedrijven laag. Van de fraude op internet is dan ook nog geen
betrouwbaar beeld te geven. Wel bekend is dat op dit moment het voor-
namelijk de ‘eigen medewerkers’ van een bedrijf zijn die frauderen en
die, bijvoorbeeld, digitale wijzigingen aanbrengen in betalingsop-
drachten. Of dat het (malifide) bedrijf zelf iets bestelt in het buitenland
via internet en de belastingafdracht ontduikt. Een nieuw fenomeen, dat
steeds vaker de kop opsteekt, betreft de verspreiding van fusie-geruchten
om de beurskoers te beïnvloeden.

Maar ook particulieren blijken steeds vaker slachtoffer te zijn van op-
lichting. De belangrijkste verschijningsvormen zijn daarbij:
– het achterhalen van creditcardgegevens door bijvoorbeeld het onder-
scheppen van nummers, het vervalsen van een website van een betrouw-
baar bedrijf en ‘klant-gegevens’ opvragen of het doelbewust oprichten
van een malifide bedrijf en gegevens van klanten misbruiken;
– het echte kaart-kraken en -wijzigen;4

– het vervalsen van creditcards door deze te kraken en na te maken;
– het ontfutselen van gegevens in de reële wereld teneinde deze vervol-
gens digitaal te misbruiken. Deze gestolen creditcardgegevens kunnen
makkelijk te gelde worden gemaakt in zogenaamde ‘ghost-shops’ op
internet.

Illegaal handelen en plegen van economische delicten
Naast fraude en oplichting biedt internet talloze mogelijkheden om via
het net illegaal te handelen. Op het net worden valse paspoorten, rijbe-
wijzen, soft- en hardrugs en gestolen kunst en andere goederen – let al-
leen maar op de opkomst van virtuele veilingen – aangeboden. Daar-
naast neemt het illegale gokken op het net een grote vlucht. Maar net als
bij fraude en oplichting moet verworven ‘zwart geld’ worden wit-
gewassen. Ook daar biedt internet interessante oplossingen voor. Er zijn
tal van virtuele banken, gevestigd in exotische eilanden of zelfs in virtu-

4 Dit is zelfs Bill Gates pas overkomen.
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eel gecreëerde landen, waar via het net snel en onzichtbaar geldstromen
naar toe kunnen worden weggesluisd.

Aantasten van persoonsrechten en privacy
Onlangs is het beveilingssysteem van Hotmail, de gratis e-mail-service
van Microsoft, gekraakt. Hierdoor kon een ieder urenlang kennisnemen
van de persoonlijke mail van personen die op deze service zijn aangeslo-
ten. Dit soort risicogedrag kan een enorme inbreuk op iemands privacy
en persoonsrechten betekenen. Daarnaast doen zich de laatste tijd
nieuwe verschijnselen voor, zoals stalking via internet (het hinderlijk vol-
gen van een persoon via e-mail) en het schenden van auteursrechten.
Door dit soort gedragingen kunnen individuen grote financiële en/of
geestelijke schade lijden.

Plegen van uitings- en verspreidingsdelicten
Dit is de meest bekende vorm van ‘cybercrime’. De Zandvoortse zaak van
juni 1998 – de verspreiding van kinderporno via internet – staat nog in
ieders geheugen gegrift. Ook is het bekend dat er via internet racistische
leuzen of cd’s van muziekgroepen met extremistische teksten worden
verspreid en extreem-rechtse artikelen worden aangeboden.

In de kern zijn de hierboven beschreven fenomenen klassieke vormen
van criminaliteit die via nieuwe wegen of met behulp van moderne tech-
nologie worden gepleegd. Of anders gezegd, het zijn handelingen die
conform het Nederlandse wetboek van strafrecht – al dan niet met een
marginale aanpassing – strafbaar zijn gesteld. Maar door internet en an-
dere ICT-innovaties is ook nieuw risicogedrag ontstaan. Twee voorbeel-
den daarvan zijn:

Verspreiden van macro-virussen
Een belangrijke zorg is dat (groepen van) individuen macro-virussen via
het net verspreiden die complete computerbestanden kunnen vernieti-
gen. Het feit dat deze handelswijze strafbaar is gesteld, kon niet verhoe-
den dat recentelijk nog het via e-mail verspreide ‘I Love You-virus’ voor
miljoenen dollars schade aanrichtte. De verwachting is dat steeds meer
van dergelijke virussen voor de nodige opschudding zullen zorgen. Het is
een fenomeen waar autoriteiten, het bedrijfsleven en providers nog wei-
nig grip op hebben.

‘Spamming’
Hieronder verstaan we de situatie waarbij een individu in staat is om to-
tale computersystemen van bedrijven of overheidsorganisaties plat te
leggen door het automatisch toezenden van duizenden e-mails per dag.
Recent nog zijn een aantal sites, waaronder die van Amazon.com en Ya-
hoo!, moedwillig op deze wijze overbelast. Deze handelswijze is op zich-
zelf niet strafbaar gesteld, maar kan wel uitermate onplezierig zijn.
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Het geheel overziend kan in ieder geval het volgende worden geconsta-
teerd. De aanpak van risicogedrag via internet is nog een vrijwel onont-
gonnen terrein. Het huidige (wetenschappelijke) onderzoek op dit ge-
bied richt zich in het bijzonder op het kwalitatief inventariseren van
gedragingen die al dan niet (inter)nationaal strafbaar zijn gesteld en op
het opstellen van daderprofielen. Daardoor blijven vragen onbeant-
woord die wellicht interessanter en voor het formuleren van een ade-
quate toekomstige aanpak van het risicovraagstuk in de netwerk-
economie belangrijker zijn.

Ook kan worden geconstateerd dat de netwerkeconomie relatief
nieuwe slachtoffers kent. Waren het voorheen, in de reële wereld, voor-
namelijk individuen die het slachtoffer waren van risicogedrag, door het
misbruik van internet lopen vooral (internet)bedrijven, financiële instel-
lingen en overheidsorganisaties schade op. En de daarmee gepaarde kos-
ten worden ongetwijfeld afgewenteld op de consument en de belasting-
betaler, die daarmee als de indirecte slachtoffers kunnen worden
aangemerkt.

Huidige aanpak onder de loep genomen

Zoals gezegd zijn door politici, (semi)overheidsorganisaties, het (inter)-
nationale bedrijfsleven en financiële instellingen recent noodzakelijke
stappen voorwaarts gezet. De kern van de huidige aanpak bestaat uit
drie elementen.

Beveiliging

Door genoemde partijen wordt veel belang gehecht aan en dus geld
geïnvesteerd in het beveiligen van het nieuwe economische stelsel, vitale
maatschappelijke systemen en de computersystemen ten behoeve van
de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. Het is evident dat dit belang-
rijk is en dat een ieder daarvoor zelf primair verantwoordelijk is. Maar
het blijkt dat de nadruk vaak te eenzijdig wordt gelegd op het aloude per-
spectief dat is gericht op het buiten de deur houden van de vijand (‘not
in my backyard-principe’). Een exemplarisch voorbeeld daarvan is dat
President Clinton begin dit jaar heeft aangekondigd ruim twee miljard
dollar uit te trekken voor de beveiging van de Amerikaanse internet-
infrastructuur. Maar er is meer aan de hand. ‘Hackers’ tonen voortdu-
rend aan dat dit verdedingmechanisme tekort schiet. Het lukt hen keer
op keer beveiligingen met enige, weliswaar kundige, inspanning toch te
omzeilen. Er moet dus voor worden gewaakt dat een zinloze ‘ratrace tus-
sen beveiligen en kraken’ ontstaat. Zo’n race zal immers weinig effectief
zijn en alleen maar verspilling van gelden met zich meebrengen.
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Criminalisering en opsporing

Politici en vertegenwoordigers van rechtshandhavende instanties van
staten hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk strafrechtelijke
kaders te creëren om risicogedrag tegen te gaan en om het gezamenlijk
toezichthouden en opsporen op internet te intensiveren. Zo wordt bin-
nen de G8 en de Raad van Europa (het in voorbereiding zijnde verdrag
Crime in cyberspace) momenteel overleg gevoerd en worden afspraken
voorbereid, waarbij de prioriteit wordt gelegd op het criminaliseren van
risicogedrag via internet en waarbij de repressieve aanpak van dat risico-
gedrag wordt versterkt.5 Daarnaast worden de bestaande rechtshand-
havende instanties van de verschillende staten uitgebreid met zoge-
naamde ‘cybercops’: specialisten die verantwoordelijk zijn voor het
toezichthouden en opsporen van criminaliteit op het internet. In mijn
ogen moet er tevens voor worden gewaakt dat een nieuwe ‘oorlog’ wordt
begonnen: een ‘war on cybercrime’. De ervaring in de reële wereld leert
dat een dergelijke – bijzonder kostbare – aanpak zelden of nooit tot de
beoogde resultaten leidt. Daarnaast kan die aanpak de integriteit en de
geloofwaardigheid van de politiek en de rechtshandhavende instanties
aantasten.

Beschermen eigen jurisdictie

De gekozen aanpak wordt vormgegeven vanuit een nationaal georiën-
teerd gedachtegoed. Er wordt sterk vastgehouden aan landelijk gestelde
normen en waarden, het willen veiligstellen van de eigen jurisdictie en
het veiligstellen van de eigen wijze van rechtshandhaving. Een goed
voorbeeld hiervan is de volgende passage uit de brief van minister Kort-
hals van eind december 1999 aan de tweede Kamer over het eerder ge-
noemde verdrag Crime in cyberspace: ‘De landen van de Raad van Eu-
ropa, en landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Japan, moeten
elkaar in de toekomst veel sneller dan nu het geval is assisteren bij het
opsporen van cybercrime. Zo blijft elk land exclusief bevoegd wat betreft
opsporingsactiviteiten en –methoden binnen haar rechtsmacht, terwijl
internetcriminaliteit effectief bestreden kan worden’.6 Deze nationaal
geöriënteerde handelwijze hoort echter bij een wereld waarin staten nog
duidelijke zichtbare grenzen hadden, zowel fysiek, juridisch, cultureel als
monetair. Maar deze tijden zijn veranderd.
Kortom, de geschetste aanpak zal niet het beoogde effect sorteren. Die
aanpak grijpt immers terug op traditionele door de eeuwen heen ontwik-
kelde denkmodellen en perspectieven, instrumenten en werkwijzen die
alle neerkomen op het versterken van het strafrechtelijk systeem. Op
zichzelf is dit goed te begrijpen. Die aanpak biedt echter een zekerheid

5 De Volkskrant 12 mei 2000.
6 Het Parool, 27 april 2000.
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die slechts een schijnzekerheid is. Om te komen tot een adequate aanpak
van het veiligheids-en criminaliteitsvraagstuk in de netwerkeconomie zal
moeten worden uitgegaan van de basismechanismen van die ‘nieuwe
wereld’. Dit betekent fundamenteel ‘anders denken en doen’.

Een modernere aanpak van internetmisbruik

Iedereen heeft er belang bij dat de veiligheid in de netwerkeconomie is
gegarandeerd. Daartoe dient het risicogedrag via internet te worden ge-
reduceerd en beheerst. Dat is echter iets dat niet van de ene op de andere
dag kan worden gerealiseerd. In dit artikel worden geen panklare oplos-
singen aangeboden. Het is – zoals gezegd – de bedoeling om een aantal
noties te formuleren ten behoeve van het onontkoombare (internatio-
nale) debat over dit vraagstuk. Daarbij is het essentieel dat de politiek
haar primaire aandacht gaat verleggen van criminalisering en repressie
naar het ontwikkelen van een strategie gericht op het vinden van een
balans tussen innovatie/economische groei en risicobeheersing. Bij de
uitwerking van deze strategie staan drie gedachten centraal: zelfregule-
ring binnen kaders; globalisering: zelfregulering binnen internationale
kaders; en modernisering van de rechtshandhaving.

Zelfregulering binnen kaders: het basisconcept

Internet was ooit een puur zelfregulerende gemeenschap. De kracht van
internet lag in de manier van omgaan met elkaar. Die was gebaseerd op
wederzijds respect en vertrouwen. Er bestond zelfs een gedragscode: de
‘nettiquette’. Dit was een vorm van bindende normstelling door een re-
presentatief kader uit de groep van belanghebbenden (Geelhoed, 1993).
Uit de ‘netiquette’ vloeide voort dat je elkaar mocht en durfde aanspre-
ken als je van die gedragscode afweek. Dit mechanisme – onderlinge so-
ciale controle door gebruikers van internet gericht op naleving van met
elkaar gemaakte afspraken (compliance) – is als gezegd sterk in de ver-
drukking gekomen. De teloorgang kwam in een stroomversnelling toen
eind vorige eeuw wereldwijd verschillende netwerken via internet aan
elkaar werden gekoppeld. Het blijkt dat zelfs bezoekers van de vrij toe-
gankelijke non-profit domeinen op internet, zoals chatkanalen en
nieuwsgroepen, zich steeds minder houden aan de ‘nettiquete’.

Het wezenskenmerk ‘zelfregulering’ moet opnieuw worden verankerd:
het is de basis van de netwerkeconomie. En dat heeft – maatschappelijk
en economisch gezien – een positiever effect dan het creëren van een
geldverslindende handhavingsspiraal. Tegelijkertijd realiseert men zich
dat het ‘mikken-op-zelfregulering-pur-sang’ te hoog gegrepen is. Alle
belanghebbenden – en vooral ook internationaal georganiseerde provi-
ders en (internet)bedrijven – zijn het er overeens dat er duidelijke kaders
moeten worden geschapen. Dit betekent – om met Geelhoed te spreken
– dat er een systematiek van geconditioneerde zelfregulering moet wor-
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den ontwikkeld (Geelhoed, 1993). Hier zijn zelfregulerende en publieke
normstelling complementair aan elkaar.

Globalisering: een internationale strategie

Het is evident dat een adequate strategie alleen in internationaal ver-
band kan worden ontwikkeld. Immers, een ieder weet dat internet een
sterk globaliserende werking heeft. Dit roept de vraag op wat er in ieder
geval moet gebeuren? In de eerste plaats moeten op internationaal ni-
veau gemeenschappelijke risicoanalyses worden gemaakt. Maar er be-
staan nog te veel witte vlekken om te komen tot betrouwbare analyses.
Daarom zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de beant-
woording van de volgende, openstaande vragen:
– Wat is de exacte omvang van het probleem? De huidige statistische ge-
gevens geven geen inzicht in deze materie. Ze zijn er niet op ingericht.
Neem alleen maar het feit dat het statistisch materiaal van zowel het
CBS, als het CPB en het SCP voorbijgaat aan het fenomeen risicogedrag
via internet. Dit zal drastisch moeten veranderen aangezien er overtui-
gende indicaties zijn dat er een serieus probleem de kop op steekt.

Wat kunnen we – gelet op de snelle ICT-ontwikkelingen en andere
maatschappelijke trends – aan risicogedrag in de toekomst verwachten?
Het is vooral dit vraagstuk dat veel zorgen baart. Er zijn op dit moment
geen gegevens voorhanden op basis waarvan een adequaat beeld kan
worden gevormd welke veiligheids- en criminaliteitsvraagstukken in de
nabije toekomst te verwachten zijn. Daarbij is het niet alleen van belang
dat gekeken wordt naar verdergaande ICT-innovaties en inhoeverre deze
dominant kunnen worden. Een belangrijk aspect is ook de vraag hoe
groot de kans is dat er vermenging plaats gaat vinden tussen groepen die
nu nog gescheiden zijn, zoals ‘hackers’ en fraudeurs.

In de tweede plaats moeten in internationaal verband afspraken wor-
den gemaakt – en eventueel juridisch worden vastgelegd – over wat wel
of niet toelaatbaar is. Dit is geen gemakkelijke opgave. Door verschil-
lende nationaliteiten en culturele achtergronden is het moeilijk om scha-
delijk risicogedrag te benoemen. Internet doorkruist door zijn globalise-
rende werking nationale ge- en verboden. Toch zullen nationale
overheden moeten inzien dat eigen normen en waarden steeds moeilij-
ker internationaal te verdedigen zijn. Of populairder gezegd, het polder-
model zal op dit vlak moeten worden omgevormd tot een niet vrijblij-
vend, intercontinentaal model. Daarbij is het noodzakelijk dat de
internationale gemeenschap over de eigen grenzen heen kijkt.

Modernisering van de rechtshandhaving

Bevordering van zelfregulering betekent niet dat er geen behoefte meer
bestaat aan een justitieel vangnet. Echter, deze ‘handhavingsaspecten’
komen door alle ontwikkelingen in een ander perspectief te staan (Huls-
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man, 1982). Of scherper gesteld, er dient een fundamentele heroriëntatie
plaats te vinden met betrekking tot de rechtshandhaving (Van der Vijver,
1998). De volgende gedachten kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Ten eerste maakt het concept van geconditioneerde zelfregulering dui-
delijk dat internetgebruikers en –aanbieders sterker dan nu hun eigen
toezicht organiseren en maatregelen treffen met betrekking tot ‘free-
riders’. Private partijen dienen hun compliancestrategie te versterken.
Deze ontwikkeling zou door de internationale politiek moeten worden
gestimuleerd. Maar deze blijft ook verantwoordelijk voor het toezicht op
deze particuliere toezichthouders en waar nodig voor het corrigeren van
deze groep (handhaving in de tweede lijn).

Ten tweede zullen er onvermijdelijk risico’s zijn die zo zwaar wegen dat
(inter)nationale overheden zelf moeten ingrijpen. Dit betekent dat ten
eerste in internationaal verband een fundamenteel debat moet worden
gevoerd over een aantal belangrijke aspecten. Daarbij gaat het in de eer-
ste plaats om de privacy: bij het uitoefenen van toezichts- en
opsporingsactiviteiten op internet staat de vraag centraal in hoeverre
een overheidsinstantie gelegitimeerd is om – in het belang van de
waarheidsvinding – binnen te dringen in de informationele privacy van
individuen. Een centrale vraag is hoe we daar in de toekomst mee om-
gaan.

Daarnaast zal het gaan om de opsporingsbevoegdheden. Het ‘world-
wide-web’ kent geen grenzen. De huidige jurisdictie is ontoereikend voor
het uitvoeren van een effectief handhavings- en opsporingsbeleid in de
netwerkeconomie. Bevoegdheden zijn in hoofdzaak territoriaal bepaald
en zullen dus moeten globaliseren. Dit is geen gemakkelijk vraagstuk.
Opschaling betekent dat democratische controle steeds moeilijker
wordt.

Een derde belangrijk aspect waarover zal moeten worden gedebatteerd
betreft de identificatie. De identiteiten van personen en organisaties, die
bijvoorbeeld internet illegaal willen exploiteren, zijn nooit eenduidig ge-
koppeld aan de identiteiten in de reële wereld. Daarbij komt dat de virtu-
ele wereld een vluchtige wereld is. Sporen zijn in een seconde gewist.
Terwijl het identificeren van de ‘dader’ wel het essentiële element is om
te kunnen opsporen en vervolgen.

Maar met het oplossen van deze fundamentele vraagstukken alleen is
het doel nog niet bereikt. De rechtshandhavende instanties moeten daar
ook – gesteund door de politiek – praktisch invulling aan geven. Zij die-
nen zich de wetmatigheden en de handelingspatronen van de virtuele
wereld eigen te maken en zich op de hoogte te houden van ICT-
innovaties. Niet alleen maar om van te leren, maar ook om er qua toe-
zicht en opsporing voordeel uit te halen.

Zij moeten bovendien leren omgaan met de groeiende informatiestro-
men via de elektronische snelweg en moeten de juiste informatie op de
juiste plek leren te vinden. Zij kunnen dit doen door te investeren in de
ontwikkeling en toepassing van intelligente technologiën om (digitale)
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informatie te kunnen zoeken, filteren en veredelen. Dit is alleen al nood-
zakelijk omdat geen politiechef ter wereld in staat is om zijn organisatie
adequaat te bemensen voor de verwerking van grote hoeveelheden com-
plexe informatie. Daarnaast zouden zij nieuwe toezicht- en opsporings-
methodieken moeten ontwerpen die aansluiten bij de handelingspa-
tronen in de virtuele wereld.

Ook zou de rechtshandhaving in de virtuele wereld gekoppeld moeten
worden met die in de reële wereld. Risicogedrag via internet uit zich hoe
dan ook in de reële wereld en de dader zal immers uiteindelijk vanachter
het toetsenbord moeten worden weggehaald. Dit betekent dat de werk-
wijzen van bijvoorbeeld politie en justitie in de virtuele en de reële we-
reld op elkaar moeten worden afgestemd.

Bij dit alles is de samenwerking met andere partijen, zoals bedrijfsle-
ven, providers, maatschappelijke organisaties (informatiepunten) en
‘on-liners’ essentieel. De onderlinge afhankelijkheden zullen ook steeds
groter worden. Iedereen heeft zijn kerncompetentie en kan en moet
complementair aan elkaar zijn. De community-gedachte zullen politici
en de rechtshandhavers zich ook eigen moeten gaan maken.

Bovendien is ook het beheersen van de strafrechtsketen van essentieel
belang. Iedere intensivering op het gebied van toezicht en opsporing
heeft uiteraard consequenties voor de opvolgende schakels in de
strafrechtsketen, zoals vervolging en rechtspleging. Het is evident dat
ook hier een balans moet worden gevonden om effectief en geloofwaar-
dig de problematiek te kunnen aanpakken.

Ter afsluiting: een persoonlijke noot

Ik realiseer me dat mijn peidooi voor een strategie gebaseerd op het per-
spectief van zelfregulering binnen internationale kaders, diep ingrijpt in
nationale rechtsystemen. Toch zullen politici zich hierdoor niet moeten
laten weerhouden. Enerzijds is het een noodzaak. Iedere nationaal ge-
oriënteerde aanpak leidt tot een sub-optimale oplossing. Anderzijds
moet het ook mogelijk zijn. Europa wisselde tenslotte de nationale
munteenheden in voor de euro. Over grootschalige, internationale ver-
anderingen gesproken! Het bewandelen van de ‘internationale weg’ kost
natuurlijk veel tijd en de ervaring leert dat de tijd nog niet rijp is voor in-
ternationale regelgeving.7 Maar naar mijn mening mag ook dit voor de
politiek geen reden zijn om zich te beperken tot nationale vraagstukken.
Nederland ambieert een voorloper te zijn op kennisgebied. Dan zal het
ook internationaal moeten uitdragen dat het een betrouwbaar kennis-
land is.

7 De Volkskrant 12 mei 2000.
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Criminologie en
criminalisering
Provocatie en de wetenschap van strafrechtelijke sancties

prof. dr. L.W. Sherman*

De criminologie ziet zich momenteel geplaatst voor een dringende taak,
in elk geval in de Westerse landen en wellicht in de gehele wereld. Als
bewijs hiervan hoef ik slechts te verwijzen naar de recente zaak rond
Ziggy de rat in Groot-Brittannië. Ziggy de rat is een huisdier in Londen;
hij is eigendom van Lisa Chapman, een werkloze serveerster. Begin dit
jaar is mevrouw Chapman veroordeeld tot een boete van 80£ omdat ze
Ziggy, haar tamme rat, zes dagen zonder verzorging had achtergelaten.
Arme Ziggy! Hoe kan een mens een arme, kleine rat zo lang alleen laten,
ook al krijgt het dier voldoende voedsel en water? Het is duidelijk dat
dergelijk schandelijk gedrag een uitgebreide morele veroordeling ver-
dient in de vorm van een strafrechtelijke sanctie.

Mevrouw Chapman heeft minder geluk gehad dan een Britse elektri-
ciën van 37 jaar die door de Britse vereniging ter voorkoming van wreed-
heden tegen dieren (RSPCA) is vervolgd omdat hij zijn tropische vis een
paar dagen alleen had gelaten. Toen de beschuldigde een boek kon over-
leggen dat is geschreven door een deskundige van de RSPCA en waarin
stond dat dit soort vissen heel goed een paar weken kunnen leven zon-
der dat mensen zich om hen bekommeren, werd hij ontslagen van
rechtsvervolging. Als hij niet was gered door dit technische detail, dan
zou de dader van deze wrede mishandeling ongetwijfeld de straf hebben
verdiend die de gepruikte verdedigers van het strafrecht hem zouden
hebben opgelegd.

Deze vissenbeul en de eigenaresse van Ziggy de rat hebben trouwens
meer geluk gehad dan een hoogleraar aan de Universiteit van Columbia,
die door twee geüniformeerde New-Yorkse agenten werd gearresteerd,
voor het oog van haar collega’s en de decaan van haar faculteit in de
boeien werd geslagen en vervolgens werd meegenomen naar het politie-
bureau waar zij vier uur lang voor verhoor is vastgehouden. Welke mis-
daad had zij begaan? Zij had aan de huismeester van haar flat gevraagd
op de vensterbank aan de buitenkant van haar raam kleefgel aan te bren-
gen om de duiven weg te houden. Deze gel was zogenaamd giftig, en

* De auteur is hoogleraar criminologie aan de universiteit van Pennsylvania. Deze vertaling is
een licht ingekorte versie van ‘Criminologie et criminalisation; défi et science de la sanction
pénale’, verschenen in Revue internationale de criminologie et de police technique, jrg. 47,
1994, nr. 1. Wij danken auteur en tijdschrift voor toestemming tot publicatie.
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haar buren, die dol waren op vogels, hadden bij de Amerikaanse vereni-
ging ter voorkoming van wreedheden tegen dieren (ASPCA) een klacht
ingediend als gevolg waarvan zij werd beschuldigd van het doden van
vogels en van poging zich aan arrestatie te onttrekken. Het openbaar mi-
nisterie besloot niet tot strafvervolging over te gaan, maar daarmee was
de vernedering en de smaad die deze hoogleraar in bijzijn van haar
collega’s was aangedaan niet goedgemaakt. De ironie van het lot wil dat
deze mevrouw lid is geweest van de Audubon Society, een vereniging van
vogelbeschermers.

Terzijde zij hier opgemerkt dat in dat jaar in New York City (waar acht
miljoen mensen wonen) meer dan tweeduizend moorden zijn gepleegd,
terwijl de politie vier uur heeft besteed aan de arrestatie van een hoogle-
raar die niet van duiven houdt. Ruim een derde van deze moorden blijft
onopgelost en de betreffende daders blijven dus ongestraft. De politie
zou waarschijnlijk meer moordenaars kunnen oppakken als zij zich niet
zo actief bezighield met de bestrijding van duivenbeulen.

Deze zaken betreffende geweld tegen dieren geven te denken dat som-
mige belangengroeperingen met hun ‘stokpaardjes’ misbruik maken van
het strafrecht. Het probleem gaat echter veel verder dan bewegingen die
zich bezighouden met de rechten van dieren, en zelfs veel verder dan
maatschappelijke bewegingen in het algemeen. In plaats van ervoor te
zorgen dat het strafrecht zich beperkt tot het veroordelen van de ernstig-
ste en echt kwalijke misdrijven waarover een overweldigende maat-
schappelijke consensus bestaat, lijkt de post-industriële samenleving
bezig de morele kracht van het strafrecht te ondermijnen door het steeds
vaker toe te passen op misdrijven die van ondergeschikt belang en dik-
wijls buitengewoon technisch zijn.

Dit standpunt is niet nieuw. Theoretici van het criminologische con-
flict hebben het herhaaldelijk naar voren gebracht. Moraalridders ge-
bruiken het strafrecht al jaren op deze wijze. In sommige gevallen echter,
zoals bijvoorbeeld de rassendiscriminatie die vroeger in Amerika werd
toegepast voordat deze praktijk algemeen werd gelaakt, was het aanne-
men van wetten waarover geen brede consensus bestond van wezenlijk
belang voor maatschappelijke verandering, waarbij het belang van het
beoogde doel het risico ten aanzien van de legitimiteit van de wet recht-
vaardigde. Maar het merendeel van de zaken en van de maatschappelijke
vernieuwingen rechtvaardigt niet dat de bescheiden middelen van het
strafrecht op zo grote schaal worden verspild.

Er wordt momenteel bijzonder veel aandacht besteed aan milieu-
problemen en problemen in grote organisaties; laten we echter in dit
verband Ziggy de rat niet vergeten. Want criminalisering op ecologisch
gebied of ten aanzien van grote organisaties heeft slechts kans van sla-
gen als daarover een brede morele consensus bestaat. Anders kan de le-
gitimiteit van alle strafrechtelijke sancties erdoor in gevaar worden ge-
bracht.
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Nieuw in de recente tendensen ten aanzien van criminalisering zijn de
omvang en de reikwijdte van gedragingen die voortaan wettelijk zijn ver-
boden. Hierdoor kan een probleem zonder precedent ontstaan, namelijk
dat de brede steun aan wetgeving in het algemeen kan worden verspeeld.
Hoe doeltreffend het strafrecht ook is om de misdaad te bestrijden, het
verschijnsel ‘stokpaardjes’ doet een belangwekkende vraag rijzen inzake
de toekomst van de strafrechtelijke sanctie, te weten: vermindert de af-
schrikwekkende werking van straffen naarmate ze vaker worden opge-
legd?

In het algemeen kan worden gesteld dat de waarde van geld afneemt
naarmate er meer van beschikbaar is. Dat heet ‘inflatie’. Om die te be-
strijden worden begrotingstekorten omlaag gebracht. Het bestaan van
een ‘begrotings’-tekort ten aanzien van sancties – niet in financieel maar
in moreel en maatschappelijk opzicht – wordt echter niet eens onder-
kend. Door meer gedragingen te bestraffen dan waarvoor maatschappe-
lijke steun bestaat, lopen we het risico dat de waarde van strafrechtelijke
sancties inflatoire vormen aanneemt.

Twee eeuwen geleden heerste er een inflatie-epidemie voor wat betreft
de ernst van de straffen. In die context heeft Beccaria de moderne crimi-
nologie ontworpen (Beirne, 1993). De moderne wereld heeft wellicht te
maken met een ander soort inflatie van strafrechtelijke sancties, name-
lijk de inflatie van de omvang van het aantal strafbare handelingen.
Beide soorten inflatie kunnen het vermogen van strafrechtelijke sancties
om menselijk gedrag te sturen ondergraven. De inflatie van de omvang
van het aantal sancties kan echter nog veel gevaarlijker zijn. De meest
geëigende metafoor in dit verband is wellicht niet de monetaire inflatie
maar het afnemen van de doeltreffende werking van antibiotica die zijn
bedoeld om tuberculose te behandelen bij patiënten die vormen van
deze dodelijke ziekte hebben ontwikkeld. Als al te vaak wordt gegrepen
naar het middel van de strafrechtelijke sanctie, in wisselvallige en niet
werkzame doses, loopt men het risico dat ernstige misdaden steeds min-
der afgeremd kunnen worden door de dreiging van een sanctie.

Misschien is de taak die wij momenteel hebben dan ook urgenter dan
die van Beccaria, ook al is zij in wezen hetzelfde. Het is van groot belang
dat wordt vastgesteld welke feiten zullen leiden tot een selectiever en
doelmatiger gebruik van strafrechtelijke sancties. Het gaat er met name
om dat wordt vastgesteld wat het werkelijke effect is van strafrechtelijke
sancties op het gedrag van een delinquent, zowel ten aanzien van de ge-
straften als van de samenleving in haar geheel. Dat houdt in dat niet al-
leen moet worden aangetoond in welke gevallen strafrechtelijke sancties
al dan niet doeltreffend zijn, maar ook in welke gevallen zij een
boemerangeffect sorteren en meer criminaliteit tot gevolg hebben. Bo-
vendien bestaat onze taak erin vast te stellen of door het stellen van een
straf op een steeds groter aantal handelingen met een secundair immo-
reel karakter de afschrikwekkende werking wordt verminderd van wetten
die in moreel opzicht werkelijk ernstig zijn. Ten slotte staan we voor de
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uitdaging nieuwe oplossingen te bedenken om afwijkend gedrag te be-
teugelen en zo onze extreme afhankelijkheid van opsluiting en levens-
lange stigmatisering van delinquenten te verkleinen.

Inflatie van strafrechtelijke sancties

Laten we beginnen met mijn basisuitgangspunten: de mazen in de straf-
wet sluiten zich door steeds meer gedragingen voor de rechter te bren-
gen. De afgelopen twintig jaar is in elk geval in mijn eigen land, en klaar-
blijkelijk ook in veel andere landen, sprake geweest, zowel de jure als de
facto, van een toenemende criminalisering van gedragingen. Terwijl
sommig gedrag, zoals openbare dronkenschap, wordt gedecriminali-
seerd, lijkt men over het geheel genomen steeds vaker zijn toevlucht te
nemen tot strafrechtelijke sancties. Dat kan gedeeltelijk eenvoudigweg
het gevolg zijn van de stijging van de criminaliteit, van het feit dat misda-
digers langere straffen krijgen opgelegd of van de toename van het aantal
gevangenen in de Verenigde Staten. De tendens tot criminaliseren kan
echter ook voor een belangrijk deel zowel worden toegeschreven aan
nieuwe wetten (de jure criminalisering) als aan ruimere interpretaties
van reeds bestaande wetten (de facto criminalisering). Voor een zaak als
die van Ziggy de rat bestaan er wellicht honderden zaken van huiselijk
geweld die een generatie geleden door niemand zouden zijn aange-
bracht. De neiging de jure of de facto te criminaliseren kan op haar beurt
worden toegeschreven aan het verdwijnen van informele vormen van
controle als gevolg van de toenemende complexiteit van het moderne
leven.

Laten we allereerst kijken naar de toename van het aantal nieuwe wet-
ten. Begin deze eeuw deed August Vollmer, politiecommandant in Berke-
ley (die later hoogleraar criminologie is geworden) een voorspelling ten
aanzien van de criminalisering van het leven van de middenklasse. Hij
stelde dat de toenemende toepassing van strafrechtelijke sancties op rij-
gedrag zou leiden tot een antagonisme tussen de politie en de midden-
klasse. Hij voorzag dat als leden van de middenklasse op grote schaal tot
misdadigers werden bestempeld, de steun van het publiek aan de politie
zou worden ondergraven en indirect zou leiden tot een provocerende
houding tegenover de wet in het algemeen. Er zijn aanwijzingen te over
die erop duiden dat Vollmer gelijk had. Vollmer had zelfs niet kunnen
dromen van een zaak als Ziggy de rat. De criminalisering van de Ameri-
kaanse middenklasse is inmiddels verder en verder geschreden. Een be-
roemde advocate, echtgenote van een hoogleraar in de rechten aan de
Universiteit van Yale, werd niet benoemd tot Attorney General (minister
van Justitie) van de Verenigde Staten omdat ze de federale belasting op
het salaris dat ze haar babysitter betaalde niet had ingehouden. Tot hun
grote schrik ontdekten de Amerikanen pas bij die gelegenheid dat zij al-
lemaal wettelijk verplicht waren belasting in te houden voor iedere werk-
nemer die zij meer dan vijftig dollar per jaar betaalden. Er zijn waar-
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schijnlijk net zoveel mensen die deze wet hebben overtreden als er
mensen zijn die ooit te hard hebben gereden.

Hoe complexer de maatschappelijke betrekkingen, hoe complexer de
regels. Een vrouw uit Cobb County, Georgia, weet precies wat daarmee
wordt bedoeld. Linda Judson, 28 jaar, werd onlang gearresteerd en enkele
uren gevangen gehouden omdat ze twee videofilms die ze had gehuurd,
niet had teruggebracht hoewel ze dat al maanden geleden had moeten
doen. Volgens de wet stond er op haar vergrijp een maximumstraf van
één jaar gevangenis en duizend dollar boete (Sherman, 1992, p. 36). Tien
jaar eerder zou een dergelijk vergrijp ondenkbaar zijn geweest, omdat
het huren van video’s een nog nauwelijks bekend fenomeen was. Maar
net als de diversiteit in menselijk gedrag neemt het aantal en de ver-
scheidenheid in strafrechtelijke sancties toe – zowel ten aanzien van
delicten die worden gepleegd door grote instellingen als voor milieu-
delicten. Strafbare feiten die worden begaan door gespecialiseerde afde-
lingen van ziekenhuizen waren ondenkbaar toen die afdelingen nog niet
bestonden. Toen er nog geen auto’s en anti-vervuilingstechnologieën
bestonden, waren milieudelicten van automobilisten ondenkbaar.

Roken in een openbare ruimte kan in dit verband als tegenvoorbeeld
worden aangehaald. Toen Ralph Nader twintig jaar geleden voor het
eerst stelde dat roken in het openbaar zou moeten worden verboden,
barstte iedereen in lachen uit – ik voorop. Maar vandaag de dag bestaat
er in de Verenigde Staten een brede maatschappelijke consensus ten
aanzien van roken in het openbaar, die vergezeld gaat van strafrechte-
lijke sancties in geval van overtreding van een van de talloze nieuwe wet-
ten die dergelijk gedrag verbieden. Het aannemen van deze wetten en de
ruime bekendheid ervan onder de bevolking is voldoende gebleken om
ervoor te zorgen dat men zich er meestal aan houdt, waarschijnlijk als
gevolg van het grote respect dat de legitimiteit van het strafrecht in het
algemeen geniet.

Laten we vervolgens de ruimere toepassing van bestaande wetten eens
bestuderen. In de hele wereld is men zich de afgelopen twee decennia
bewuster geworden van de misdaden die worden gepleegd tegen vrou-
wen en kinderen. In Europa en Australië wordt van verkrachting en an-
dere seksuele misdrijven die door verwanten worden begaan, vaker aan-
gifte gedaan bij de politie. In de Verenigde Staten neemt het aantal zaken
betreffende geweld tegen kinderen razendsnel toe, onder meer als gevolg
van wetten die eisen dat artsen, onderwijzend personeel en anderen die
beroepsmatig met kinderen in aanraking komen, gevallen van mishan-
deling signaleren, zelfs als zij alleen maar vermoeden dat van mishande-
ling sprake is. En in Engeland maar ook elders gaat de politie ertoe over
lichte vormen van geweld als criminele handelingen te kwalificeren en
bij de strafrechtbank aanhangig te maken.

Een functionaris van Scotland Yard verklaarde op persoonlijke titel dat
dit verschijnsel een gevolg is van de ontwikkeling van de technologie en
van de werkwijze van de politie. Hij vertelde me dat hij als jong agent
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alleen patrouilleerde. Als er ergens een opstootje was, maakte hij daar
een eind aan en stuurde hij iedereen zo tactisch mogelijk weg, want hij
had geen radio en geen enkel ander middel om snel hulp van collega’s in
te roepen. Tegenwoordig krijgen vechtersbazen echter te maken met
twee agenten die per auto patrouilleren en die hen nogal agressief van
elkaar scheiden. Bij het geringste verzet roepen ze de hulp in van twee of
meer andere politieauto’s en wordt er een groot aantal arrestaties ver-
richt. Het is dus duidelijk dat de statistieken betreffende de toename van
geweld met grote voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd en dat
men zich dient af te vragen of de criminaliteit is toegenomen of dat er
eenvoudigweg sprake is van een de facto toenemende criminalisering.

Een soortgelijk verschijnsel heeft zich voorgedaan ten aanzien van
huiselijk geweld, waarvan al jaren aangifte werd gedaan bij de politie
zonder dat het echter werd meegeteld als strafbaar feit (Black, 1970). In
een Engelse stad heeft een arts van de eerstehulpdienst over een periode
van meerdere jaren – gedurende welke de politie huiselijk geweld syste-
matisch aanpakte – onderzoek gedaan naar het aantal medische gevallen
waarvan het letsel was veroorzaakt door huiselijk geweld. Toen deze arts
de politie-statistieken vergeleek met de regio die door het ziekenhuis
werd bestreken, ontdekte hij dat het aantal medische gevallen vrijwel
gelijk bleef terwijl het aantal politierapporten een spectaculaire stijging
vertoonde. Een dergelijk voorbeeld vinden we ook in de Verenigde Staten
(Sherman, 1992, p. 110). Het is zeer onwaarschijnlijk dat het werkelijke
aantal geweldsmisdrijven zo snel is gestegen. Het lijkt daarentegen vrij
aannemelijk dat de repressie van huiselijk geweld door de politie, daar-
toe onder meer aangezet door de grote aandacht in de samenleving voor
de slachtoffers, er de oorzaak van is dat het aantal arrestaties zo snel is
toegenomen.

Het feit dat men vaker dan voorheen overgaat tot strafrechtelijke re-
pressie van huiselijk geweld lijkt een goede zaak te zijn, waarvoor in de
samenleving zonder enige twijfel veel meer steun bestaat dan voor
politiebescherming voor Ziggy de rat. Bij een nadere beschouwing blijkt
echter dat zich verontrustende parallellen voordoen met de criminalise-
ring van drugsverslaving. Al wordt geweld waarschijnlijk sterker moreel
veroordeeld dan drugsverslaving, de neveneffecten van strafrechtelijke
repressie op grote schaal zouden wel eens even problematisch kunnen
zijn.

Het aantal drugsgerelateerde arrestaties is in de Verenigde Staten aan
het eind van de jaren tachtig vrijwel verdriedubbeld tot ongeveer ander-
half miljoen. Net als bij arrestaties in verband met huiselijk geweld wor-
den arrestaties wegens overtreding van de drugswetgeving in de meeste
gevallen verricht onder de zwarte arbeidersbevolking in stedelijke gebie-
den. In de perioden waarin de politie zich richtte op repressie van beide
misdaden is het aantal moorden dat door jongeren werd gepleegd bin-
nen enkele jaren verdubbeld en tot historische hoogten gestegen. In veel
stedelijke gebieden in Amerika lopen zwarte jongeren een groter risico
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om door een kogel om het leven te komen dan Amerikaanse soldaten in
Vietnam. Vóór de repressie van drugsgebruik liepen jonge blanken meer
kans dan zwarten om te worden gearresteerd wegens een overtreding die
verband hield met verdovende middelen, maar dat is sindsdien veran-
derd. De ironie van het lot wil dat de toenemende criminalisering van de
arbeidersklasse in de steden het gevolg is van een juridische strijd tegen
Afro-Amerikanen die wordt gevoerd op verzoek van andere Afro-
Amerikanen, met name van de groep die luidkeels heeft geroepen om
meer politie en meer arrestaties. Was dat beleid verstandig? Dat is een
fundamentele vraag voor criminologen.

Het is duidelijk dat er, anders dan bij huiselijk geweld, sprake was van
een reële en explosieve stijging van drugsgebruik en daaraan gerelateerd
geweld, waar in de strafwetgeving op is gereageerd. Dat het net zich
sloot, is het gevolg van de toename van crimineel gedrag en niet van een
de facto verandering van de definitie van misdaad. Uit de statistieken van
de arrestaties in Kansas City blijkt bijvoorbeeld dat de meeste arrestaties
die werden verricht in verband met verdovende middelen plaatsvonden
tijdens een normale patrouille en niet door een anti-drugseenheid die op
zoek was naar misdadigers. De politie reageerde eerder op drugdealers
die ze op straat tegenkwam dan dat het profiel van ‘de drugdealer’ werd
bijgesteld.

Toegenomen criminalisering en de gevolgen daarvan

Kort samengevat bestaat de toegenomen criminalisering uit drie typen:
nieuwe wetten om gedrag dat voorheen werd toegestaan te bestraffen;
nieuwe toepassingen van bestaande wetten; en normale toepassingen
van het strafrecht tegenover de stijging van de criminaliteit. Alle drie
kunnen worden toegeschreven aan de vermindering van de informele
controle op intermenselijke betrekkingen in moderne samenlevingen,
die worden gekenmerkt door een grote geografische mobiliteit en lossere
gezinsbanden. Ook schade voor organisaties of aan het milieu kan moei-
lijk worden beteugeld door informele controle, zeker als de slachtoffers
moeilijk zijn te identificeren of als er geen morele traditie bestaat die het
technisch complexe gedrag dat hierbij in het geding is, veroordeelt.

In de samenleving bestaat een brede consensus over het feit dat crimi-
nalisering de zwakke informele controle kan compenseren. Emile Durk-
heim heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat ‘de maatschappij pas haar toe-
vlucht neemt tot wettelijke sancties als andere middelen ontoereikend
blijken te zijn’. Donald Black (1976, p. 107) vermeldt een hele reeks etno-
grafische aanwijzingen die de stelling ondersteunen dat ‘het recht onder-
hevig is aan veranderingen die omgekeerd evenredig zijn aan andere vor-
men van sociale controle’. Mijn collega John Braithwaite (1989, p. 171)
oppert in zijn boek over reintegrative shaming dat individualistische sa-
menlevingen als de Amerikaanse ‘nauwelijks een andere keus hebben’
dan te grijpen naar een strafrechtelijke sanctie, aangezien de informele
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controle het af laat weten. Volgens deze logica kan het buitengewoon
opportuun zijn om milieudelicten en delicten van organisaties te crimi-
naliseren.

Er bestaat echter ook een andere theorie, volkomen tegengesteld aan
de voorgaande, volgens welke de doelmatigheid van strafrechtelijke
sancties afhankelijk is van de verankering van informele sociale controle.
Als die verankering wordt ondermijnd, bestaat de kans dat normale straf-
rechtelijke sancties (in tegenstelling tot de totalitaire terreur in een poli-
tiestaat) schipbreuk lijden of zelfs een boemerangeffect sorteren. Zoals
lichamelijke oefening een goed gevoed en uitgerust organisme kan ver-
sterken, kunnen strafrechtelijke sancties gedrag in een hechte samen-
leving reglementeren. Maar zoals oefening dodelijk kan zijn voor een
uitgehongerd en uitgeput organisme, kunnen strafrechtelijke sancties
dodelijk zijn voor de sociale betrekkingen in samenlevingen waarin die
banden losser zijn geworden. Dus hoe kleiner de informele sociale con-
trole, hoe voorzichtiger en zuiniger wij zouden moeten zijn met de toe-
passing van strafrechtelijke sancties. We moeten er vooral niet overvloe-
dig onze toevlucht toe nemen. In plaats van ons te haasten gedrag dat
niet door informele sancties wordt gecontroleerd te criminaliseren, zou-
den we onderstaande hypothesen, die evenzovele waarschuwingen be-
vatten, serieus moeten overwegen:
– De ruimere toepassing van strafrechtelijke sancties op gedragingen die
niet algemeen worden veroordeeld kan het morele gezag van het straf-
recht ten aanzien van alle delicten ondermijnen.
– De ruimere toepassing van strafrechtelijke sancties roept woede op,
leidt tot een provocerende houding ten aanzien van de toepassing van de
wet en bevordert de behoefte aan wraak op personen en instellingen die
het strafrecht belichamen.
– De ruimere toepassing van strafrechtelijke sancties vermindert het ge-
wicht van de straf die op elk delict staat waardoor de indruk wordt ge-
wekt dat die delicten minder ernstig zijn, of tast het rechtvaardigheids-
gevoel van de gemeenschap aan.
– De ruimere toepassing van strafrechtelijke sancties verkleint de zeker-
heid omtrent de straf die op elk delict staat en vergroot niet alleen de wil-
lekeur en het wisselvallige karakter van de straf maar ook van het gevoel
van onrechtvaardigheid en grove onbillijkheid bij degenen die de pech
hebben dat ze worden gepakt.
– De ruimere toepassing van strafrechtelijke sancties leidt tot een toe-
name van de moderne tendens tot depersonalisatie van de slachtoffers
en van de neiging de misdaad eerder te beschouwen als gericht tegen
een bureaucratische staat dan als schade die aan anderen is toegebracht.

De eerste hypothese brengt ons terug bij Ziggy de rat. Uit talloze gege-
vens die afkomstig zijn uit Amerikaanse opiniepeilingen blijkt dat de wet
een morele opvoedkundige waarde heeft en dat heel veel mensen de wet
gehoorzamen omdat het nu eenmaal de wet is (zie bijvoorbeeld Tyler,
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1990). De hoge graad van gehoorzaamheid aan nieuwe wetten als de ver-
plichting een veiligheidsgordel te dragen of kinderzitjes te gebruiken in
een auto, geeft wel aan hoe machtig zulke nieuwe wetten kunnen zijn,
vooral als men ze vergelijkt met de mate van gehoorzaamheid voordat ze
werden ingevoerd. Maar een wet die verwaarlozing van ratten bestraft,
om maar niet te spreken over een wet die bezitters van marihuana naar
de gevangenis stuurt, kan het morele gezag van het strafrecht ten aan-
zien van alle delicten ondermijnen.

De tweede hypothese sluit aan bij de bezorgdheid van August Vollmer.
De toepassing van strafrechtelijke sancties op meer personen zal meer
woede oproepen en leiden tot een uitdagender houding ten aanzien van
de toepassing van de wet. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat degenen
die de wet overtreden degenen die hen straffen als moreel afwijkend be-
schouwen (Sherman, 1992, 1993).

Volgens de derde hypothese vermindert de ruimere toepassing van
strafrechtelijke sancties het gewicht van de sanctie die op elk strafbaar
feit staat. Deze ‘gereduceerde straf’ voor elk delict vloeit voort uit de
schaarste aan middelen waarover de strafrechter beschikt, van de
gevangeniscapaciteit tot de tijd die de rechtbanken hebben. Het is goed
mogelijk dat dit bijvoorbeeld reeds van toepassing is op inbraak in tal-
loze Amerikaanse steden. De kans dat men voor inbraak wordt gestraft is
uiterst klein, behalve in geval van recidive. Toch is het gevaarlijk deze
‘zware’ misdrijven waarover een brede consensus bestaat, te licht te
straffen. Als men het rechtvaardigheidsgevoel van niet-delinquenten ge-
weld aandoet, loopt men de kans hun steun aan het strafrecht te onder-
mijnen.

De vierde hypothese maakt ook duidelijk dat de middelen waarover de
strafrechter beschikt zelden worden vergroot als de criminalisering toe-
neemt (Goldstein, 1977). Een tekort aan middelen verkleint de kans dat
ieder delict wordt opgespoord. Bijzondere omstandigheden daargelaten,
zal vermindering van de kans op vervolging over het algemeen leiden tot
een toename van de woede bij degenen die worden gearresteerd en ge-
straft. Die groep denkt: ‘waarom ik?’. Deze woede breidt zich vervolgens
uit naar hun omgeving, waardoor de morele legitimiteit van het straf-
recht afneemt en het aantal misdrijven toeneemt. Empirisch bewijs voor
deze stelling werd onlangs geleverd in Minnesota met betrekking tot de
gehoorzaamheid aan de Amerikaanse belastingwetgeving (Kinsey, 1992).

Ten slotte kan worden gesteld dat de depersonalisatie van het mo-
derne leven door strafrechtelijke sancties toeneemt. In de grote steden
worden strafrechtelijke sancties opgelegd door anonieme ambtenaren
voor wie dat lopendebandwerk is. De slachtoffers zijn meestal niet bij het
proces aanwezig, net zomin als buren of vrienden. Een dergelijk onper-
soonlijk karakter roept nauwelijks berouw of schuldgevoel op maar be-
vordert daarentegen juist een provocerende houding tegenover de onge-
voelige Leviathan die veroordeelt zonder iemand echt te kennen. Wij
slagen er niet in de verdachten duidelijk te maken dat zij moeten leren
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hun slachtoffers te zien als individuen. Als de misdaad tegen de staat is
gericht, wat doet het slachtoffer er dan toe? Dat zou wel eens een recept
kunnen zijn om de criminaliteit te bevorderen.

Experimenten met arrestaties wegens huiselijk geweld

De hiervoor genoemde vijf hypothesen sluiten aan op de recente resulta-
ten van experimenten die de gevolgen van criminalisering van huiselijk
geweld in kaart brachten. Vóór de jaren tachtig ging de Amerikaanse po-
litie bij lichte geweldsmisdrijven als bijvoorbeeld schoppen, slaan, stom-
pen, bijten, of zelfs messteken, botbreuken en gebroken tanden en kie-
zen, zelden tot arrestatie over. Met kleine verschillen tussen de diverse
diensten werd het aan de betrokken partijen overgelaten om deze ruzies
als civiele zaken te behandelen of aan de beschuldigende partij om een
klacht in te dienen, zelfs als een van beide partijen overduidelijk de aan-
stichter was. Deze praktijk van de facto criminalisering van gewelds-
misdrijven wortelt in een lange traditie van de common law die eiste dat
de politie getuige was van het geweldsmisdrijf om tot arrestatie over te
kunnen gaan, zonder dat een rechtbank daartoe opdracht had gegeven.
Deze traditie om niet tot arrestatie over te gaan werd ook toegepast op
klappen die werden uitgedeeld tussen mannen en vrouwen, tussen
vreemden of vrienden, en tussen echtgenoten of mensen die samen-
woonden.

Na de opkomst van het feminisme in de jaren zeventig werd deze tra-
ditie, in elk geval voor wat betreft huiselijke geweldsmisdrijven, scherp
veroordeeld. Om huiselijke geweldsmisdrijven uit de common law te ha-
len werden nieuwe wetten aangenomen krachtens welke het politieagen-
ten is toegestaan om tot arrestatie over te gaan als zij een dergelijke ge-
welddaad waarschijnlijk achten, ook al zijn zij er zelf geen getuige van
geweest. De politie heeft zich echter terughoudend getoond bij het ge-
bruik van haar nieuwe macht, met name omdat zij twijfelde aan de doel-
matigheid van de strafrechtelijke bescherming van de slachtoffers van dit
soort geweld. Met andere woorden, de politie vreesde dat iemand die
werd gearresteerd omdat hij zijn vrouw sloeg, na vrijlating nog meer ge-
weld tegen zijn vrouw zou gebruiken. De verdedigers van de slachtoffers
draaiden deze hypothese om en stelden dat arrestatie en een nacht cel,
zelfs als de rechtbank zou besluiten niet tot vervolging over te gaan, ie-
mand er juist van zou weerhouden te recidiveren.

Rond 1980 was het debat over deze kwestie dermate vergevorderd dat
een gecontroleerd experiment volgens een medische benadering moge-
lijk was (zie Farrington, 1983). Voor dit experiment moesten op willekeu-
rige wijze gegevens worden verzameld omtrent de beslissing al dan niet
te arresteren in enkele honderden gevallen waarin de politie mogelijk
een motief had om tot arrestatie over te gaan. De politie van Minneapolis
heeft meegewerkt aan de verwezenlijking van dit eerste experiment. Uit
het experiment bleek dat arrestatie herhaling van het misdrijf gedurende
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een periode van zes maanden met de helft verminderde, aangezien de
vastgestelde recidive van 20% naar 10% daalde (Sherman en Berk, 1984).

Het effect van deze constatering op de maatschappelijke beweging die
criminalisering van huiselijk geweld beoogt, was duidelijk. Het experi-
ment in Minneapolis werd tegen het advies van de bedenkers ervan, ge-
bruikt om in vijftien staten wetten in te voeren die bepalen dat de politie
bij huiselijk geweld systematisch tot arrestatie dient over te gaan. De
bedenkers van het experiment hadden aangeraden de proef te herhalen
voordat deze wetten zouden worden aangenomen om te onderzoeken of
verschillende steden en verschillende categorieën mensen hetzelfde re-
sultaat te zien gaven. Gelukkig heeft het National Institute of Justice er-
mee ingestemd dat soortgelijke experimenten werden uitgevoerd in zes
andere steden en deze ook gefinancierd. Vijf van deze experimenten zijn
inmiddels afgerond en geven gemengde resultaten te zien.

Van de zes experimenten (dat in Minneapolis en de vijf latere experi-
menten) tonen drie aan dat arrestatie een zeker afschrikwekkend effect
heeft, maar uit de drie andere blijkt juist dat huiselijk geweld na arresta-
tie toeneemt (Sherman, 1992). Deze verschillen in resultaat worden door
geen enkel evident verschil tussen de beide testgroepen verklaard: noch
ras, noch etnische afkomst, noch huwelijkspercentage, noch juridische
voorgeschiedenis kunnen hiervoor als oorzaak worden aangewezen. De
verschillen tussen steden kunnen echter het gevolg zijn van het ontbre-
ken van uniformiteit in de experimenten. Zo bleek dat verdachten die
werkloos zijn, gewelddadiger worden wanneer ze worden gearresteerd
dan wanneer ze op borgtocht worden vrijgelaten, terwijl verdachten die
wel werk hebben juist minder gewelddadig worden (Sherman en Smith,
1992). Met andere woorden, de doeltreffendheid van arrestatie wordt be-
paald door het al dan niet hebben van werk. Dat betekent niet dat werk-
loosheid de oorzaak is van de toename van geweld na arrestatie. Er is
slechts sprake van een verband tussen beide. De resultaten kunnen ech-
ter aanleiding geven te denken dat werk de meest coherente indicator is
voor informele sociale controle in de steden, het fundament waarop wel-
licht de doeltreffendheid van een strafrechtelijke sanctie berust.

In welke mate is informele controle precies een voorwaarde voor het
strafrecht? Dat is een fundamentele vraag waarop de criminologie een
antwoord moet geven. Zolang we de mechanismen van de zwarte doos
nog niet hebben ontrafeld, kunnen we het effect van sancties niet voor-
spellen noch bijdragen aan sturing van het strafrecht. Recente vooruit-
gang van de theorie kan ons bij deze taak helpen, vooral als we erin sla-
gen relevante theorieën uit andere disciplines te integreren. Dat is het
doel van mijn ‘theorie van de provocatie’ die het resultaat is van experi-
menten op het gebied van arrestaties.
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De theorie van de provocatie

In de theorie van de provocatie is het werk van drie belangrijke auteurs
geïntegreerd. De bekendste theorie in de criminologie is de theorie van
Braithwaite inzake de reïntegratieve schaamte (1989). Een voortreffelijke
theorie in de politieke wetenschappen komt uit de school van de proce-
durele rechtvaardigheid, met name de belangwekkende studie van Tyler
(1990) over de redenen waarom mensen zich voegen naar de wet. De
derde theorie is de sociologische theorie van Scheff en Retzinger (1991)
over de leidende emoties van trots en schaamte die de menselijke reac-
ties op een sanctie beheersen.

Kort samengevat verklaart Braithwaite (1989) dat strafrechtelijke sanc-
ties op een ‘reïntegratieve’ en op een ‘stigmatiserende’ manier kunnen
worden opgelegd. Bij reïntegratie wordt de dader na het tonen van
schaamte gerehabiliteerd. Bij stigmatisering wordt de dader afgewezen.
Reïntegratieve schaamte maakt het misdrijf minder ernstig terwijl stig-
matiserende schaamte het juist erger maakt. Tyler (1990) maakt onder-
scheid tussen sancties die door de burgers als rechtvaardig of als on-
rechtvaardig worden ervaren. Rechtvaardige sancties verhogen de mate
waarin de wet wordt gehoorzaamd door de legitimiteit van de toepassing
ervan te bevestigen. Onrechtvaardige sancties daarentegen verminderen
die gehoorzaamheid door de legitimiteit van de wet te verminderen.
Scheff en Retzinger (1991) wijzen erop dat daders het voelen van
schaamte, in welke vorm dan ook, meer toelaten wanneer ze een maat-
schappelijke band hebben met degene die de sanctie oplegt en met de
maatschappij in het algemeen.

In de theorie van de provocatie zijn deze drie hypothesen geïnte-
greerd. De theorie beoogt de netto toename van gevallen van criminali-
teit als gevolg van woede over strafrechtelijke sancties en het ontbreken
van schaamte op het spoor te komen. De specifieke of individuele provo-
catie is de reactie van een persoon op de straf. De algemene provocatie is
de reactie van een groep of een gemeenschap op de straffen die de leden
krijgen opgelegd. Met deze theorie van de provocatie worden de variaties
in de criminaliteit als geheel verklaard en niet de variaties in de persoon-
lijke ontwikkeling van de delinquenten (Hirschi, 1986). De theorie van de
provocatie voorspelt drie reacties op de strafrechtelijke sanctie en op cri-
minalisering:
– Sancties lokken overtredingen uit als delinquenten sancties als niet le-
gitiem beschouwen, minder geïntegreerd zijn in de gemeenschap en het
idee schaamte te voelen over hetgeen zij hebben gedaan, afwijzen.
– Sancties weerhouden delinquenten ervan de wet te overtreden als zij
de straf als legitiem ervaren, nauwe banden hebben met de gemeen-
schap en het idee schaamte te voelen accepteren.
– Sancties hebben geen effect op recidive als de factoren die een provo-
cerende houding aanmoedigen en de factoren die afschrikking bevorde-
ren elkaar redelijk in evenwicht houden.
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Laten we de provocerende reactie nader onderzoeken. De provocerende
houding doet zich voor als de volgende vier voorwaarden, die alle vier
noodzakelijk zijn, zijn vervuld:
– De delinquent acht een strafrechtelijke sanctie onrechtvaardig.
– De delinquent voelt zich nauwelijks verbonden met de gemeenschap of
met degene die belast is met het toepassen van de wet.
– De delinquent ervaart de sanctie als een stigmatisering en als een ver-
oordeling van zijn persoon en niet van zijn daden.
– De delinquent ontkent of verwerpt het idee van schaamte die hij door
de sanctie zou moeten voelen.

Laten we nu het idee van ‘onrechtvaardigheid’ eens nader beschouwen.
Delinquenten beoordelen sancties als onrechtvaardig als één van de
twee volgende voorwaarden is vervuld:
– De functionaris die de sanctie moet opleggen laat blijken weinig res-
pect te hebben voor de delinquent of voor de groep waartoe hij behoort,
waarbij de billijkheid van de sanctie om objectieve redenen er niet toe
doet; of
– De sanctie zelf is willekeurig, discriminerend, buitensporig, onverdiend
of om andere objectieve redenen onrechtvaardig.

Ik zal de theorie van de provocatie illustreren met een anekdote uit mijn
eigen gezin. Mijn echtgenote en mijn tienjarige zoon keken in de bio-
scoop naar de film 2001, A space odyssee van Stanley Kubrick. Ze begon-
nen te praten, eerst heel zachtjes, vervolgens iets harder en tenslotte,
toen de muziek luider was geworden, hardop. Een andere toeschouwer
slaagde er uiteindelijk in hen te vinden en beet hen onvriendelijk toe dat
ze ‘hun bek moesten houden’. Ze gehoorzaamden. Op de terugweg bleef
onze zoon echter aan een stuk door protesteren tegen de onrechtvaar-
digheid van deze reprimande. Hoe meer mijn vrouw probeerde de reac-
tie van de toeschouwer te rechtvaardigen als een gevolg van hun eigen
onbeleefde gedrag, des te provocerender mijn zoon zich opstelde. Hij
voelde zich dermate vernederd door de lompe opmerking van de toe-
schouwer dat hij weigerde het morele karakter te erkennen van de regel
waaraan de toeschouwer hen had herinnerd. Hij beweerde dat mensen
mochten praten om elkaar de film te kunnen uitleggen. De enige manier
die hij had gevonden om te ontsnappen aan de stigmatiserende
schaamte waartoe hij was veroordeeld, was door die te ontkennen, door
op een misplaatste manier prat te gaan op zijn eigen morele superioriteit
ten opzichte van de toeschouwer die geen respect voor hen had getoond
en die, volgens hem, onrechtvaardig was geweest.

De theorie van de provocatie roept ten aanzien van de toegenomen
criminalisering van minder ernstige vergrijpen de volgende vraag op:
hoeveel zaken als die van de Ziggy de rat zijn er nodig om een provoce-
rende houding tegenover het strafrecht te veroorzaken? Hoeveel weinig
legitieme sancties zijn er nodig voordat de legitimiteit van het recht als

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 5, 2000 70



geheel wordt bedreigd? En hoeveel in maatschappelijk opzicht legitieme
sancties zullen, nu de informele controle steeds kleiner wordt, provoce-
rende reacties uitlokken van delinquenten die nauwelijks geïntegreerd
zijn en die de sancties als onrechtvaardig beoordelen?

Deze vragen zijn nog veel meer van toepassing op milieudelicten en
delicten die door organisaties worden gepleegd. De legitimiteit van de
sanctie die op tal van deze delicten staat, is in de samenleving op pre-
caire wijze vastgesteld. De talloze vervuilers en werknemers uit de mid-
denklasse die eventueel dergelijke delicten plegen, zouden het niet in
hun hoofd halen om wetten die bijvoorbeeld gewapende overvallen be-
straffen te provoceren. Zij zien er echter niet tegen op om de bureaucra-
tie en overheidsregels te tarten. Dergelijk provocerend gedrag kan reke-
nen op brede maatschappelijke steun.

Het probleem van de theorie van de provocatie is echter dat zij geen
enkel houvast biedt voor duidelijk handelen. Zij geeft aan wat we niet
moeten doen maar zegt niet helder wat we dan wel zouden moeten
doen. Zij waarschuwt tegen criminalisering, maar zegt niet hoe de dorst
naar rechtvaardigheid van een bevolking die wordt getergd door mis-
daad dan moet worden gelest. Natuurlijk, een theorie hoeft niet noodza-
kelijk alles alleen te doen. En als wetenschappelijk wordt bewezen dat
het strafrecht provocerend gedrag uitlokt, kan men langs andere wegen
op zoek gaan naar een alternatieve vorm van gerechtigheid. Men kan
bijvoorbeeld de theorie van Braithwaite over de reïntegratieve schaamte
bestuderen.

Gehoorzaamheid aan de wet en reïntegratieve schaamte

Laten we eens kijken naar wat de Australische politie heeft gedaan naar
aanleiding van de theorie van Braithwaite. In het stadje Wagga Wagga, en
wellicht binnenkort ook in grote stedelijke gebieden, probeert de politie
een alternatief te vinden voor de formele bestraffing van jeugdige delin-
quenten. Die oplossing bestaat in het bij elkaar brengen van de delin-
quent of delinquenten, het slachtoffer of de slachtoffers, hun respectieve
familie of vrienden, en een politieagent die de bijeenkomst voorzit.

Het thema van deze bijeenkomst is het kwaadaardige karakter van de
gepleegde daad en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers. De hoop
dat de wet in de toekomst wel zal worden nageleefd, wordt veilig gesteld
en de delinquenten zelf worden nìet als slechte personen gebrandmerkt.
Aan de delinquenten wordt gevraagd uit te leggen wat zij hebben gedaan
en waarom zij dat hebben gedaan. Aan de slachtoffers en hun omgeving
wordt gevraagd te vertellen hoe zij zich door het misdrijf voelen en welke
gevolgen het misdrijf heeft gehad voor hun leven. In dit proces wordt het
accent voortdurend gelegd op de intermenselijke betrekkingen tussen de
aanwezige partijen en niet op de regels van de staat. Het doel is de delin-
quent zover te krijgen dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt en zich
met het slachtoffer verzoent. Tevens wil men de delinquent ertoe bren-
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gen een plan te bedenken om te proberen het leed dat hij met zijn daad
heeft veroorzaakt, goed te maken.

Met het Wagga Wagga-model wordt het beoogde doel tamelijk vaak
bereikt. De slachtoffers zijn vrijwel unaniem van oordeel dat aan hun
behoefte aan gerechtigheid tegemoet is gekomen, zelfs in geval van vrij
ernstige delicten (O’Connell en Moore, 1992).

De centrale vraag is natuurlijk niet alleen of deze aanpak rechtvaardig
is maar ook of de kans op recidive er door wordt verkleind. De theorie
van de provocatie voorspelt dat dat het geval is als de delinquent de aan-
pak als rechtvaardig en legitiem beoordeelt. De theorie voldoet echter
niet om die vraag te beantwoorden. In het ideale geval zou een gecontro-
leerde en steekproefsgewijs uitgevoerd experiment moeten worden op-
gezet om deze bijeenkomsten van reïntegratieve schaamte te evalueren,
waarbij wordt gekeken naar een breed gamma van soorten strafbare fei-
ten en sociale contexten. Slechts door dergelijk zorgvuldig empirisch on-
derzoek zal de criminologie aanspraak kunnen maken op haar weten-
schappelijke status. De criminologie heeft wetenschappelijke
argumenten nodig om een nuttige rol te vervullen in toekomstige discus-
sies over toegenomen strafbaarstellingen. De reïntegratieve schaamte is
natuurlijk niet de enige strategie om ervoor te zorgen dat de wet beter
wordt nageleefd (Reiss, 1984). Sterk veronachtzaamde strategieën in dit
opzicht zijn bijvoorbeeld het opvoeden van de bevolking en het verstrek-
ken van informatie. Dit blijkt wel uit het feit dat de meeste Amerikanen
verrast waren toen ze erachter kwamen dat zij een misdrijf hadden be-
gaan door geen belasting in te houden op de bedragen die zij contant
hadden betaald aan hun oppas of aan werklui die klusjes voor hen had-
den verricht.

Hoeveel geweld tegen dieren, overtredingen van regels aangaande sek-
suele discriminatie, overtredingen van milieuwetten, antitrustwetten of
belastingwetten zouden kunnen worden voorkomen als men meer infor-
matie en minder straf zou geven? Uit het feit dat Amerikaanse belasting-
ambtenaren op ruim 25% van de hen gestelde vragen een foutief ant-
woord geven, blijkt wel hoe slecht men over complexe wetten wordt
geïnformeerd. Mogen mensen hun huisdieren nooit alleen laten?
Waarom wordt hen dat dan niet verteld door middel van folders die in
dierenwinkels worden uitgedeeld in plaats van naleving van strafwetten
willekeurig af te dwingen?

Het werk van Makkai en Braithwaite (1993) over de regelgeving van
verpleeginstellingen toont duidelijk aan hoe nuttig het is om nauwkeu-
rige informatie te geven omtrent gedragsnormen. Inspecteurs consta-
teerden dat de regels in de verpleeginstellingen beter werden nageleefd
als met de directeuren van die instellingen vooraf contact was opgeno-
men om hen te vragen op naleving toe te zien. Daarentegen bleek de
mate van gehoorzaamheid bij volgende bezoeken lager te zijn als de in-
specteurs langskwamen met het doel om de verpleeginstellingen ‘op fou-
ten te betrappen’.
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Kort samengevat, heb ik geprobeerd de kwestie van de criminalisering
van milieudelicten en delicten van organisaties in een breed perspectief
aan de orde te stellen. Om de vraag over criminalisering van milieu- en
organisatiedelicten te kunnen beantwoorden, is het van wezenlijk belang
de tendensen bij criminalisering in het algemeen te kennen. Mijn ant-
woord op deze vraag luidt: dat hangt ervan af. Is het zinvol om een wille-
keurige handelwijze te criminaliseren? Dat hangt van twee belangrijke
criteria af: bestaat er een brede consensus in de samenleving om die
handelwijze te veroordelen, en blijkt uit empirisch onderzoek dat de
strafrechtelijke sanctie tot een betere naleving van de regelgeving in
kwestie leidt?

Op dit laatste punt kan niet genoeg nadruk worden gelegd. Heel lang
gingen democratische samenlevingen ervan uit dat iedere sanctie een
algemeen afschrikwekkend of preventief effect had. De criminologie
heeft echter steeds meer bewezen dat deze hypothese niet klopt. Crimi-
nologen hebben duidelijk aangetoond dat het strafrecht een vluchtig en
potentieel gevaarlijk medicijn is, dat niet zou moeten worden toegediend
zonder eerst uitgebreid te zijn getest. Als wetenschappelijk wordt aange-
toond dat een strafrechtelijke sanctie niet doeltreffend is of zelfs crimina-
liteit uitlokt, zouden wij daaruit in twee opzichten lering moeten trekken.
Ten eerste zouden we geen strafrechtelijke sancties moeten toepassen op
het gedrag in kwestie. Ten tweede zouden we moeten proberen oplossin-
gen te bedenken die resulteren in een betere naleving van de regels. Wat
dat betreft kunnen we niet creatief genoeg zijn. Over die creativiteit be-
schikken we kennelijk wel, gelet op onze ruime fantasie bij het vinden
van nieuwe gedragingen die kunnen worden gecriminaliseerd. Als
slechts een gedeelte van die creativiteit zou worden gebruikt om het ge-
drag van burgers beter af te stemmen op de wet, zouden we de criminali-
teit wel eens aanzienlijk kunnen terugdringen. Op zijn minst zouden we
het afgebrokkelde respect voor de wet ten gevolge van de buitensporige
toepassing ervan, tot staan kunnen brengen. Misschien zouden we zelfs
merken dat mensen beter voor hun ratten gaan zorgen.
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Summaries

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 related to 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 is (vol. 26, nr. 5, 2000): Criminalization.

New trends in Dutch criminalization policy
Th. A. de Roos
Criminalization policy in the Netherlands during the last decade is
characterized by two dominant trends, the first being ‘risk manage-
ment’, the second ‘protection of vulnerable social groups or persons’. In
this contribution, representative examples of both categories are
analyzed. The author focuses on changes in substantive criminal law. A
tendency towards higher maximum penalties and the extension of
prohibiton is clearly visible in the field of organized crime (Article 140
Dutch penal code: participation in a criminal organization), the road
traffic law (negligent driving with lethal consequences), group violence
and disturbance of public order (extension of Article 141 Dutch penal
Code) and environmental criminal law (draconic penalties for causing
danger even without any serious consequences). The same tendency
can be established in the category ‘protection of the vulnerable’ (much
higher penalties and extension of statutory norm for child pornography;
higher penalties proposed for ‘structural’ discrimination). Apparently,
this development in criminal law takes place in combination with (not
in place of) the intensification of repression in administrative law. This
means, that a test of modern criminal law legislative measures by
means of principles of adequate legislation – which have been proposed
in the doctrine – shows an unfavourable picture, especially as far as the
‘legality principle’ and the ‘subsidiarity principle’ are concerned.
Rethinking standards of not excessive and practicable criminal
legislation, in which the rule of law is respected, is badly needed.

Penal law; a product of moral entrepreneurs
L. d’Anjou
New penal laws often proceed from actions by moral entrepreneurs.
These are individuals or organizations that initiate public discourses on
behavior that – in their view – should be penalized. To reach this goal
they have to persuade the public and the authorities that penalization is
necessary. How they do this is the subject of this article, which is based
on the social construction perspective of Kitsuse and Spector.
Penalization is based on the successful construction of behavior that
moral entrepreneurs disapprove of into a social problem. This
construction comes about in dynamic processes in which many actors,
such as entrepreneurs, citizens, and politicians, interact. The central
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role is, however, for the media who set the agenda and act as gate-
keepers for issues to enter public discourses. Without media attention,
moral entrepreneurs will not succeed in constructing social problems
and in reaching the authorities and public needed for their success. The
media, on the other hand, need the claims that the entrepreneurs put
forward in order to attract and maintain the attention of their
audiences. This symbiotic relationship is pivotal in shaping society’s
penal policies.

Intimate relationships and the penal code; on domestic violence and
the penalization of stalking
E. Lissenberg
In the last three decades the culture of the Dutch society – including the
criminal justice system – has changed from feminine into masculine-
feminine whereas feminine codes of conduct became dominant in
intimate relationships. The feminisation of intimacy and the related
criminalization of domestic violence is discussed in the frame of Sellin’s
concept of culture conflict. The collective culture conflict of the
seventies has boiled down to presentday individual or personal norm
conflicts. It is argued that the recent penalization of stalking is a logical
consequence of the earlier criminalization of intimate violence and that
it is an outstanding example of the masculine-feminine culture of the
penal system: the victim is ‘taken care of’ by punishing the offenders. It
is to be expected that stalking by ex-partners as produced by separation
and divorce will disappear as the younger generation, in particular the
males, learn from their parents’ problems by developping autonomy.

Criminalizing internet misuse; the importance of self regulation
within the international framework
G. van Rossum
In this article the author focuses on the growing problem of the abuse
of Internet. According to the author a disbalance has grown between
innovation (stimulating economic growth) and risk control. Risky
behavior on the internet – like racism and child-pornography, breaches
of privacy, illegal trade, provoking disturbances, financially damaging
individuals or companies – has been ‘discovered’ as a big problem only
recently. Apart from the classical types of crimes the internet generates
new forms of crime like the spreading of virusses and willfully
overcrowding (through e-mail) of sites. There is a relatively new group
of victims of this network economy: companies, financial institutions
and government organisations. The author states that the traditional
way of tackling this problem, criminalization through the strengthening
of the penal system, will not solve it. The author expects the solution to
lie in self regulation, public norms and the organisation of compliance
within international boundaries.
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Criminology and criminalization; definance and the science of penal
sanctions
L.W. Sherman
The author states that in the economic and ecological field penalties are
getting more and more accentuated. This increasing criminalization
could be a compensation of the diminishing informal social control in
society. But if informal social control has indeed diminished, this could
also mean that punishments are hardly effective and produce a
boomerang effect: criminality increases because of the new penalties.
The introduction of new penalties can bring about unintended
consequenses like the weakening of the moral authority of the law and
the stimulating of feelings of injustice. Especially when sanctions always
are experienced to be injust, they will be challenged by many. The
author concludes that we should not always criminalize behaviour that
social control cannot regulate. Criminalization should be dependent on
two criteria: Is there a broad societal consensus to condemn certain
behaviour? Are legal sanctions sufficiently effective to enforce obe-
dience?
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Journaal

Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijke bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;
– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie

kunt u terecht bij de WODC-
informatiedesk (e-mail:
infodesk@wodc.minjust.nl). Wij hopen
op deze wijze bij te dragen aan de
verspreiding van relevante kennis en
informatie buiten het ministerie van
Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
ministerie van Justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
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en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van Justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl
Bestelwijze:

De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 10,-
per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: info@deskwodc.minjust.nl

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.
JV6, 2000, juli/augustus: Zeden
JV7, 2000, september: Onderzoeks-
nummer
JV8, 2000, oktober/november: Turkije
JV9, 2000, december: Conflict-
bemiddeling

Congressen

Aanpak van delinquent gedrag van
12-minners
Uit onderzoek is gebleken dat er een
groot risico bestaat dat kinderen die
jonger zijn dan 12 jaar en al delicten
plegen, afglijden en uiteindelijk in het
criminele circuit terechtkomen.
Afwijkend gedrag bij jongeren
beneden de leeftijd van 12, is te
beschouwen als een belangrijk signaal
voor de ontwikkeling van ernstig
crimineel gedrag. Er bestaat een
dringende noodzaak aandacht te
besteden aan de aanpak en preventie
hiervan. Naast over wie verantwoorde-
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lijk is moet worden nagedacht over
wat de juiste aanpak is voor de
12-minners problematiek. Dient daarbij
rekening gehouden te worden met de
culturele achtergrond? Volstaat het
naar Halt-Stop sturen en vanaf welke
leeftijd? Welke mogelijkheden biedt
het cliëntvolgsysteem? Hebben
opvoedingscursussen het gewenste
effect? Is het lokale netwerk voldoende
sluitend? Moet worden nagedacht over
een pressiemiddel en/of sanctie-
middelen ten opzichte van ouders?
Moet worden nagedacht over een
tijdelijke of deel-OTS? Of moet de
minimumleeftijd voor strafrechtelijke
vervolging worden herzien? De
themadag is vooral bestemd voor:
politie; Bureaus Halt; onderwijs; lokale
overheid; Raad voor de Kinderbescher-
nming; jeugdbescherming en
jeugdreclassering; jeugdhulpverlening;
Riaggs; jeugdofficieren van Justitie;
kinderrechters.
Datum: 7 september 2000
Plaats: Congrescentrum de Reehorst te
Ede
Inlichtingen: Vermande Studiedagen,
tel.: 0320-237721, e-mail: verman-
de.studiedagensdu.nl

Criminaliteit en rechtshandhaving
Onderzoek naar criminaliteit en
onderzoek naar rechtshandhaving
vinden meestal onafhankelijk van
elkaar plaats. Het NSCR tracht deze
twee soorten onderzoek juist met
elkaar te integreren. Op het landelijke
congres staat een aantal actuele
thema’s centraal waarin deze
wisselwerking tot uitdrukking komt,
zoals: trekt het Nederlandse
strafrechtssysteem buitenlandse
daders aan of juist niet? Jongere en
oudere daders: wat zijn de consequen-
ties voor het strafrecht? Hoe ontstaat
stalking en wat kunnen de wetgever,
de politie en hulpverlening ertegen
doen? Wanneer zijn interventies
effectief en hoe stellen we dit vast?

Op het congres zal, naast een aantal
plenaire lezingen, een negental
parallelsessies worden georganiseerd
rondom de volgende thema’s:
spreiding en verplaatsing van
criminaliteit, stalking, georganiseerde
misdaad, geografische dader-
profilering, contra-expertise,
openbaarheid van de straf-
rechtspleging, probleemgedrag bij
kinderen, effectiviteit van interventies
in het jeugdstrafrecht, en oudere
daders. Alle parallelsessies zullen
telkens door iemand uit de weten-
schap en uit de praktijk worden
ingeleid waarna het publiek uit de zaal
ruim de gelegenheid wordt geboden
om in de discussie te participeren.
Voor de meest recente informatie over
het congres attenderen wij u op onze
website: http://
www.niscale.leidenuniv.nl.
Datum: 21 september 2000, 10.00-
17.00 u.
Plaats: Stadsgehoorzaal, Leiden
Informatie: mw. H.C. Albers, secreta-
riaat Nederlands
Studiecentrum voor Criminaliteit en
Rechtshandhaving, tel.: 071-5 27 85
27, e-mail: albersniscale.leidenuniv.nl

Master in European Criminology
(M.A.)
De Afdeling strafrecht en Criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminolo-
gisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
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Instituut van de Eberhard-Karls-
Uiversiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische
theorie:en en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academie-
jaar. Het is een volledig Engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
Centre for advanced academic studies,
Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52
68 of 32 53 00; e-mail: hilde.vanlindt-
law.kuleuven.ac.be
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Literatuuroverzicht

Algemeen
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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 aangevraagd. 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
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon-
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie-
desk van het WODC, Postbus 20301,
2500 EH ‘s-Gravenhage, tel.:
070-370 65 53.

Algemeen

1
Lindholm, T., S.A. Christianson
Gender effects in eyewitness accounts
of a violent crime
Psychology, crime and law, 4e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 323-339

Het gaat in het onderzoek van de
auteurs om twee soorten verschillen
tussen mannen en vrouwen wat betreft
de nauwkeurigheid van getuigen-
verklaringen. Namelijk of er verschillen
zijn in hun vermogen tot herinnering
van een gewelddadig misdrijf en of
mannen en vrouwen verschillen in hun
evaluatie van het gedrag van dader of
slachtoffer. De auteurs zijn het niet
eens met het in de forensische
literatuur algemeen aanvaarde
uitgangspunt dat vrouwen vanwege de
emoties die meespelen als zij een
geweldsmisdrijf zien minder
betrouwbare getuigen zijn. Mede
omdat stereotypievorming van mannen
over vrouwen en van vrouwen over
mannen in de menselijke waarneming
altijd een rol speelt en deze dus sterk
kan kleuren, plaatsen de auteurs
vraagtekens bij de opzet van veel
experimentele studies die tot nu toe
zijn gedaan. In twee van de vier
versies van de film die zij aan hun
respondenten (84 vrouwen en 80
mannen, allen studenten) tonen,
figureert een vrouw als dader die haar
slachtoffer neersteekt. De auteurs
concluderen dat vrouwen accurater
zijn dan mannen in hun waarnemings-
en herinneringsvermogen, dat wil
zeggen vrouwen herinneren zich meer
details van het misdrijf. Vrouwen geven
nauwkeuriger beschrijvingen van de
dader en het slachtoffer, vooral
wanneer de dader of het slachtoffer
een vrouw is. Er kunnen verschillende
oorzaken aangewezen worden voor
deze vrouwelijke superioriteit, onder
andere dat vrouwen meer cognitive
categorieën ter beschikking staan voor
de waarneming van personen, omdat
zij zich meer dan mannen interesseren
voor dit soort informatie.
Met literatuuropgave.
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2
Löschper, G.
Gewalt und Medien
Kriminologisches journal, 30e jrg., nr. 4,
1998, pp. 242-262
In dit artikel wordt kritisch gekeken
naar de concepten van causaliteit en
geweld, die operatief zijn in onderzoek
naar de manier waarop de media
berichten over gewelddadige
gebeurtenissen en in studies naar het
effect van de massamedia op de
consument met betrekking tot angst
voor criminaliteit en gewelddadig
gedrag. Er moet rekening worden
gehouden met het proces van actieve
en selectieve constructie van de
werkelijkheid om het uitbeelden van
geweld in de media en de sociale
constructieve processen aan de zijde
van de ontvangers te begrijpen.
Geweld moet worden verstaan en
geanalyseerd als een sociaal
fenomeen.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

3
Brants, C.
The fine art of regulated tolerance;
prostitution in Amsterdam
Journal of law and society, 25e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 621-635
Al eeuwenlang wordt het Nederlandse
beleid ten aanzien van prostitutie
gekenmerkt door pragmatische
tolerantie, oftewel gedogen. Hoewel
het beleid niet is gericht op regulering
of legalisering van prostitutie, zoals in
veel andere landen, betekent dit niet
dat crimineel gedrag simpelweg wordt
genegeerd. Bij gedogen vormt
zelfregulatie het uitgangspunt,
desnoods opgelegd door bestuurlijke
regels, met het strafrecht als
dreigmiddel op de achtergrond. Het
besluit om prostitutie niet te vervolgen,
is vooral een gevolg van het streven
naar politieke compromissen. Aan de

hand van een beschrijving van de
huidige situatie ten aanzien van
prostitutie in Amsterdam, stelt de
auteur legalisering en nieuw
gedoogbeleid voor als mogelijke
oplossingen voor de bestaande
problematiek. Het nieuwe gedoog-
beleid in Amsterdam komt steeds
dichter bij legalisering te liggen en de
verwachting is dan ook dat prostitutie
in de toekomst gelegaliseerd zal
worden. Het blijft echter de vraag of
de positie van illegale immigranten
zich zal verbeteren en of prostituees
ook daadwerkelijk zullen profiteren
van legalisering.

4
Feiler, S.M., J.F. Sheley
Legal and racial elements of public
willingness to transfer juvenile offenders
to adult court
Journal of criminal justice, 27e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 55-64
In Louisiana is in 1994 een wettelijke
regeling van kracht geworden op
grond waarvan jeugdige plegers van
ernstige geweldsmisdrijven niet langer
door de jeugdrechter mogen worden
berecht, maar verplicht volgens het
strafrecht voor volwassenen moeten
worden behandeld. Onduidelijk is of
(en in hoeverre) de bevolking deze
regeling onderschreef op basis van
een algemene behoefte aan zwaardere
straffen, of dat de bevolking heel
specifiek de precieze elementen van
deze wettelijke regeling steunde. In
1995 is daartoe een telefonische
enquête gehouden onder ruim
tweehonderd inwoners van de regio
New Orleans. Daarbij werden
verschillende beschrijvingen van
hypothetische delicten en delictplegers
voorgehouden en werd gevraagd of in
die gevallen een behandeling door de
volwassenen- in plaats van de
jeugd-rechter aangewezen was. Het
bleek dat de ondervraagden de ernst
van het delict zwaarder lieten wegen
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dan de minderjarigheid van de
justitiabele. Naarmate het delict
ernstiger was, nam de voorkeur voor
deze overdracht toe. Daar staat
tegenover dat bij eenzelfde delict
overdracht naar het volwassenen-
strafrecht minder aangewezen werd
geacht naarmate de minderjarige
jonger was. Relevant is dat de raciale
achtergrond van de misdrijfpleger een
rol van betekenis speelde bij de
afweging. Zwarte delinquenten zouden
eerder voor de volwassenen-
strafrechter moeten verschijnen dan
blanke minderjarige misdrijfplegers.
Met literatuuropgave.

5
McConville, M.
Plea bargaining; ethics and politics
Journal of law and society, 25e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 562-587
De auteur pleit voor een heroriëntatie
van discussies ten aanzien van plea
bargaining, het aanbieden van
strafvermindering in ruil voor een
schuldbekentenis. Momenteel vindt
een proces van hernieuwde legitimatie
plaats, waarbij aan professionele
ethische codes nieuw gewicht wordt
toegekend. Terwijl in het verleden een
rechtvaardiging van plea bargaining
inconsistent leek te zijn met klassieke
opvattingen van juridische rationaliteit,
wordt tegenwoordig benadrukt dat
plea bargaining juist in overeenstem-
ming is met traditionele ‘adversary’
principes die in Engeland gehanteerd
worden. Zowel juridische als
professionele verhandelingen met
betrekking tot plea bargaining zouden
opnieuw opgesteld moeten worden,
waarbij meer aandacht aan de politiek
van het strafrecht gegeven moet
worden. De belangrijkste ethische
kwesties die hierbij een rol spelen
worden aan de hand van de rol van de
advocaat van de verdediging belicht,
waarbij ook het gevaar van een ‘plea
bargaining-cultuur’, waarbij routine-

matig schuld bekend wordt in ruil voor
strafvermindering, aan de orde komt.
De auteur betoogt dat diepgewortelde
principes die professionele ethiek in
de context van de strafrechtpolitiek
plaatsen, opnieuw bevestigd moeten
worden.

6
Pratt, J.
Towards the ‘decivilizing’ of punish-
ment?
Social & legal studies, 7e jrg., nr. 4,
1998, pp. 487-515
In dit artikel wordt de culturele
betekenis onderzocht van een
verandering in de betekenis van het
straffen, welke wordt geconstateerd in
verschillende rechtsgebieden met een
Angelsaksische achtergrond. Die
verandering benoemt de auteur als de
‘decivilisering van het straffen’. Hij laat
eerst zien hoe het straffen sinds de
Verlichting steeds humaner en
‘beschaafder’ is geworden. Maar de
laatste twee decennia constateert hij
een omgekeerde tendens. Er wordt
eerder, strenger en langer gestraft, en
we zien de terugkeer in de Verenigde
Staten van inhumane verschijnselen
als de zogenaamde chain gang:
veroordeelden die aan elkaar geketend
dwangarbeid verrichten. De auteur
denkt dat de waarden waarop de
humanisering van het straffen
gebaseerd waren gelijkenis vertonen
met de trends die de socioloog
Norbert Elias wezenlijk achtte voor de
‘civilisering’ van de westerse
samenlevingen. Elias beschouwde het
civilisatieproces niet als een natuurlijk
verschijnsel maar als een sociale
constructie die gebaseerd was op
contingente historische ontwikkelin-
gen. Dat proces zou elk ogenblik
kunnen omslaan in een ‘decivilisering’
door factoren als oorlog, natuurram-
pen en economische crises. De auteur
gebruikt dit theoretische kader om de
huidige straftrends te analyseren.
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Met literatuuropgave.

Criminologie

7
Burton Jr., V.S., T. David Evans e.a.
Age, self-control, and adults’ offending
behaviors; a research note assessing a
general theory of crime
Journal of criminal justice, 27e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 45-54
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek ter toetsing van de
zelfcontrole-theorie van Gottfredson en
Hirschi (1990). In het bijzonder wordt
nagegaan of die theorie een verklaring
kan bieden voor het plegen van
crimineel en onvoorzichtig gedrag door
de hele leeftijdscyclus heen. Dat blijkt
het geval te zijn: een laag niveau van
zelfcontrole was significant gerelateerd
aan beide typen gedragingen, en dat
gold in elk geval tot de leeftijd van
vijftig jaar. Slechts één bevinding was
in strijd met de voorspellingen van
Gottfredson en Hirschi: voorbij de
leeftijd van vijftig had een laag niveau
van zelfcontrole geen significante
effecten op crimineel of riskant
gedrag. De onderzoekers achten het
mogelijk dat dit resultaat een artefact
is van de steekproef, aangezien in de
betreffende leeftijdsgroep het
criminaliteitsniveau laag lag.
Zelfcontrole was niet in staat te
onderscheiden tussen de zeer kleine
groep die wel delinquent gedrag
beging en de overgrote meerderheid
die dat niet deed. Een andere
mogelijkheid is dat op hogere leeftijd
een laag niveau van zelfcontrole niet
meer leidt tot crimineel gedrag, door
de werking van andere factoren. Ten
slotte kunnen ook andere sociale
factoren de werking van een lage
zelfcontrole neutraliseren, bijvoorbeeld
het ontbreken van criminele
subculturen.
Met literatuuropgave.

8
Höffling, Chr.
‘Ich hab’ Post für dich’; zur Phänome-
nologie korrupter Beziehungen
Kriminologisches Journal, 30e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 284-299
In de afgelopen jaren is corruptie hoog
op de politiek-bestuurlijke agenda
komen te staan. De in de zomer van
1997 door de Bondsdag aangenomen
wet ter bestrijding van corruptie
markeert het voorlopige hoogtepunt.
De auteur beschrijft op grond van een
nog niet afgesloten onderzoeksproject
in grote trekken enige verschijnings-
vormen van corruptie. De
gelegenheidscorruptie, de intieme
corruptie en de geïnstitutionaliseerde
corruptie worden onder de loep
genomen. De variabele verschijnings-
vormen van corrupte betrekkingen
laten zich naar de mening van de
auteur op twee dimensies terugvoeren:
ten eerste op de intensiteit van de
persoonlijke band tussen de
deelnemers en de mate waarin zij
‘vrienden’ of ‘vreemden’ zijn en ten
tweede op de normatieve omgeving
die ertoe kan leiden dat corrupte
transacties als alledaags, vanzelfspre-
kend en dientengevolge als legitiem
worden gezien. Waar – ondanks de
formele dreiging met strafvervolging –
deze als normaal worden beschouwd
op grond van de alledaagse ervaring
en praktijk van grote bevolkings-
groepen kan tenslotte over openlijke
corruptie worden gesproken. Een
fenomenologie van corrupte
betrekkingen, die betrekking heeft op
de verhoudingen in Duitsland, beperkt
zich tot voorbeelden van
gelegenheidscorruptie, intieme
corruptie en geïnstitutionaliseerde
corruptie.
Met literatuuropgave.
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9
Koppen, P. van, R.W.J. Jansen
The time to rob; variations in time of
number of commercial robberies
Journal of research in crime and
delinquency, 36e jrg., nr. 1, 1999, pp.
7-29
Met deze studie trachten de
onderzoekers te achterhalen waarom
er sprake is van variaties per dag,
week of seizoen in het aantal
berovingen onder bedreiging van
commerciële instellingen in Nederland,
zowel binnen als buiten. Zij maken
gebruik van data afkomstig van politie,
de Centrale Recherche- en Informatie-
dienst (Cri) ten aanzien van delicten
en het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) ten
aanzien van het weer. In totaal 11.860
berovingen, die plaatsvonden tussen
1 januari 1988 en 31 december 1994
van banken, postkantoren, geldtrans-
porten (ook wegbrengen van
dagopbrengsten en dergelijke), hotels,
restaurants, cafés en cafetaria,
winkels, benzinestations en andere
doelwitten, zoals taxi’s, maaltijdkoeriers
en treinstations. Uit analyse van deze
gegevens blijkt dat de dagelijkse en
wekelijkse pieken afhankelijk zijn van
het doelwit. Deze pieken kunnen
worden verklaard door de verwachting
van de daders ten aanzien van de
hoeveelheid geld die aanwezig is op
het moment van de overval. Het aantal
overvallen is in de winter duidelijk
groter dan in de zomer. Dit zou
kunnen komen door het vroeger
invallen van de duisternis. De
verklaring voor de schommelingen in
het aantal overvallen gedurende de
dag, de week of het jaar is eenvoudig
en rechtlijnig volgens de onderzoekers:
beschikbaarheid van geschikte
doelwitten en adequate bewaking zijn
bepalende factoren. De auteurs zijn
ervan overtuigd dat er niet meer
gezocht moet worden achter de
geconstateerde schommelingen.

Met literatuuropgave.

10
Paternoster, R., R. Brame
The structural similarity of processes
generating criminal and analogous
behaviors
Criminology, 36e jrg., nr. 3, 1998, pp.
633-670
De auteurs maken onderscheid tussen
theorieën die een breed en theorieën
die een eng domein bestrijken. De
eerste bieden een verklaring voor alle
verschijnselen die van belang zijn
binnen een bepaalde tak van
wetenschap en de tweede verklaren
slechts een onderdeel van al die
verschijnselen. De zelfcontrole-theorie
van Gottfredson en Hirschi behoort tot
de eerstgenoemde theorieën. Die
theorie stelt dat één factor, namelijk
zelfcontrole, de variatie kan verklaren
in alle soorten crimineel gedrag, en
bovendien van de variatie in
niet-criminele, maar wel riskante
gedragingen. Tot die analoge
gedragingen behoren onder meer
roken, drinken, gokken, betrokkenheid
bij ongevallen, enzovoort. De auteurs
hebben een onderzoek gedaan ter
toetsing van deze theorie. Uit dat
onderzoek bleek dat zelfcontrole
inderdaad gerelateerd is aan beide
soorten gedragingen en dat de kracht
van die relatie in beide gevallen even
groot is. Maar anders dan de
zelfcontrole-theorie veronderstelt, kon
de covariantie tussen criminele en
analoge gedragingen niet geheel
worden verklaard door variaties in
zelfcontrole. Deze laatste bevinding
wijst erop dat andere factoren dan
alleen stabiele verschillen in criminele
geneigdheid van belang zijn voor
crimineel en riskant gedrag. De
auteurs beschouwen dit als een
bevinding die de zelfcontrole-theorie
ernstig in gevaar brengt.
Met literatuuropgave.
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11
Sarasalo, E., B. Bergman e.a.
Repetitive shoplifting in Stockholm,
Sweden; a register study of 1802 cases
Criminal behavior and mental health,
8e jrg., nr. 4, 1998, pp. 256-265
Met deze studie trachten de
onderzoekers een licht te werpen op
het herhaaldelijk plegen van
winkeldiefstal, dit criminele gedrag zelf
én de personen die zich hieraan
schuldig maken (waaronder wellicht
kleptomanen die dwangmatig gedrag
vertonen). Het onderzoek baseert zich
op verdachten uit Stockholm, die in
1993 drie keer of vaker zijn betrapt en
door de politie zijn geregistreerd voor
winkeldiefstal. In deze periode werden
78 vrouwen en 299 mannen
aangehouden voor 1802 gevallen van
winkeldiefstal. Het politieregister
bevatte informatie over het tijdstip en
de plaats van de delicten, de waarde
en het soort ontvreemde goederen en
de naam, het adres en de leeftijd van
de verdachten. Ook was er geregis-
treerd of hij of zij de diefstal al dan
niet bekende. Het blijkt dat mannen
meer elektronische goederen
ontvreemdden en vrouwen meer
kleding, parfums en cosmetica. De
waarde van de gestolen goederen
daarentegen, was voor beide seksen
ongeveer gelijk. De momenten waarop
de meeste goederen werden
ontvreemd vielen op maandag tot
donderdag, in de namiddag. In de
meeste gevallen waren de winkeldie-
ven werkloos. Ten slotte werd
geconstateerd dat huisvrouwen en
oudere gepensioneerden, meer dan
anderen, in hun nabije woonomgeving
artikelen uit winkels wegnamen. Dit
zou te maken kunnen hebben met hun
beperkte vervoersmogelijkheden.
Met literatuuropgave.

12
Stein-Hilbers, M., C. Bundschuh
Zur Propagierung und Entkriminalisie-
rung von Pädosexualität
Kriminologisches Journal, 30e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 299-313
Pedosexualiteit behoort nog steeds tot
de meest verachte sexuele voorkeuren.
In het bijzonder het in de laatste tijd
bekend geworden sexuele misbruik
van kinderen heeft de roep om
enerzijds zwaardere straffen en
anderzijds verbeterde therapeutische
maatregelen ter behandeling van de
plegers doen toenemen. Tegelijkertijd
zijn er in Duitsland en in de
omringende buurlanden sinds lange
tijd belangrijke initiatieven ontplooid
om te komen tot het opheffen van het
taboe op en de legitimatie en
decriminalisering van bepaalde vormen
van pedosexualiteit, die het karakter
van een subculturele sexueelpolitieke
beweging hebben aangenomen. Deze
beweging gaat uit van een volslagen
ander begrip met betrekking tot het
omgaan met pedosexualiteit. In 1970
werd in Rotterdam de eerste
werkgroep pedosexualiteit opgericht,
die twee jaar later het boek Sex met
kinderen publiceerde. Naar het
voorbeeld van Nederland werden in de
daaropvolgende decennia ook in
nadere landen zogenaamde
zelfhulpgroepen gevormd, die tot doel
hadden hun problemen voortaan
gezamenlijk op te lossen. De
voorvechters van de pedosexuele
beweging wijzen het gelijkstellen van
pedosexualiteit met kindermisbruik
beslist af. In hun visie behoeven
geweldloze sexuele contacten tussen
kinderen, jeugdigen en volwassenen
niet a priori ongunstig of schadelijk
voor de jongere partners te zijn.
Ondanks de door de beweging
veronderstelde bereidwilligheid en
openheid ten aanzien van sexualiteit
met volwassenen lijden echter veel
kinderen door ervaringen op dit gebied
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aan problemen als gevolg van deze
contacten. De oorzaak hiervoor wordt
door de pedofiliebeweging in de eerste
plaats gezocht in de veroordelende
houding die de maatschappij inneemt.
Het argument van de niet aanwijsbare
schade kan echter niet overtuigen.
Veel kinderen zijn in staat zelfs zware
trauma’s – lichamelijke mishandelin-
gen, het leven in concentratiekampen
– zonder permanente invloed op hun
psychische stabiliteit te verwerken. Dit
alleen kan echter geen motief zijn voor
het opheffen van strafrechtelijke
sancties op handelingen die in
principe een schadelijke uitwerking
hebben op kinderen.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

13
Correctional budgets; cost of providing
programs, services to growing inmate
population on the rise
Corrections compendium, 22e jrg.,
nr. 12, 1997, pp. 6-22
Om de ontwikkeling van de kosten van
de strafrechtstoepassing in Noord-
Amerika vast te stellen, is een
onderzoek gehouden onder 43 staten
en het federaal gevangeniswezen van
de VS, alsmede onder zeven Canadese
provincies en de federale ‘Correctional
Services of Canada’. De periode
waarover budgetgegevens werden
geregistreerd liep van 1994 tot en met
1997. Van de onderzochte correctio-
nele systemen rapporteerde 86% een
toename van het beschikbare budget.
De aanvullende middelen waren deels
noodzakelijk om nieuwe inrichtingen te
kunnen exploiteren en om extra
personeel aan te kunnen trekken. Een
andere oorzaak van de budgettaire
groei was de uitbreiding van speciale
behandelingsprogramma’s voor
gedetineerden. Slechts in 11% van de
onderzochte systemen werd melding
gemaakt van een afnemend of

gelijkblijvend budget ten opzichte van
het voorgaande belastingjaar. Deze
dalingen werden veroorzaakt door
regimesversoberingen en door
privatisering van bepaalde diensten. In
Quebec was sprake van de sluiting
van inrichtingen. In 26% van de 52
correctionele systemen die in het
onderzoek waren betrokken, maakten
jeugdinrichtingen en jeugd-
programma’s deel uit van het budget.
Slechts acht van de correctionele
diensten maakten geen melding van
alternatieven voor normale detentie in
hun budgettaire overzichten. Het
artikel bevat een zeer gedetailleerd
kwantitatief overzicht van de
budgetonderdelen van de onderzochte
correctionele systemen.

14
Lumsden, J., L.P. Chesterman e.a.
Neuropsychiatric indices in a high
security admission sample I; estimating
the prevalence
Criminal behaviour and mental health,
8e jrg., nr. 4, 1998, pp. 285-310
Het artikel beschrijft de samenstelling
van een cohort van 97 mannelijke
patiënten die in de periode van
november 1990 tot augustus 1992
achtereen opgenomen werden in een
maximaal beveiligd psychiatrisch
ziekenhuis in Engeland. Aan de orde
komen demografische karakteristieken,
delictprofielen, kenmerken van de
familieachtergrond en neuropsychiatri-
sche factoren. Trauma van het centrale
zenuwstelsel blijkt veel voor te komen
bij deze groep patiënten. Duidelijke
verloskundige complicaties voor de
geboorte of tijdens de bevalling
hadden zich bij 26% voorgedaan. In de
normale populatie ligt dit percentage
op 8%. Hoofdletsel kwam bij 42% van
de patiënten voor, terwijl hoofdletsel
waarbij bewustzijnsverlies optrad zich
bij 31% had voorgedaan. Deze vormen
van centraal zenuwstelsel trauma zijn
verbonden met neuropsychologische
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aantasting, dat bij 59% van de
onderzochte patiënten voorkomt.
Ongeveer 36% van de uitgevoerde
hersenscans vertoonde abnormalitei-
ten. Alcoholmisbruik, dat een
significante risicofactor voor
beschadigingen aan het centrale
zenuwstelsel vormt, komt bij 69% van
de patiënten in de onderzoeksgroep
voor, terwijl 50% van de patiënten
zowel alcohol als drugs gebruikt.
Verloskundige complicaties,
hoofdletsel en alcohol- en drugs-
misbruik gezamenlijk, komen bij 90%
van de onderzoekspopulatie voor. Bij
42% is alleen sprake van centraal
zenuwstelsel trauma. De onderzoeks-
resultaten suggereren dat verschil-
lende vormen van centraal zenuwstel-
sel trauma aggregeren als gevolg van
een aantal voorafgaande, uit elkaar
voortvloeiende verschijnselen.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

15
Albrecht, H.J.
Jugend und Gewalt
Monatsschrift für Kriminologie, 81e
jrg., nr. 6, 1998, pp. 381-398
Jeugd en geweld behoren sinds lange
tijd tot de zwaartepunten van de
criminologische analyse. De
thematisering van jeugd en geweld
heeft in de jaren negentig tot vele
empirische studies geleid, die naast de
analyse van politie- en strafrecht-
statistieken ook gebruik maken van
onderzoek op grond van eigen
berichtgeving. Steeds meer wordt
daarbij gebruik gemaakt van het
ondervragen van schoolklassen.
Voorop staan daarbij vragen naar de
ontwikkeling en de mate van geweld
door de jeugd. De bevindingen blijken
echter niet consistent. Vergelijking van
de op ondervraging van schoolklassen
gebaseerde onderzoeken vertonen –

ook bij gebruikmaking van dezelfde
items en vergelijkbare perioden – zeer
grote verschillen wat de mate van het
waargenomen geweld betreft. In het
bijzonder het onderzoek gebaseerd op
vragen in schoolklassen lijkt tot
inflatoire processen te voeren. De
verschillen worden overigens in de
onderzoeken zelf nauwelijks
gethematiseerd. Hetzelfde geldt
overigens ook voor vragen en
problemen met betrekking tot de
validiteit van de gegevens. De studies
op grond van eigen berichtgeving
vertonen, evenmin als de analyses aan
de hand van officiële criminaliteits-
cijfers, tot dusver geen dramatische
veranderingen.

16
Bijleveld, C.C.J.H., L. Bakker e.a.
Contact crimes in relation to
neuroticism, impulsiveness, conscience
formation and intelligence; an
exploratory discriminant analysis in
juvenile delinquents
Psychology, crime & law, 4e jrg., nr. 4,
1998, pp. 341-360
De auteurs onderzochten de relatie
tussen persoonlijkheidsprofielen en
delictgedrag in een groep van 100
delinquenten die werden gescreend
door het bureau voor Ambulante
Jeugdzorg. Uit analyses met behulp
van Overals, een computerprogramma
voor non-lineaire discrimininant-
analyse, blijkt dat delinquenten die een
delict pleegden waarbij direct sprake
was van een slachtoffer (contact-
delicten zoals tasjesroof, mishandeling
en dergelijke) duidelijke verschillen
van delinquenten die delicten
pleegden waarbij niet direct een
slachtoffer aanwezig was (non-
contactdelicten als diefstal, vandalisme
en dergelijke).
Plegers van contactdelicten zijn
gemiddeld duidelijk impulsiever en
minder neurotisch en hebben vaker
een onderontwikkelde gewetens-
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functie. Plegers van non-
contactdelicten zijn minder impulsief
en meer neurotisch en hebben een
deels of volledig ontwikkelde
gewetensfunctie. Het profiel van de
plegers van contactdelicten was
scherper dan dat van de plegers van
non-contactdelicten. Intelligentie bleek
bij het onderscheid in delictgedrag
geen rol te spelen.
Met literatuuropgave

Politie

17
Beck, A., K. Broadhurst
National identity cards; the impact on
the relationship between the police and
ethnic minority groups
Policing and society, 8e jrg., nr. 4,
1998, pp. 401-424
In dit artikel willen de auteurs nagaan
welke mogelijke gevolgen de invoering
van persoonsbewijzen zou kunnen
hebben op de relatie tussen de Britse
politie en etnische minderheden. Eerst
geven zij een kort overzicht over het
beleid inzake persoonsbewijzen in de
vijftien lidstaten van de Europese Unie.
Vervolgens gaan zij wat dieper in op
de materie en bestuderen daartoe de
situatie in een drietal landen: Frankrijk,
Duitsland en Nederland. Deze landen
bieden volgens hen namelijk
voorbeelden van manieren van
omgaan met persoonsbewijzen, die
ook van nut kunnen zijn voor Engelse
beleidsmakers. In Frankrijk was men
weinig genegen om mee te werken
aan het onderzoek, waardoor de
auteurs alleen in Duitsland (Stuttgart)
en Nederland (Gouda) met de politie
mee de straat op konden. Zij komen
tot de slotsom dat wanneer men in
Engeland over zou gaan tot invoering
van het persoonsbewijs (wettelijk
verplicht of op vrijwillige basis), dit
daar zou kunnen leiden tot verergering
van de problemen tussen politie en
etnische minderheden. Racistische

agenten kunnen het persoonsbewijs
hanteren als middel om te pesten.
Zelfs wanneer persoonsbewijzen
worden gebruikt om illegale
immigranten op te sporen en hierbij
het uiten van raciale vooroordelen
wordt uitgesloten, dan nog zullen
waarschijnlijk zij die er ‘buitenlands’
uitzien hier de dupe van worden:
aangehouden worden en de
vernedering ondergaan afgevoerd te
worden in een politieauto. Dus het
persoonsbewijs is geen ‘quick fix’ voor
criminaliteit, zoals voorstanders
denken, het kan leiden tot meer
problemen dan dat het ooit zou
kunnen oplossen.
Met literatuuropgave.

18
Brown, J., J. King
Gender differences in police officers
attitudes towards rape; results of an
exploratory study
Psychology, crime and law, 4e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 265-279
De beroepscultuur van een politie-
organisatie wordt vaak beschreven als
een cultuur waarin masculien gedrag
de boventoon voert. Met zo’n cultuur
worden vrouwen dus geconfronteerd
wanneer zij aangifte doen van
verkrachting (‘je zult vast wel
geprovoceerd hebben’) of mishande-
ling (‘zo erg kan het niet geweest
zijn’). De auteurs deden een
attitude-onderzoek onder 50 agenten
(25 mannen, 25 vrouwen) en
vergeleken de uitkomsten met
attitudes van 50 studenten (25
mannen, 25 vrouwen). De uitkomsten
van de schaaltechnieken waarmee
stereotypievorming en attitudes over
mannen, vrouwen, verkrachting en
geweld in kaart werden gebracht,
werden bewerkt met bivariate analyse
en variantie-analyse. De auteurs
konden geen verschillen vinden in
attitudes over vrouwen tussen
studenten en agenten. Vrouwen waren
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echter minder dogmatisch in hun
opvattingen over andere vrouwen dan
mannen. Vrouwelijke agenten waren
vergeleken met hun mannelijke
collega’s minder geneigd geloof te
hechten aan allerlei mythen over
verkrachting. De auteurs plaatsen ook
de ruimere visie van hun Engelse
respondenten naast minder liberale
houdingen die vaak naar voren komen
in Amerikaans studies. Het zou
volgens hen goed zijn om bij gevallen
van verkrachting en huiselijk geweld
meer vrouwelijke agenten in te zetten.
Met literatuuropgave.

19
Kane, R.J.
Patterns of arrest in domestic violence
encounters; identifying a police
decision-making model
Journal of criminal justice, 27e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 65-79
Vanaf de jaren zeventig werd huiselijk
geweld door Amerikaanse burgers
langzamerhand steeds meer
beschouwd als een sociaal probleem
in plaast van een privé-kwestie, door
feministische groeperingen zelfs als
crimineel gedrag. Na proefprocessen
in de stad New York en Oakland
(Californië) werden politievoorschriften
ten aanzien van huiselijk geweld
aangepast, zodat er door hen kon
worden ingegrepen. Door criminologen
is er sindsdien veel onderzoek gedaan
naar mishandeling binnen intieme
relaties. In deze studie wordt gekeken
naar het arrestatiepatroon dat
politiemensen volgen in gevallen van
mishandeling door partners. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een
gelaagde, willekeurige steekproef van
668 incidenten uit 1993, in twee
politiedistricten in Boston. De eerste
analyse van de vooraf gedefinieerde
variabelen vond plaats door het
toepassen van de ‘chi-square
automatic interaction detector’
(CHAID). Hiermee vond uiteindelijk

verdeling in elf subsegmenten plaats,
die verschillen in de dichotome
uitkomst (hier: arrestatie of niet). Door
middel van verschillende logistische
regressiemodellen werd vervolgens ten
aanzien van de effecten van de elf
interactiesegmenten bepaald, hoe
groot de voorspellende waarde was
voor arrestatie. Het blijkt dat het risico
dat het slachtoffer loopt op verwon-
ding of erger voor politiemensen de
voornaamste reden is om tot arrestatie
over te gaan. Zij gebruiken steeds
andere delen uit de informatie-
gegevens bij hun beslissing om de
dader al of niet te arresteren, telkens
gebaseerd op de verschillende
risicofactoren.
Met literatuuropgave.

20
Lee, M.R., W.B. Bankston
Police structure, economic inequality,
and homicide; a cross-national analysis
Deviant behavior; an interdisciplinary
journal, 20e jrg., nr.1, 1999, pp. 27-55
In dit artikel analyseren de auteurs de
relatie tussen politieke structuur,
economische ongelijkheid en het
aantal moorden voor een steekproef
van vijftig landen, waarbij ze zich
baseren op cijfers van de Wereldge-
zondheidsorganisatie. Uitgaande van
het idee dat moord een vorm is van
conflictoplossing, verwachten de
auteurs dat in landen met een sterke
centrale politieke structuur gemiddeld
minder moorden voorkomen dan in
landen met een gedecentraliseerde
politieke structuur. Dit vanwege het
feit dat een sterke centrale overheid er
beter in slaagt om conflicten op te
lossen of te neutraliseren die in
minder centralistische landen opgelost
worden tussen politieke bewegingen
onderling. Deze hypothese kan op
grond van het materiaal niet worden
onderschreven. Het onderzoek wijst
wel uit dat er een positieve correlatie
bestaat tussen economische
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ongelijkheid en het aantal moorden in
een land. Als voorbeeld wijzen de
auteurs op de situatie in de Verenigde
Staten, waar relatief grote economi-
sche verschillen gepaard gaan met
hoge cijfers voor wat betreft het aantal
gepleegde moorden. Verder blijkt dat
de politieke structuur van een land wel
een belangrijke rol speelt als het gaat
om de relatie tussen sociale
veranderingen en criminaliteitscijfers
i.c. het gemiddeld aantal moorden in
een land. Het aantal moorden in een
land moet niet gezien worden als
willekeurige vormen van geweld, maar
als manier om conflicten op te lossen.
De auteurs pleiten ten slotte voor meer
onderzoek naar de relatie tussen het
geweldsniveau in een land en
structurele politieke en economische
indicatoren.

21
Quinet, K.D., S. Nunn
Illuminating crime; the impact of street
lighting on calls for police service
Evaluation review, 22e jrg., nr. 6, 1998,
pp. 751-779
Heeft straatverlichting een afschrik-
kend effect op criminele activiteiten?
Over het algemeen wordt aangenomen
van wel, maar het bewijs hiervoor is
meestal anekdotisch omdat er maar
weinig goede wetenschappelijke
onderbouwingen voor deze stelling
zijn. In juli 1995 sloegen de energie-
leverancier van Indianapolis en
buurtorganisaties verenigd in de Near
Bastside Communication Organization
(Neesco) de handen ineen en
begonnen een straatverlichtings-
project. Twaalf maanden later
begonnen de auteurs met hun
evaluatie-onderzoek waarin werd
nagegaan in hoeverre de installatie
van straatverlichting het aantal
telefonische verzoeken om politie-
bijstand had beïnvloed. De afhanke-
lijke variabele - CFS: calls for service -
werd gemeten in negen gebieden en

twee controlegebieden. Het positieve
effect deed zich vooral voor op de drie
onderzochte kruispunten. In de negen
gebieden met Nesco-verlichting was
er gemiddeld sprake van een
verminderd aantal telefonische
meldingen, maar niet in elk gebied en
ook niet in dezelfde mate. Daarom zijn
de auteurs voorzichtig met hun
conclusies en zij vinden dan ook dat
toekomstig onderzoek rekening zou
moeten houden met de mogelijkheid
dat slechte verlichting niet op alle
plekken hetzelfde effect hoeft te
hebben.
Met literatuuropgave.

Verslaving

22
Akers, R.L., G. Lee
Age, social learning and social bonding
in adolescent substance use
Deviant behavior; an interdisciplinary
journal, 20e jrg., nr. 1, 1999, pp. 1-25
In dit artikel gaan de auteurs in op de
relatie tussen leeftijd, de mate van
sociale binding en het gebruik van
verdovende middelen. Hierbij maken
ze gebruik van gangbare theorieën
waarin het individuele gedrag in
verband wordt gebracht met de mate
van sociale binding en sociale
competentie. Op grond van een
empirisch onderzoek onder adolescen-
ten variërend in leeftijd en uit
verschillende klassen van de
middelbare school, blijkt dat oudere
adolescenten meer marihuana
gebruiken dan jongere. Dit heeft
volgens de auteurs ook te maken met
verschillen in sociale bindingen tussen
verschillende leeftijdsgroepen. De
resultaten van het onderzoek
bevestigen volgens de auteurs de
hypothese dat leeftijdsverschillen in
het gebruik van marihuana ook
samenhangen met leeftijdsgebonden
verschillen in sociale competenties. De
belangrijkste conclusie die de auteurs
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trekken op grond van het empirische
onderzoek is dat variabelen die
ontleend zijn aan de theorie van het
sociale leren, zoals bijvoorbeeld de
geneigdheid tot conformerend gedrag
of gewelddadig gedrag (zelfcontrole)
belangrijke verklarende factoren zijn
voor de relatie tussen leeftijd, deviantie
en delinquentie. De uitdaging voor
toekomstig onderzoek zien de auteurs
in de vraag in hoeverre factoren
ontleend aan de bredere sociale
context – bijvoorbeeld sexe, ras,
klasse, gemeenschap en economie –
van invloed zijn op crimineel en
afwijkend gedrag.

23
Corbett, M., C.Duggan e.a.
Substance misuse and violence; a
comparison of special hospital
inpatients diagnosed with either
schizophrenia or personality disorder
Criminal behavior and mental health,
8e jrg., nr. 4, 1998, pp. 311-321
Er is een verband tussen schizofrenie,
druggebruik en gewelddadig gedrag,
zo komt uit steeds meer onderzoek
naar voren. Maar deze onderzoeks-
literatuur is ondanks deze eenduidige
bevinding opgezadeld met een aantal
methodologisch-technische problemen.
De respondenten uit de studie van de
auteurs zijn patiënten uit drie Engelse
extra beveiligde psychiatrische
inrichtingen. De auteurs vergeleken
111 drugsgebruikende schizofrenen
met 160 patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis. Door
matching ontstonden er in totaal
75 paren. Beide groepen werden
vergeleken met een andere groep niet
gebruikende patiënten. Voor de
gematchte paren werd de toets van
McNemar gehanteerd bij de
berekening van chi-kwadraat waarden
en voor de niet-gematchte paren werd
de standaard chi-kwadraat gebruikt.
De auteurs melden drie onderzoeksre-
sultaten: niet kon worden aangetoond

dat de schizofrenen andere verboden
drugs gebruiken dan de patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis;
drugsgebruikende patiënten
gebruikten in de periode dat zij hun
geweldscriminaliteit begingen
verboden middelen, althans meer dan
niet-gebruikers met een vergelijkbaar
psychiatrisch ziektebeeld; de kans dat
drugsgebruikende mannen met een
persoonlijkheidsstoornis ten tijde van
hun geweldsmisdrijf alcohol hadden
gebruikt, was vergeleken met de
vergelijkingsgroepen ongeveer twee
keer zo groot.
Met literatuuropgave.

24
MacDonald, J.M.
Violence and drug use in juvenile
institutions
Journal of criminal justice, 27e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 33-44
De auteur onderzocht de determinan-
ten van het gebruik van geweld en
drugs binnen de muren van de
gevangenis. Hij gebruikte daarvoor de
gegevens van twee cohorten van
ex-bewoners van Californische
jeugdgevangenissen. Zowel import- als
deprivatiefactoren bleken een rol te
spelen. Het gebruik van geweld tijdens
de detentie hangt zowel samen met de
achtergronden van de daders als met
de kenmerken van de gevangenis.
Mensen met een lange justitiële
voorgeschiedenis of met een
verslavingsachtergrond plegen minder
vaak geweld. Delinquenten die deel
uitmaken van bendes en zij die
wegens een geweldsdelict zijn
veroordeeld waren vaker betrokken bij
geweldsincidenten binnen de muren
van de gevangenis. Ook het
beveiligingsniveau speelde echter een
rol: hoe strenger het regime, hoe vaker
er geweld werd gepleegd. Bij het
voorspellen van drugsgebruik tijdens
de detentie bleek alleen het
beveiligingsniveau van de inrichting
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een significante bijdrage te doen.
Geen van de eerder genoemde
importvariabelen bleek een rol te
spelen. De auteur geeft aan dat dit
komt omdat lang niet alle mogelijk
relevante achtergrondvariabelen in het
onderzoek waren opgenomen.
Met literatuuropgave.

25
VanNostrand, L-M. and R.
Tewksbury
The motives and mechanics of
operating an illegal drug enterprise
Deviant behavior; an interdisciplinary
journal, 20e jrg., nr. 1, 1999, pp. 57-83
De ‘war on drugs’ in de Verenigde
Staten heeft een ongunstig verloop.
Het drugsgebruik blijft toenemen,
terwijl de aanvoer van drugs niet
afdoende kan worden gestopt. Om de
drugshandel beter te kunnen
aanpakken, hebben de auteurs
onderzocht welke motieven drugs-
dealers hebben om drugs te
verhandelen en welke technieken zij
toepassen om detectie door de politie
te voorkomen. Daarbij is gebruik
gemaakt van half gestructureerde
interviews met twintig dealers in een
middelgrote stad in het westen van de
VS. Handel in drugs blijkt aantrekkelijk
te zijn omdat het financieel voordeel
oplevert en macht en aanzien
verschaft. Rekrutering gebeurt
doorgaans door familieleden, vrienden
of kennissen. Door een netwerk van
connecties op te bouwen, kun je
carrière maken. Er bestaat een
voorkeur om drugs te verkopen aan
burgers die tot de hogere of
middenklasse behoren en die slechts
recreatief gebruiken. Sommigen
handelen vooral binnenshuis; anderen
doen dat vooral op straat. Er zijn
verschillende manieren om detectie te
voorkomen. Zo wordt niet aan
onbekenden verkocht; wordt
gehandeld op plaatsen waar weinig
politiecontrole is; worden drugs en

geld niet persoonlijk vervoerd; en
wordt een legitieme handel als
dekmantel gebruikt. Het is betrekkelijk
eenvoudig om opsporingsambtenaren
te identificeren aan de hand van
kleding, wijze van vervoer, manier van
communiceren en via het netwerk van
dealers op straat. De auteurs menen
dat de ‘war on drugs’ heilloos is
zolang die gericht blijft op de aanvoer
van drugs. Zij pleiten voor een nieuw
beleid dat is gericht op het terugdrin-
gen van het gebruik.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

26
Fisher, B.S., J.J. Sloan e.a.
Crime in the ivory tower; the level and
sources of student victimization
Criminology, 36e jrg., nr. 3, 1998, pp.
671-710
In dit artikel gaan de auteurs in op de
resultaten van het nationale
slachtofferonderzoek waaruit blijkt dat
studenten in de Verenigde Staten
steeds vaker slachtoffer worden van
criminaliteit. Op grond van een
aselecte steekproef van 3472
studenten, verdeeld over twaalf
universiteiten, bespreken de auteurs
het niveau en de achtergronden van
slachtofferschap onder studenten.
Ruim een derde van de studenten gaf
aan slachtoffer te zijn geweest van
criminaliteit in het academische
studiejaar 1993-1994. Op grond van
een analyse van de resultaten, waarbij
de auteurs gebruikmaken van de
theorie van de dagelijkse routine-
matige activiteiten (lifestyle routine
activity approach), komen ze tot de
conclusie dat het risico om als student
slachtoffer te worden van vermogens-
criminaliteit afhankelijk is van factoren
als locatie, de attractiviteit van het
doelwit, en het ontbreken van toezicht.
Voor wat betreft de factor locatie geldt
dat het risico om slachtoffer te worden
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groter is op dichtbevolkte campussen,
waar voornamelijk mannelijk studenten
wonen. De voornaamste voorspeller
voor slachtofferschap van een
geweldsdelict ligt in een risicovolle
levensstijl, die gekenmerkt wordt door
veelvuldige deelname aan feesten op
de campus in combinatie met het
recreatieve gebruik van drugs.
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Boeken en rapporten

Onderstaande publicaties kunnen te
leen worden aangevraagd bij het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, Schedeldoeks-
haven 100, Den Haag, tel.: 070-3 70 65
54 [5]3.

Bieleman, B, P. Goeree
Coffeeshops geteld; aantallen
verkooppunten van cannabis in
Nederland
Groningen, Intraval 2000
Brants, C.H.
Over levende gedachten; de menselijk-
heid van een functioneel strafrecht;
rede uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van hoogleraar
straf(proces)recht aan de Universiteit
Utrecht op 4 november 1998
Deventer, Gouda Quint i.s.m. het
Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen, 1999
Broek, H. van den, P. Klerks e.a.
ADAM in Holland? Verslag van de Pilot
Monitoring van drugsgebruik onder
arrestanten bij Politie Haaglanden
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
2000
Erpecum, I. van
De stille revolutie verhalen van Justitie
in de Buurt
Den Haag, Ministerie van Justitie,
Directie Preventie, Jeugd en
Sanctiebeleid, stafbureau IVP, 2000
Ferwerda, H., P. Versteegh
Jongerencriminaliteit in de regio
Haaglanden; een trendanalyse
(1988-1997) van de omvang, aard en
achtergronden
Arnhem/Den Haag, Advies- en
Onderzoeksgroep Beke/Politie
Haaglanden, 1999
Groot, S.K. de
Internationale bewijsgaring in
strafzaken; Nederland, Engeland &
Wales
Deventer, Gouda Quint, 2000

Haan-Kamminga, A., E.H.G.
Kwakman e.a.
Kansen en risico’s van bestuurlijke
verkeershandhaving
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen,
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurs-
kunde, 2000
Janssen, J.H.L.J.
Laat maar zitten; een exploratief
onderzoek naar de werking van de
korte vrijheidsstraf
Den Haag, Boom Juridische uitgevers,
2000 (diss.)
Keulen, B.F.
Crimineel vermogen en strafrecht; een
commentaar op de ontnemings-
wetgeving
Deventer, Gouda Quint, 1999
Mac Gillavry, E.C.
Meewerken aan strafvordering door
banken en Internet Service Providers;
een onderzoek naar wetgeving en
praktijk
Deventer, Gouda Quint, 2000
Ministerie van Justitie
Sancties in perspectief; beleidsnota
inzake de heroriëntatie op de
toepassing van vrijheidsstraffen en
vrijheidsbeperkende straffen bij
volwassenen
Den Haag, Ministerie van Justitie,
Directie Preventie, Jeugd en Sancties,
Directie Wetgeving, 2000
Mul, V.
Banken en witwassen; wetgeving
omtrent de beteugeling van het
witwassen van geld
Arnhem, Gouda Quint, 1999 (diss.)
Oderkerk, M.
De preliminaire fase van het rechts-
vergelijkend onderzoek
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1999
Oosterwijk, C. van, P. Meesters e.a.
Marokkaanse jongeren in Haaglanden;
een probleeminventarisatie en strategie
Den Haag, Politie Haaglanden,
Informatieknooppunt Haaglanden,
Analyse en Research, 1999
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Schaap, C.D.
Heling getoetst; studie naar het
witwassen van geld en de strafbaarstel-
ling door middel van de helings-
bepalingen.
Deventer/Rotterdam, Gouda
Quint/Sanders Instituut, 1999
Solm, A.I.T. van
Op zoek naar balans; een onderzoek
naar de ontwikkeling en de toekomst
van gebiedsgebonden politiezorg
Den Haag, Politie Haaglanden/Erasmus
Universiteit Rotterdam, 2000
Staal, B. , P. van Brakel
Naar gerichte inzet en sturing; rapport
commissie functioneren rijksrecherche
Den Haag, s.n., 2000
T.M.C. Asser Instituut
De Nederlandse onteigeningswet in
rechtsvergelijkend perspectief
Den Haag, T.M.C. Asser Instituut, 2000

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. De rapporten in de reeks
Onderzoek en Beleid (O&B) zijn tot en
met nr. 161 uitgegeven door Gouda
Quint BV en zijn voor belangstellen-
den, die niet voor een kosteloos
rapport in aanmerking komen, te
bestellen bij Gouda Quint BV, postbus
23, 7400 GA Deventer, telefoon:
0570-63 31 55. Een complete lijst van
de WODC-rapporten is te verkrijgen
bij het WODC (tel.: 070-3 70 65 54) en
te vinden op de WODC-Internetsite
(www.minjust.nl/wodc). Daar zijn ook
de uitgebreide samenvattingen te
vinden van alle vanaf 1997 verschenen
WODC-rapporten. Hieronder volgen de

titelbeschrijvingen van de in 1998,
1999 en 2000 verschenen rapporten.
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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.


