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Culturele diversiteit in de
Nederlandse samenleving
0. Hofsted&

‘Cultuur in dit artikel omvat méér dan het werkterrein van ons Ministe
rie van Ondeivijs Cultuur en Wetenschappen. Cultuur oorspronkelijk
een agrarische term wordt overdrachtelijk in twee betekenissefl ge
bruikt die in conversaties, politiek en pers soms verward worden. cultuur
in engere zin, dat is beschaving en haar uitingsVoflTlen zoals kunst en
literatuur en cultuur in antropologische zin, dat zijn alle sociaal overge
dragen vormen van menselijk denken voelen en handelen. Het antropo
logische begrip ‘cultuur’ is pas in de laatste twintig jaar algemeen spraak
gebruik geworden en in mijn exemplaren van de Nederlandse
woordenboeken van Van Dale en Koenen komt het nog niet voor. Mijn
definitie ervan is ‘de collectieve mentale vdérprogrammering die de le
den van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van an
dere’.

De antropologische term is vooral in de mode gekomen in de discussie
over de culturen van organisaties. Aan de culturen van zogenaamd excel
lente ondernemingen, als bestanddeel van succes, zijn soms haast bo
vennatuurlijke krachten toegeschreven (Peters en Waterman, 1982; Soe
ters, 1986), Daarnaast kunnen ve culturen onderscheiden van beroepen
(zoals juristen tegenover artsen), generaties, de seksen, regio’s (Friesland
tegenover Limburg) en natuurlijk— waar het in dit artikel allereerst om
gaat landen van herkomst.

Er is culturele diversiteit in Nederland omdat een deel van de bevol
king elders geboren en opgegroeid is, of ouders heeft voor svie dat geldt.
Daardoor dragen de betrokkenen in hun denken, voelen en handelen
althans gedeeltelijk een culturele erfenis mee die verschilt van datgene
waaraan Nederlanders gewend waren: ze zijn, met een zeer Nederlandse
term ‘andersdenkenden. Het zijn vooral Molukkers, Surinamers, Antillia
nen en Arubanen, Turken, Marokkanen en een zeer gemengde groep van
politieke vluchtelingen; de politiek correcte verzamelnaam voor deze
groepen is allochtonen’. Voor hen zijnde gevestigde Nederlanders de
andersdenkenden.

De nationale culturen van mensen fn organisaties vormen een wèl zo
fundamenteel gegeven als de culturen vdn organisaties. Ons instituut
IRIC heeft in de jaren tachtig een groot onderzoek uitgevoerd onder Ne
derlandse en I)eense bedrijven, met medewerking van onderzoekeis uit

* De auteur s Ernerdus hoogieraar aan de Unversdeft Maastocht en Senor Fellow van het

nsthute for Research 00 ntercuflura Coopersuon (tRIO van de Umvereiteit Tilburg.
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instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de
macht ongelijk verdeeld is. Sommige culturen leggen meer de nadruk op
ongelijkheid of op gelijkheid dan andere

lndividualisme tegenover collectivisme lndividualis0 staat voor een
rnenleViflg waarin de onderlinge banden tussen individuen los zijn:
iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of
haar naaste familie, CollectiviSme staat voor een5menleviflg waarin
mensen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in hechte groepen die hun
levenslang bescherming bieden in ruil voor0oorwaardelljke loyaliteit.
Deze dimensie bepaalt of mensen bij voorkeur alléén optreden of samen.

Masculiniteit tegenover femininiteit. Masculifliteit staat voor een sa
menleving waarin de emotionele rollen van de seksen duidelijk geschei
den zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op
materieel succes; vrouwen horen bescheiden en reder te zijn en vooral
gericht op de kwaliteit van het bestaan. Femifliuiteit staat voor een sa
menleHng waarin emotionele sekse-rO11eelkaar overlaPPe zowel
mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en ge
richt op de kwaliteit van het bestaan. Masculiefle culturen zijn als geheel
hard en sympathiseren met de sterken. femïniefle zijn als geheel zacht
en svmpathiseren met de zwakken.

dat is de mate waarin de leden van een cul
tuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Sterk

culturen zijn star en intolerant, zwak
zijn eerder soepel en tolerant. Culturen met

een sterke rmijding moedigen het gevoel aan dat wat
knderS is gevaarlijk is’; genovergest de cuittiren vinden wat nders is,
eerder interessant dan gevaarlijk.
- De vijfde dimensie is lange- of Hierbij gaat
het om het nastreven van deugden die in de toekomst beloond zullen
worden, met name00rzettingsver0 gen en spaarzaamheid f van
deugden die ontleend zijn aan het verleden en/of de0druk leggen O

het heden in het bijzonder respect voor traditie, het bewaren van je ‘ge
zicht’ en het nakomen van sociale verplichtingen.

De culturen van de landen waaruit de jderheid5gr0eP in Nederland
stammen onderscheiden zich van de bestaande Nederlandse
meerderleid5ctuur in alle gevallen door grotere machtafstah10 en
een meer collectivi5ti5c oriëntatie. Er zijn overigens wel verschiliefl
mijn00rzoek5gegens laten zien dat de machtafstand in Turkije min
der hoog is dan in de andere landen van herkomst van onze allochtonefi,
en het collectivi5H in Surinane minder sterk is Hofstede, 2002, pp. 500
en 502). Op de overige drie dimensies verschillefl de stamcultureT van de
diverse minderheden onderling evenveel als van de Nederlandse en mag
men dus nog minder generaliseren (Van Twler, 1995).
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Dat zeg jij! PloeOefl en heiligen heb je in iedere cultuur 21

Waarom het niet gaat: het vaststellen van culturele pluriformiteit

liet is van belang dat men ziet dat de controverse tussen relatiViSten en
absolUtisten niet te maken heeft met de stelling dat er verschillende mo
rele codes worden gehanteerd in verschillende tschappijen (Gensler
199B). Daarover zijn relatiViSten en absolUtiSten het eens - althans zou
den zïj alle reden hebben het eens te zijn. Men moet wel erg naïef zijn
om het verschil in ethische systemen en opvattingen te ontkennen (hoe
wel men over de omvang daarvan kan isten).1Maar het historische en
sociologische feit van morele diversiteit noodzaakt op zichzelf niet tot
moreel relativisnie. Waarom niet? Om de nvoudige reden dat één van
die5enlevingen of culturen het bij het juiste eind kan hebben. Een
vergelijking met de exacte wetenschaPPen is hier verhelderdend Het kan
best zijn dat er talloze opvattingen bestaan over de \aag of de aarde plat
of rond is. Niettemin blijft één opvatting de juiste.

RelatiViSifle is echter een verleidelijke optie. vooral voor cultureel an
tropologen. Het soort denken dat Marcel van Dam en vele andere heden
daagse denkers als de min of meer vanzelfsprekende nkhotlding voor
de moderne inteilectueel aanprijSt (tenminste als hij over de schutting
van zijn eigen dorpje heen nl kijken) werd eens door cultureel antropo
logen als Ruth Benedict, HerskoVits, Boas, Mead en anderen verdedigd.3
Cultureel antropologe1 kritiseerden op dit punt ook de pretentie van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 194B. Hoe zou een
verUaring die in het Westen tot stand is gekomen iets anders kunnen
bevatten dan de typische vooroordelen van de westerse5enleVinge1

Het zou kunnen dat ook Geert Hofstede tegen die positie aanschurkt
met een passage die in dit themanumnm te vinden is: ‘hoe individualis
tischer de cultuur. des te beter worden menseflreclt nagekomen. Deze
analyse zegt niet alleen iets over de betrokken landen, maar ook over de
Universele Verarig: die eerspiCgelt de cultuur van de winnaars van
de Tweede reldoorlog, en is cultureel zeker niet “universeel”.

Het is maar een terloopSe opmerking in een overigens zeer interessant
betoog dat aan een andere kwestie gewijd is dan ik hier aan de orde stel.
Het zou dan ook niet fair zijn Hofstede O basis van deze passage als een
aanhanger van het relativisme h la Van Dam te beschouwen. Niettemin
vormen passages als deze wei vaak een opstapje voor een ‘full-blOwn re
lativisme’. Dat gaat dan ongeveer als volgt. Jij zegt nu wel dat die Univer
sele Verklaring van de Rechten van de Mens een universele pretentie
heeft, maar waarop is dat eigenlijk gebaseerd? Het zijn waarden die in
het westen tot00twikkeling zijn gekomen. liet Zijn waarden die door
westerse landen in die verklaring zijn ingebracht. Het zijn waarden die

4 Die zou mei eens kleiner kunnen zijn dan men denkt Zie t Westermarek (1932. p. 109]
5 Za voor een overzicht van het relativisme van de cultureel antropologen 1W. Cook (1999].

Een koCere bespreking vindt men e: M. Gardner (1996].
6 Za over dit punt 1 Donneilt (1984] die werigenS zeii het reiativame met onderschliltt
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Figuur 3: Verdachten (12 jaar en ouder) naar geboortebnd per 1000
nwoners uft dat geboort&and; 1998
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verhogend uerken, En tenslotte: van in het buitenland geboren serdach
ten behoort een relatief groot aantal tot de zs’. aarste categorie. Meer ver
geleken met de autochtone groep, maar ook meer dan mag worden ver
wacht op grond van hun verhoogde algemene criminaliteitsniveau,

Alle figuren wettigen nu de hootdconclusie dat personen geboren in of
afkomstig van buitenlanden inderdaad een grotere geneigdheid tot cri
mineel gedrag vertonen dan autochtone Nederlanders. Een opmerkelijke
uitzondering daaiop vormt de groep afkomstig uit voormalig
Nederlands-Indië, die wat betreft mooid en doodslag juist lager scooit
dan de autochtone Nederlanders.

De eerder gesignaleerde beeldvorming, die samenhangt mct media
berichten over incidenten, woidt door cijfers niet weerlegd. Afgezien san
de emotionele en evaluatieve connotaties daarbij, is veeleer sprake van
een feitelijke ondersteuning van het beeld.

Internationale vergelijking

De vraag is of de geconstateerde relaties tussen etniciteit en criminaliteit
uniek zijn voor de Nederlandse situatie, Worden dergelijke s erbanden in
het buitenland niet of minder ges ouden daoi ligt het voor de hand our-
zaken te zoeken in en acties te baseren op typisch Nederlandse kenmer
ken en beleidsvormen Internationale vergelijking is daarom nuttig om
vast te stellen in hoes erre het gaat om relaties dic typisch s oor Nederland
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Mutticulturete misdaad en
Nederlands strafrecht
F Bovenkerk

De Nederlandse confectimirdttstr wordt geconlronteeni met een ern
stig probleem: haar systeem van maten correspondeert steeds minder
met de variatie van lichamelijke proporties van de bevolking. Dat komt
niet alleen omdat Nederlanders almaar langer (en ouder) worden maar
vooral omdat de fysieke5menstelling van de bevolking ten gevolge van
migratie sterk verandert. De vraag naar ongebruikelilke’ maten van
hoogte en omvang en vooral de nieuwe combinaties van lengte en taille
maakt het noodzakelijk een heel nieuW stelsel van confectieflaten te
ontwerpen. Het huidige systeem is ontworpen voor een relatief homo
gene lange en dikke blanke cliëntèle, het nieuwe zal toegesneden moeten
worden op een gevarieerde multiraciale lantenkring

,\mhtenaren van de burgerlijke stand zien zich geplaatst voor het pro
bleem dat zij moeten beoordelen of voornamen die ze nog nooit hebben
gehoord of gezien in het j3volking5regist ingeschreven kunnen wor
den. Volgens artikel 4, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek mogen zij alleen
namen weigeren die ongepast zijn scheetje’ wordt afgewezen en ‘bolle
boos’ ook. Tot aan de hveede ereldoorl0g werden de traditionele regels
van vernoeming toegepast en daarbij werd geput tilt een beperkte naam-
voorraad: een taalkundig homogene bevolking identificeerde zichzelf.
Maar daarna gingen Nederlanders hun kinderen ook anders noemen (in
Harlingen werd de naam Joey in 964 nog geweigerd) en vaders die af
komstig zijn uit meer dan honderd vijftig landen komen nu geheel
nieuwe voornamen opgeven. De ambtenarei lossen dit op door aan het
consulaat te vragen of het ‘goede’ namen zijn (en of ze goed zijn ge-
speld). Het referentiekader van voornamei wordt transnati0id Dat
levert onverwachte politieke complicaties op: Turkse consulaten hebben
lange tijd Koerdische namen afgekeurd.

in de gezondheidszorg moet men rekening houden met een steeds
diverser ‘aanbod van ziekten en andoeninge0 en met cultureel uiteen
lopende manieren om jchamelijke klachten te benoemen. Universitaire
studenten wordt thans de mogelijkheid geboden om colleges te lopen in
de medische antropologie (die overigens-- heel dom— door hen slecht
blijken te worden bezocht) en zojuist is hij het Hoger Beroep5onrj5
de studierichting interculturele verpleegknn van start gegaan. Wat
doet een arts wanneer een patiënt uit Sri Lanka tijdens het spreektiur

* De auteur a cutwreet antrDpCtOOt en als hoogleraar cnmsiOlOge werkzaam hij het Willem

Pompe inatSuut voor Stratrec tswete chappen van de UnweraSeit Utrecht
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‘Ik heb mijn namuS gezuiverd’
Over eerwraak en outturee verweer

CW ManS van

Op 7 december 1999 werden vijf mensen verwond door schoten die Ah

0. een 17-jarige jongen van Koerdisci Turkse afkomst. ah’uurde met het
pistool van zijn vader Eigenlijk waren de kogels bedoeld voor de
19-jarige Hasan K. die ZOU il’s 15-jarige zusje Yeliz hebben onteerd. Ah
werd veroordeeld tot vijf jaar gevangeni55t wegens edeplegen van
poging tot moord, zijn vader Kerim tot negen jaar omdat hij zijn zoon
had aangezet de eer van de familie te wreken.t Het openbaar ministerie
had een zware straf tegen de vader geëist als signaal aan de Turkse
jigrafltengerneen5mi dat de eenvraaktraditie in Nederland onaan
vaardbaar is. De bijzondere culturele achtergrond van deze vorm van
moord kan dus leiden tot strah,etzwarittg 1-her staat tegenover dat som
migen in zulke gevallen pleiten voor cultureel veru’een de rechter moet
juist geven wanneer iemand uit een immigrante
cultuur gedrag vertoont dat de Nederlandse wet schendt maar in zijn
cultuur als plicht geldt. In deze lijn veroordeelde de rechtbank 1Mi tot vijf

in plaats van de geëiste acht jaar aangezien hij onder sterke druk van zijn
culturele omgeving stond.

Eerwraak is een reldwijd verschijnsel dat onder meer voorkomt in
India, Pakistan, jordanië lsrael, Peru, Turkije en Marokko. In Nederland
wordt deze vorm van doding vooral voltrokken door immigranten uit
Turkije. Een grondige studie van de laatste variant is te vinden in het re

cente proefschrift van Clementifle van Eck Door bloed gezuiverd: eer

u’,aak bij Dtrken in Nederland, waaraan ik de meeste informatie ont
leen.2 De Turkse familie-eer (nanluS) draait om de kuisheid van de
vrouwelijke familieleden: dochters moeten maagd zijn wanneer ze wor

den uitgehuwelljkt en vervolgens absolute trouw betonen aan hun echt
genoot. De mannelijke familieleden hebben tot taak de kuisheid van de
vrouwen bewaken. Wordt de eer desondanks geschondefl dan rust op

hen de plicht die tegenover de gemeenscmiP te herstellen. In het uiterste
geval gaan ze ertoe over het onteerde vrouwelijke familielid tC doden, en

soms ook de man die haar heeft onteerd. In familieberaad wordt dan dik
wijls een minderjarige zoon aangewezen om de wraak te voltrekken,
want die krijgt minder straf en is geen kosvinfler. Deze familiemoraal is
0ornamelijk te vinden op het platteland van Oost Turkije, maar eer

De auteur is hoogleraar rechtafilOaotle aan de Universiteit van Amsterdam. Een eerdere

versie va’ dit aikei verscheen in het Nederlafldsi st blad, 76° rg.. nc 35, pp 1706-1712

Het vormto0derdeel van een breder ondemoek dat hij verricht met Sawit°i Saharso, als

5ocioloog werkzaam aan de Vrije Universitelt
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wraak kan in het hele land op begrip rekenen De dader gedraagt zich
dan ook niet als een misdadiger. maar als iemand diens aardig voor zijn
recht opkomt Hij zuivert zjn eer demonstratief door de eerschender op
een openbare plaats temidden van vele anderen met een groot aantal
schoten of messteken van het leven te beroven Rustig verlaat hij de
plaats van handeling om zich bij de politie te melden met dv formule Ik
heb mijn namus gezuiverd. Hoewel eerw raak volgens het ‘lurkse straf
recht is verboden, komt de dader in aanmerking voor fotse stra’ermifl
dering.

Dit leidt tot de vraag in hoeverre ook de Nederlandse strafrechter bij
ecrwraak rekening moet houden met deze culturele achtergronden. Is
hier ruimte voor cultureel verweer, of moet hij juist besluiten tot straf
vermeerdering?

Cultureel verweer

iii de dtr,cussie mci eprwraak door I’urken in Nederland botsen twee
emancpatieStrevgem3, die elk op zichzelf waardevol zijn, maar in dit

geval leiden tot onverenigbare uitkomsten: de emancipatie van immi

granten uit de derde wereld staat hier haaks op de bevrijding van de

1 Ah beschuldIgde zijn vader ver aaezetten tot eerwraak, maar trok dit later in. Hij zei nu dat
hij zijn nader op aanraden van zijn advocaat valselijk had beschuldigd om zelf een lagere
straf te krijgen H zou niet uit eeraak hebben geschoten, maar omdat Hasan bern ei’
zijn zuste bedre gde. Ook Yeliz ontkende dat er sprake was van eerwraak. Haar eer was
niet eens geschonden Hasar bad [raar in bewusteloze toeatand naar Turkije ontvoerd en
haar maagdelijkheid was intact gebleven. Besendien. ze leefde nog, teftaiji All in geval van
cenvraak ook haar even zou tebben bed eigd. De getuigen deskundigen waren verdeeld
over do srsog of hier wetkeitk neraak in het spel was. De en
turkeloge Clenr0ntrne van Lek r2002) maakt aannemekik dat dit daadwerkelijk het geval
was Zo acht eliz verklaring tz2felachtig. want het ontvoerrngsverhaal is een etandaaro
excu,rs waarmo de familie kr voorkomer dat ze raar eigen dochter of zuster rrroet
doden. Wanneer dc onrgevrne di verhaal gelooft kai de familie eer worden gered door (te
enkee nood van de ont’,oerder. waarna de huwetlkskansen van het mesle zelfs weer
stijgen Het gedrag van Air wijst eveneens op eenraak. aldua Van Lek. rij schoot 14 kogels
af, een veelvoud van de rtuele 7 kogels zoals bij eenvraak gebruiketjk is en hij liep na de
a( nielpa ove eenkomatig de traditie rustig weg Het s gebruikelijk dat nie familie de
doding opdwagt aan een eyndenjarige zoon omdat die minder straf riskceO Verder gaf
vader Kerim een ongeloofzaard ge verklaring voor het feit dat hij Ah pen auto naar d
olaate van het delict had vervoe d en na afloop thuis had rfgezet.

2 Van Lek 2001
3 Zie Van Eck, 22t1, pan q Op her onzet’elirk doden an een mens stelt ar 4a8 TCK 24 30

war gevangenisstraf op het doden van een familielnf staat levenslang faH. 449.1 TCH.
nrewan wordt rn ferte 401, uitgezeten. Wel wnrrdt strafvernnindening toegekend bil het doden

van een huitenechtelilk k nd onmiddel 5k na de geboorte onr de namus te redden tan 453
TCH An. 402 vermindeC de straf int 1/8 wanneer echtgenote zuster dochter of T nnaar
Zak na betiepoing bil oversoel rsordvr gedood. Art 51 en 59 genen de rechter de
gelegenherd inn het algemeen straffen te verlagen. bilvoorboeld indien de dader handelde
n prov cat of u t ceige droeftrerd die onde andere het gevoig kan zijn van eemerlies
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zen Zo werd de xsens an de griffier om in de rechtszaal een hoofddoek

te dragen in strijd geacht met de scheiding van kerk en staat maar ook
de voorstellen soor een Nederlandse imamopleiding worden stelselma
tig afgesveien met een beroep op dit leerstuk. De uitdrakking lijkt te fun
geren als een mantra. Zodra het moeilijk wordt, prevelen xve de heilige
spie ik in dc hoop dat c problemen daarmee opgelost zulle zijn Niets

is echter minder waar. Net als de ns ee eerder besproken fundamenten is
hei ieerstuk van de scheiding van kerk en staat geenszins eenduidig. In

de Nederlandse context kunnen tenminste twee mogelijke maar uiteen
lopende betekenissen worden onderscheiden

De eerste en tegenxsoordig meest gehanteerde betekenis betreft een
x erhod san inmenging van de kerk op het terrein van staatstaken De
kerk mag niet aan politiek doen. ybor de publieke steer betekent dit dat

de kerk daar geen rol san betekenis in mag spelen. Religieuze symbolen
als een hooi ddoek zijn dan ook uit tIen boze bij de rechterlijke macht of
hij de politie. Immers, de onafhankelijkheid san de oxerheid is dan in het

geding. S,cchts in de pris e sfeer zou er in onze geseculariseerde samen
leving nog ruimte zijn voor religieuze aspecten. Het is vooral deze eerste
betekenis, het verbod san inmenging san de kerk in staatsiakeri, die te
genwoordig als kritiek naar voren wordt gebracht op de islam In de is
lam — en dans onral de politieke islam — mengt de kerk zich, aldus critici
(bijvoorbeeld Ellian, 2002) juist svel in staat saangelegenheden. Van een
scheiding van kerk en staat is daat geen sprake.

Een betekenis die tegenwoordig minder aandacht krijgt, maar sxel de
logische pendant ormt van de eerste betekenis, heelt haar vertrekpunt
in de staat. Vanuit dit vertrekpunt bezien betekent het leerstuk van de
scheiding san kerk en staat dat een terughoudende rol van de slaat O

religieuze zaken gewenst is. De staat mag zich niet met de interne aange
legenheden van de kerk (en andere levensheschouxseliikc otganisaties
bemoeien. De overheid mag zich ook niet uitlaten over de waarde van

een religieuze ocertuiging. Dit leerstuk van de zogenaamde interpreta
ties e terughoudendhejd irnphceei t in de Nederlandse context ook cle
levensbeschouwelijke neutraliteit van de overheid. Het is— op SGP-
kringen na - vrij algemeen aanvaard dat de oxerheid geen voorrangs
behandeling mag gex en aan eén bepaalde godsdienst of levensovertui
ging.

Deze tweede betekenis van de scheiding van kerk en staat komt de
laatste tijd steeds meer in het gedrang. Neem de actuele discussie ovei

het godsdienstonderwijs op islamitische scholen. Geruchten in de media
over mogelijk anti-westerse sentimenten op dit ipe scholen hebben re
cent geleid tot een koerswijziging van het beleid. Werd des rijheid s’an
onderssijs (artikel 23GW) soorheen uitgelegd in de zin dat de onderwijs-
inspectie geen onderzoek mag doen naar de inhoud san godsdienstles
sen, het nieuw voorgestelde beleid betekent een breuk met de interpreta
tieve terughoudendheid. De ondersvijsinspectie mag namelijk op islami
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maar groter op geworden. Weemoed om de dingen die nooit geweest
zijn, is een slechte raadgever.

Naast onmogelijldeid van terugkeer tot een monoCUltureel model,
lijkt een heroriëntatie op de drie voorgestelde fundamenten mij onwen
selijk Alledrie — de Nederlandse normen en waarden, de mensenrechten
(grondrechten) en de scheiding van kerk en staat — worden tegenwoordig
veelal gepresenteerd alsof ze de specifieke verwoenhe van onze
westerse (Nederlandse) cultuur zouden zijn die allochtonen vanuit hun
achtergebleven cultuur niet (of onvoldoende) zouden hebben meegekre
gen. Nog los van het feit dat er jhoudelijk veel valt af te dingen op dit
ongenuance en etnocentrische taalgebruik behoeft het geen betoog
dat een dergelijk gepolariseerd wij’zijdenken voor de sociale cohesie
schadelijke gevolgen heeft Een ‘clash of civilizatiofls’ is in de geschiede
nis vrijwel altijd beslecht door middel van bloedige oorlogen. Alleen al
om deze pragmatische reden zou het hedendaagse gepolariseerde taal
gebruik moeten plaatsrnaken voor een op samenleven gerichte retoriek.
Beter dan te focussen op wat ons (mogelijkeij5) scheidt, moeten we op
zoek gaan naar wat ons bindt.

Tot slot lijkt een zoektocht naar de Nederlandse fundamenten mij ook
overbodig, aangezien er in onze rechtsorde al een normatief uitgangs
punt ten behoeve van het beleid voorhanden is. Ik doel hier op het zoge
naamde liberale5adebegiflSel’

Het adebegi11sel

liet adebegin5el is al zeer oud. Reeds medio 19e eeuw werd het door
de filosoof J.S. Miii in zijn essay On Liberly verwoord. De strekking van
dit5hadebeginSel is dat0verheidsingrijp in de vrijheid van de burger
slechts dan is toegestaan indien die burger schade toebrengt aan ande
ren. Kortom, vrijheid tenzij schade, Met dit beginsel nam Miii uitdrukke
lijk afstand van het in zijn tijd heersende paternaliSfle en moralisme.
Hei5hadebegin5el wordt sindsdien beschoUxvd als één van de funda
menten van een liberale rechtsorde.

in een eerder artïkel heb ik dit5hadebegifl5el trachten te concretise
ren en aan te vullen (Galenkamp 2001). Uitgaande van de zogenaamde
soevereiniteit in eigen kring heb ik een drietal inperkingen geformuleerd
die alle gebaseerd Zijn op een bepaald facet van schade. Dit zijn achter
eenvolgens schade aan buitenstaanders; schade aan groepsleden en
schade aan de rechtsstaat als zodanig. Dit resulteerde in een drietal
richtlijnen.
-
j0deiIleidSgt0ePen mogen er eigen praktiJken op nahouden, tenzij deze

schade opleveren voor lyuitenstaaflders
Het schadebegilssdl van Miii is hier duidelijk zichtbaar. De achtergrond
van deze eerste richtlijn is het gegeven dat het toekennen aan groepen
van het recht om de eigen identiteit te beleven ten koste kan gaan van de
belangen en de rechten van buitenstaanders Denk aan de casus van Ei
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Jus0fiëe verkennhigen, jr. 28, er. 5, 2002 84

schrijven. Wat wel nodig is, is dat ze bij de uitoefening van hun vrijheden

anderen geen schade toebrengen. Ook in angstige tijden moet onverkort

aan dit schadebeginsel worden vastgehouden. Meer is niet nodig, met
minder kunnen we niet toe.
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en andere in liet bujtenland tot stand gekomen rechtsverhoudingen Op
het gebied van het privaatrecht, waar deze materie wordt beheerst door
regels san internationaal privaatrecht (IPR), heeft dit erloe geleid dat in

het buitenland overeenkomstig het aldaai geldende recht gesloten reli
gieuze hun dijken of polvgame huwelijken, in Nederland onder zekere
voorwaarden als rechtsgeldig kunnen worden erkend. Dein Nederland
voelbare gevolgen hiervan zijn bijs oorbeeld dat voor alle kinderen die uit
deze huwelijken worden geboren een aanspraak op kinderbijslag be
staat, of dat in geval van een polygaam huwelijk, meerdere echtgenotes
verzekerd kunnen zijn bij de door hun echtgenoot gesloten verzekerin
gen. Het IPR gaat nog verdei en kent regels die ertoe strekken dat zelfs in
Nederland in bepaalde omstandigheden buitenlands recht dient te wor
den toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld iemands geslachtsnaam in Neder
land bepaald aan de hand van het recht waarvan hij of zij de nationaliteit
bezit. Door de erkenning of toepassing van buitenlands recht worden op
deze wijze elementen uit andere culturen binnen de Nederlan Ise rechts
0’ de geeerbiedigd.

Di’ erijJeid ton godsdienst cii let’ensot’er! u igiog

Voor een aanzienlijk deel van de etnische minderheden zal gelden dat
godsdienst of levensovertuiging een belangrijk onderdeel vormt van zijn
cultuur. Hoewel cultuur en godsdienst niet over één kam kunnen worden
geschoren, zal mitsdien met het respecteren van iemands godsdienst
tevens in enige mate recht worden gedaan aan diens ulturele achter
grond. Het recht op vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging is
neergelegd in artikel 6 (1W en in verschillende mensenrechtenverdragen.
waaronder artikel9 EVR\l en artikel 18 l’iBPR. Het recht op vrijheid van
godsdienst heeft zich in de rechtspraak ten aanzien van etnische minder-
lieden op ten minste twee manieren gemanifesteerd Ten eerste in om
standigheden waarin ten behoese van de uitoefening san de godsdicnst
om een specifieke vooiziening werd verzocht. Voorbeelden hiers an zijn
de Turkse islamitische vrouw die bij haar werkges er verlofserzocht om
het suikerfeest te kunnen vieren. De 1 loge Raad oversvoog hieromtrent
dat in de regel de aanwezigheid 01) het werk in redrlijkheid niet zal kun
nen worden verlangd san een werknemer die t..) toestemming voor liet
opnemen van een snipperdag heeft gevraagd voor de viering van een
voor hem belangrijke godsdienstige feestdag. Een ander oorbeeld be
treft de islamitische meisjes die op een openbare school serzochten ore

een klaslokaal ter beschikking te stellen vooi het uitoefenen sn het ge
bed (I\RC 11 dece riber 1999, Commissie Gelijke Behandeling CGB, 3
augustus 2000, nr. 2000-51’ Weer een ander voorbeeld betreft de islami
tische man die verzocht zijn winkel op zondag open te mogen houden
opdat hij zijn rustdag op vrijdag 700 kunnen hebben (voorbeeld College
san Beroep voor het Bedrijfsleven 22 februari 1980, ARB 1980, 545,. Een
er kele keer heel een serzoek om een vooiziening te treffen ter behoeve
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de belangenafss eging een belangrijke functie vervullen. De discussie ovei

de viaag waar multiculturaliteit ‘in het algemeen haar begrenzingen

moet kennen, is in belangrijke mate een abstracte discussie. Gaat het o n

des raag naar de concrete doorwerking van culturele diversiteit in recht

en regelgeving, dan betreft het een discussie op microniveau, waar con

cretere doch wel nog steeds objectieve belangen een rol spelen. Hier

hij kan het gaan om algemene en om individuele bela gen Bij ieder on

derwerp uit het brede spectrum van het recl t kunner verschillende

belangen in het gedi g zijn ss aarop het gezichtsveld moet zijn gericht.

Hicibosen werden hiersa -i enkele sooibeelden gegeven

Nadere uitwerking in wetgeving

Wanneer besloter zou worden in het rech de deur niet bij voorbaat te

sluite vooi cultucelc diversiteit, dan zal het recht zodanig moeten zijn

dai sscl zodanig moete woiden ingericht dat voor een dergelijke diver

Hteitd0adwerkelijk ‘uhnte ‘s Primair a een deI gelijke openheid mo

ten worden geboden in de regelgesing Worden egels gesloten geforrru

lee d, uitgaande van een enkele bestaande norm, zijn zij niet voor

meerdere uitleg vatbaar, laten zij geen uitzondering toe en bestaat er

evenmin een bijzondere voorziening voor andere opvattingen dan

wordt aan culturele diversiteit in het recht geen reële kans geboden. In

dachtig hetgeen hiervoor is overwogen, zal de regelges ing zodanig moe

ten zijn dat het toelaten van culturele noimen begrensd kan worden daar

waai dit noodzakelijk is ter bescherming van bepaalde begmselen of be

langen. t venmin mag de iegelgeving zodanig zijn dat burgers tegen hun

wil worden onderssoipen aan culturele normen als anderen hiermee niet

worden belast Welke instrumenten die ons huidig recht kent zijn ge

schikt om aan deze ssenscn tegemoet te komen?

Internationaal pî maat recht UPR

liet IPR, dat haar grenzen aan erkenning van vreemd recht legt bij de

schending van de openbare oide is als instiument minder geschikt om

juridisch voim te geven aan de culturele diversi eit functie van het IPR

is niet het respecteren san culturele serscheidenheid maar het oplossen

van internationale privaatiechtelijke rechtsconflicten waarbij zoveel mo

gelijk gestreefd wordt naar een internationale beslissingsharmonie. Bij

het multiculturaliteitssraagstuk gaat het om een zaak van de interne

rechtsorde waarbij de nationalineit van beinokieene gccn oiidersch&dend

criterium behoort te zijn Bovendien leidt een aanknoping aan de natio

naliteit tot gedwongen onderwerpmg aan buitenlandse ree htsnormen.

Recentelijk was dit nog aan de orde in een echtscheidingszaak tussen

twee Marokkaanse echtgenoten, waarin de srouxs tegen haar uitd ukke

lijke svil in werd onderworpen aan het Marokkaanse echtscheidingsrecl t
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en dientengevolge haar afgewezen zag worden
(Rh ‘sGravenhage 5 februari 2001, NIPR 2001, 101)

De belangrijkste functie die het IPR in het
kan spelen, is wat mij betreft beperkt tot de erkenningSregels. Deze ma
ken het immers mogelijk dat in het buitenland0vereenkomstig de aldaar
geldende regels tot stand gekomen tsverhOudingen, in de Neder
landse samenleving worden toegelaten

Nederlands reeS t: grondslagen

tJitgaande van een feitelijk bestaande culturele diversiteit aan normen in
de samenleving en van het democratisch uitgangspunt dat eenieder ge
lijkwaardig is, ligt het meer voor de hand voor eenieder uit te gaan van
het in Nederland geldende Nederlandse recht en daarbinnen zo nodig te
differentiëren naar culturele pluriformiteit. Een mogelijkheid hierbij is
om steeds ad hoc in te springen op vragen die vanuit individuen of
j0erheidsgr0epen aan rechter of wetgever worden voorgelegd. Feite
lijk gaat het al jarenlang op deze manier. Door wetenschappelijk onder
zoek neemt zowel de kennis van de problematiek toe als de kennis van
de culturele achtergronden van verschillende bevolkingSgroep Dit
draagt bij aan een groter betistzijn en een toename van kennis bij hen
die de beslissingen in de hen voorgelegde zaken zullen moeten nemen.
De openheid voor culturele diversiteit zou echter nog beter tot zijn recht
komen wanneer niet steeds wordt gewacht op een behoefte vanuit de
praktijk, maar wanneer de wetgever zou denken vanuit een multicultu
reel kader in plaats van vanuit een dominant Nederlands kader. Vanuit
dit denken worden immers de concepten ontwikkeld die de basis von
men voor concrete regelgeving. een basis waarop vervolgens ook rech
ters weer kunnen teruallen. Een openstaan voor culturele diversiteit
betekent dan dat grondslagen van het Nederlandse recht worden her-
overwogen.

Laat ik dit verduidelijken aan de hand van voorbeelden uit het familie-
recht, Hoewel het familierecht al een stuk individualistischer is ingericht
dan enkele decennia geleden, liggen hieraan nog steeds bepaalde gezins-
vormen ten grondslag. Weliswaar wordt niet meer alleen uitgegaan van
het gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen, en worden allerlei
gezinsvornlefl geaccepteerd (bijvoorbeeld ook het man-man gezin, of
moeder-kind gezin), maar dit zijn nog steeds gezinsvormen die zich ont
wikkeld hebben vanuit de Nederlandse samenleving. Samenleving5\0n
men zoals die bijvoorbeeld tot onvikkeling zijn gekomen op de Moluk
ken (samenleeerbae in clans), of onder Surinamers of bij zigeuners
heeft de wetgever niet voor ogen gehad. Aan het al dan niet behoren tot
een gezin worden vervolgens wél concrete rechten en plichten gekop
peld. Als het doel is om het gezinsleven te beschermen en op basis van
gezinsleven rechten toe te kennen, is van belang te weten of iemand tot
het gezin behoort of niet. t)enken vanuit een multicultureel perspectief
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verschijning De Turkse Raad van State ide DafliStaY), maakte echter
geen verschil tussen een adocaat en een en zag
de zaak niet in het licht van het recht op vrij seici \an godsdienst sVaar
hij men betoogde: ‘lIet gedrag van deze gaat in
tegen de princiPe van een seculiere staat clie onderWOrP is aan het
nettelijke gezag. Haar gedrag is niet in met de juridh
sche professie en is een obstakel om jurist tc norden en zich o\ereen
komstig te gedragen de interpretatie san het de wet door de lagere
rechtbank is incorrect.

In het tweede voorbeeld vernietigde het hooggelechtshot de YargitaY
het vonnis an plaatselijke autoriteiten waarin het betalen an een
bruidscbat werd serhoden. Het hof redeneerde dat een openbaar he
stuutslichaam geen traditie kon s erbieden of deze kon transformere tot
een overtreding liet hof stelde: Deze eeuwenoude traditie kan alleen
serboden worden door de wetgever als zij beschoUnd wordt als zijnde
strijdig met het oserheid5belid liet hof xvas van oordecl dat dit met
opleidiflgsniau te maken had en niet met de wet

liet derde voorbeeld laat zien dat rechtbanken moeite kunnen hebben
niet het negeren van plaatselijke gebruiken en het toepassen van univer
sele waarden en daarom proberen om de plaatselijke bevolking niet te
gen de haren in te strijken, liet gaat hier om ‘eerwiaak of ‘traditionele
moord onder mensen uit de oostelijke provincies waar de mannen de
eer van hun vrouwelijke familieleden moeten bewaken Deze zaken wor
den door rechtbanken altijd behandeld volgens het strafrecht, ajknrnstig
uit het Italiaanse rechtsstelsel, maar ze maken zo seel mogelijk gebruik
van de mogelijkheden die het strafrecht biedt om liet vonnis te vermin
deren. Zon zaak, vaak gepleegd door de jongste broer om zodoende te
profiteren van de vct, wordt beschouwd als moord. Maar zoals blijkt uit
de 24 gerechtelïjke beslisSingen die tussen 1988 en 1999 !fl onderzocht,
piofiteert de serdachte van artikel 52 uit het strafrecht, waarin staat dat
als een misdaad wordt geplcegd onder0zonderlijke0standigh
en er sprake is van provncatie dan kan dit in nmerking worden geno
men hij het toewijzen van het vonnis. Dat geldt ook voor de houding van
de verdachte. ‘Dit gevoegd bij de leeftijd van de jongen of man die wordt
aangeklaagd voor het misdrijf leidt vaak tot een verlichting van het von
nis rot praktisch nul’ (Arm, 2001, p. 824). Academische kringen lO Turkije
beschOu\sefl zulke moorden echter als het toppunt van schending van de
rechten van vrouwen.

(,.00rBrittmlll ië

GrootBrittaui0 is een ander oorbeeld van een centralistisch monolh
thisch land 1 liet zijn de zeden en gebruiken waar de wet mee in aanra

3 92 3342, 93281’. 5 jct 1993.

4 86 2-564 2w:24.5.iYw
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king komt niet inheems. maar komen00nameIjjk voort uit het kolo
niale verleden Vroeger erspiegelde het Britse rechtsste eI de normen
en waarden van een cultureel omOgefle TegeflW0og
beschOuVen de Britse rechtbanken diversiteit aan uuruitingen als
gebruiken zelfs als ze islamitisch zijn en derhalve een wettelijke plicht
voor moslims vormen.

Het rechtsstelsdl reageert defensief op nieuwe vraagstukken in a basi
cally defenSive form’ (Menski, 2000, p. ii). Het officiële rechtsSteI5 is
gericht op assimilatie en daarom worden andere’ waarden genegeerd
buiten schouWlng gelaten of zelfs bestraft, in plaats van officieel er
kend. Er zijn echter groepen zoals de sikhS, die in de rechtbanken een
coulantere ehandehg krijgen dan andere groepen (MenSki, 2000) De
juridische hafldelu1g van verschillende culturen in GrootBrjttm
lijkt inconSi5tt en verward Uit de1urisprudemt blijkt dat bepaalde
gebruiken onacceptabel zijn, zoals gearrange en gedwomgdui huwe
lijken en (deze worden beschouwd als het schenden
van rechten) (beschreven als een wrede, onmeflse
lijke of en vernederende ehande1jng) polygamie (waarbij de seksuele
geliVaardigid bij het sluiten van uweIijken wordt overtreden), het
openbaar ritueel slachten van dieren (beleid ten aanzien van de open
bare orde), talaq (geen gerechtellike zitting, geen eerlijk proces) het dra
gen van tulbanden en haarden (waarbij de regels met betrekking tot het
arbeidsrecht worden overtreden) (jones en GnanaPala, p. 100. voor
familierecht pp. 106-137 en voor arbeidsret pp. 219-231).

Zo is er in Engeland en Schotland de voortdurende zorg omtrent gear
rangeerde en gedwongen huwelijken en flerhuwe jken. Dit vraagstuk
wordt gezien als0volledige’ of onvrije’ keuze. Volgens de Britse wet is
ederzijd0estemming van vitaal belang bij de geldigheid van een hu
welijk. Als iemand trouwt om tegemoet te komen aan de wensen van de
ouders, dan is het huwelijk niet ongeldig. Maar elke indicatie van druk of
bedreiging wordt beschouwd als zijnde buiten de grenzen van het ouder
lijke gezag en kan worden beschouwd als dwang. Voor de rechtbank kan
dit nleidiflg zijn om een huwelijk ongeldig te verklaren. Zo kan een hu
welijk, zelfs al wordt het geconsumrd’ ongeldig worden verklaard als

kan worden aangetoond dat de0estemmg ervoor werd verkregen met
behulp van geweld of angst.5De fleeuring van de ouders of van de ge
meenschap wordt niet als relevant beschouwd7De eiser kan een jonge
man of een meisje zijn.5 In een recent geval slaagde een meisje van ne
gentien er in om in april 2002 haar huwelijk te laten ontbinden door de

5 Mensen met een gemeensCh5PPiM Europese achtergrond blank Christelijk met Engels

als gerneensChSPPetlM taal geboren in een bepaald gebied loyaal aan ihe Union en aan

de vorst.

e In Mahmud v Mahmud, t994 SLT 599 werd het huwelijk met gecOn5Ume maar bi)

MahmOOd v. MahmOOd 1993 SLT 589 was dit wel het geval.

7 Mahmo° supra.
ijvoobeeld Mah rn ood supra.
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Cuitureei piuraisme juridisch piuraiisme en pragmatisme 105

Cultuur. taal. tradities en religie kweken dix ersiteit. Moet deze sen
scheidenheici dan leiden tot het heroverxxegen van het idee van unixer
siIiteit? Als universaliteit beschouwd wordt als ‘geglobaliscerd lokalisme’
dan wijst het in de richting van de waarden san de dominante cultuut,
taal, tradities en zelfs naar een geglobaliseerde sorm van religie. Voor de
voorstanders san cultureel pluralismc in Europa is dit de westerse cuh
[our. Maar hoe kunnen verschillende vormen van wetten, socia e struc
toren en culturen die nauw met elkaar verbonden zijn van elkaar worden
or derscheide& Kunnen culturen worden gelijkgesteld met afzonderlijke
landen, samenlevingen of regio? 110e zit het met culturele veischillen
binnen landen, binnen gebieden, leeftijdsgroepen, sociale klassen en
geslacht? En hoe zit het met sociale, economische, politieke, juridische
en andere culturele kenmerken die de gienzen san afzondcrhjke landen
uverschrijden?

Als normatief piuralisme wordt omhelsd en als de wei wordt be
schouwd als zijndc soepel en flexib 1 als het gaat om dc mult’culturele
dinieusie van de maatschappij in goede banen e leirlen en dat zou eer
der een kwestie vail politieke wil clan eer technisch probleem kunnen
zijn dan zijn cr een aa ital fundamcntcle slagen dic moeten wrirden
beantw oord. Bijvoorbeeld: wat is een minderheeï? 1 toe herkennen xve
culturele gebruiken en hoe kunnen we een cultuur de maat nemen? Wat
zijn de cr’teria waar het bewijs aan moet voldoen en bij xxie ligt cle be
ivijslast? Wie vertegenwoordigt cultuur? Hebben de verschillende ge
meenschappen interne bestuuisstructurefl om met genoeg aulorireit
interne reg Is uit te vaardigen? En uiteindel jk zouden er regel mocten
worden ontwikkeld en toegepast met betrekking tot confllcterende wet
tin (llowarcl, 1993?

Conclusie

1 dc moderne Fuiopese eenbeidsstaat kunnen culturele dixersiteit c
meervoudige normatieve structuren alleen door de rechter, dte dc wet
ijkt, tot stand gebracht worden. Haar is discretie x oor nodig. Dit ligt niet
op dc weg van de xsetgex ers xvier invloed duidelijk begrensd is binnen de
Europese Unie. door de eisen van een ‘steeds verder ,‘oortschnjdencle
integratie’ Men moet bedenken dat Europese harmonisarie van regels

zelfs voorrang kan krijgen boven bepaalde juridische uitzondcringen, die
in een eerder stadium werden geïntroduceerd door de lidstaten om in de
behoeften van de verschillende interne culturen te voorzien.

-en kosmopolitischc ei pragmatische aa uak betekent in ecn globali
5erende wereld dat samens oeging en integratie x oordelen hebben en ook

ons ermijdelijk zijn. 1-let betekent dt de fundamentele waarden die ver
tegenixoordigd zijn in de mensenicchtei vooriang moeten krijgcn bosen
alle claims voor ‘e\ceponaiisme’ dat culturele serscheidenheid. het
zout der aarde, cuitureel moet blijs en en niet mag verhuizen naar het
juridische domei , dat c r os ikoeoelende ic ixtsstels Is moeten zijn die
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Summares 108

]utitië1e vrkennnzgelz Judicial explorations) is published nine times a
vear bv the Beearch and Documentation Centre of the Dutch Minïstrv
of Justice in cc -operation uith the pubhshing house Gouda Quint BV
Lach issue tocuses on a central theme ielated to criminal loss, criminal
policy and criminoiogv. S he section Suniniariet contains abstracts ol
the inte ‘nationalLy most relevant articles ii cacli ‘SSuC. he ccntral
theme of this issue is (vol. 28. nr. 5, 2002c (‘iiltz’isi/ dit’ersirv

Cultural diversity in Dutch society
G. hofStede
1 his article deals svith the diversitu caused hv the tact that part of the
present Dutch population stas bom and raised in other countries In
early childhood ste are all mentallv piogrammed according to the
ulwre that surrounds os: this mental programming primaril alfects

our salues that is boad feelings of cmii and good, diitm and clean
etcetera 1 he Dutch majoritv and the immigram minorities differ mosily
or thir a1ue rplatpd In smaller or larger Posser Distances and to
lndividualism as opposed to t ollectivisni. the chldren of immigrant
are p srtl accultui atcd to Dutch t alues, and the ai e sometin es corn
hetss een tsso cultures. the third generation is tIsuall colturally
integratcd The minoi ittes probleni in the Netheriands ‘and elsesvhere)
is rnainlm a majorits pioblem: the majoTit and its institutions trying to
cope ss ith and benefit bom an tinknossn diversit in their çocietss There
is little ndication that cultural diflerences between countlies smili
hecome smaller in the future.

That’s what you say; There are scabs and sainis in every culture
PB. (IPeur
‘That’s your t iets! ‘Who are you to judge met’ 1 Isese are coinmon
reactions to ethical viesvs or moralising Behind ihese reactions Iurks a
relativist ssorldview The author is critical towards eIativism. lic
contends that relatix isin in its mans’ forms is ultimaiei selGdefeating.
1 his philosophical point is reles ant bi a multicultui al societu, No
socieh con exist svithout some basis of universal values.

Integration or identity; an inevitable choice
Nl: con Ma,ien
It appears that, in the end, their are hot two was s to cope in last and
public policv ss ith cultoral ethnic and linguistic diversity in present day
Vvestei ri suc ictic’s’ eithc-r to rospect the dLtinctns nr es en antonnrn
of the distinct communitV, or integratiofi in the dominant society. in the
Dutch history, cluring the list tsso centurics, boch tendencies ame been
competing. The first tendenc 1 esembies the traditional Dutch
pillar-s stc in the latter a lom c (t or leam e (t point of vicss. Both
tendencie impls appatent disadvantages iut eithei smas, thea are
offering a consistent polie. Puhl:c polies maLers, howeveI. tend to
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avoid this inevitable choice although thev try, through the use of
deljberatelv vague terms like social cohesïon and hardly consistent

pohcies like striving for both integration and the conservatiOfl of

identity to keep this inevitabie choice as a skeleto in de closet.

Fthnic collisions with the criminal law

II. M. Willemse and Ei-JE Backbier
As the size of the non-western immigrant population in the Dutch

society ïs rapidly growing - 1% in 1970, 9% nowadays 22% predicted for

2050 --- new norms, values and behaviors are imported. Some elementS

of fnreign cultures collide with domestic elements, especially in the field

of criminal law, As criminal law is seen as an expressiOfl of basic

majority cultural values, radical changes in penal legislation are

irnprobable. 50 a relatively high level of lawbreaking bv non-western

immigrants is to be expected. lncidents reported in the media suggest

indeed an overreprcsentation of ethnic minoritleS in olfending. General

information about the relationship between offending and ethnic origin

is hard to obtain because official registratiOn is restricted Out of fear of

stigmatisatiofl and discriminatiOn. Out of the scarce available official

data. some hasic figures were collected and combined. Juvenile

delinquencY and general crime appear to be strongly related to ethnic

origin. Even stronger differences are found for serious olfending:

hard-core deiinquency and the murder rate of ethnic minorities, The

figures are consistent with Tonry’s conclusionS based on international

figures on crime and ethnicity. It is coocluded that ethnic crime and

delinquency will be a long-term challenge for Dutch criminal policies. It

will he insufficient to rely on - often suggested - easy solutions like

counting nu the natural’ disappearance of crimiflal hehavior after the

the second generation» blaming the selectivity of the criminal justice

system or reducing the problem to ‘onlv’ an epiphenomenon of low

SES.

MulticultUral crime and Dutch penal law

E Boveni»a’rk’
Although not muluculturalistic in spirit the Netlierlands have in tact

become multicultural in social structure. Crime rates and patterns of

delinquency have shown to vary between ethnic groups (inciuding the

Dutcht and the article argues that for reasons of both instrumentaliW
(effectiveness) and material equality, some degree of cultural diversity is

needed. The criminal law system should include minorities within its

ranks and should take culture into account.

‘1 cleansed my namus’; ‘honour killings’ and cultural defense

C. 1% Afaris i’an Sandelingeflalfllaclzt
Glohalisation and international migratiofl have enrjched Western

societies with immigraflt cuhures, hut also have confronted them with
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forms of violence hitherto unknown: killing to avenge or cleanse family
honour. The central questiOn in this article is: how should Dutch law
deal with honnur killings? Should the court accept cultural evidence as
mitigating this crirninal conduct on the part of immigrant defendafltS?
It is argued that the right of irnmigraflt women to eqUal protectiofl by
the state overrides the cultural rights of ethnic minorities. An appeal to
justifiable conduct or duress is out of the questiOfl. ile recognizing
the validity of a cultural defense this recognitiOn should not lead to
reduced sentences.

The multicuittiral society after September 1 1°; in search for
foundatiOfls
Al. GalenkaOlP
Since September llth there is a search for foundatiOns within the
context of the Dutch poficy on the integration of migrantS. Three kinds
of foundationS which migrants should endorse — are commonlY
mentioned. These are respectivelY the Dutch norms and values; the
human or civil rights; aid the doctrine of the separation of church and
state. After a critical appraisal of each of them, Ir is argued that the
current search for foundatioflS is neither feasible (due to current
diversity within our sociefir) desirable (doe tO the underlyiflg polarized
language) oor necessary (doe to the availabilitY of quite an old
normatiVe foundation of liberal societies, the socaIied harm principle).
Rather than ever searching for new foundationS we had better stick to
this old harm principle. We should not ask for more hut we cannot do
with less,

Dutch law on a multiCUltural base
S. Rutten
Since communities from different cultural hackgroUnds have perma
nently settled in The Netherlands the question arises whether the
existing cuitural diversity should be reflected in law as welk During the
past decades Dutch judges were asked many tirnes and in all fields of
law to decide upon the acceptance of cultural backgrouflds of ethnic
minorities Law itself is not yet lhcilitated to meet with those needs.
Certain provisiofls like rules on private international law which
facilitates the recognition of foreign law, or the freedom of religion cao
result in the acceptance of certain cultural values. However must cases
have to be decided within the frameWork of Dutch internal lam The
legislator will decide whether or not law wil] leave room for cultural
diversity and IlexihilitY. In this view the article stresses the necessitY of
an open minded legislator. Instead of thinking from traditioflal
concepts he better starts thinking from a multicultural scheme and uses
this multicultural scheme as basis for future decision making. The way
the legislator could possibly carry Out such a task is illustrated by
examples derived from especially family lam
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Het WODC op Internet: wwwwodc.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek er
Documentatiecentrum [d/ODC) van
het ministere van Justitie is onlangs
uic Inteiret bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentruni op
justitieel terrein dat een wetenschap
peliik bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
ustitiebeleid Op deze nieuwe 56e is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie [0e.

o ga ligrarn beschrijvingen van de
verscfullende afdelingen en de namen
van de medewerkers)

2 Producten ei diensten;
— overzicht ei uitgebreide samenvat
tingen van de nieuwste rapporten;

inhoudsopgaven en voorwoord niet
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdsch rift Justitiële verkenningefl.

nhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen n
het Engelstalige tijdschrift European
Jouroal on (Jriminal Po/icv and
Research

jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriTte’;

elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwiJzïngen
[overzichten van congressen en
studiedegen);

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. wodc
nformatiedesktminjus.nl). Wij hopen

op deze wijze bij te dragen aan de
verspreiding van elevante 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: cj vannetburg c.minjus ni

WODC-ThesauruS ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum [VJODC) va
liet mi’iisterie van ustitie heeft cci

geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het cr,minaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen
riminologie, victimologie,
omimmnaliteitspreventie. delicten’
criminaliteitsvOrn en politie justitie
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtsplegmng gevangenis
wezen en reclassering. Na het
uitkomen \an rie eerste uitgave van de
WODC1hesaurus in 1993 is deze met
succes toegepast als instrument bmj het
toegankelijk maken van publicaties op
het gebied van het c,iminaiiteitS
vraagstuk. Niet alleen bij de Afdeling
Documentaire InformatievoorZlenlr’g
van het WODC maar ook op andere
afdelingen binnen het ministerie van
justitie wordt de WODC-thesaurus
gebruikt. Daarnaast maken andere
organisaties waaronder politie-
bibliotheken, het openbaar ministerie
gevangenisbibliothekeii en de
rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen. zowel
nationaal als mnteinationaal De



1
1

$
1

g
R

!

a
l

t



4St1t

1t5



t,t,t,t,

00

t!)

>
t!)

cl
c
l

t!)

E

z
o

E

II



Ii
t

iiilli, iii

“ii(III
1



tt1:1

14In”

•
S

S
.
S

S
S

1%t1



tIIII 1t11

1
I
i

1
1fl!

1
I
a
s

iq
ijjS

ii;

1 u

Jij
t 1111

0



4
_
_

_
_
.
_
.
_
_
_

—
.—

—
—

—
—

—
—

.

111
S

1
S’

t
11

lq

ii
b!

.ij
11€

In
în



ii’dli

Ii iii
11t

41
ii

Iji
II

e



1

•1;1ili
1



JusOtiele Verkeufliflge5 jrg. 25, er. 5, 2002 122

een zwaarbewaakte strafinrichting, is
de vraag aan de orde of eerste
00derzoekSgrOeP tijdens haar eugd
significant vaker wreedheden tegen
dieren heeft gepleegd dan de

00erzoeksgrOep
Voor het verrichten van deze studie
onderscheidden de onderzoekers vier
categorieën dieren: in het wild levende
dieren, zwerfdieren, beerderildieren en
troeteldieren Daarnaast richtte het
onderzoek zich op het in beeld
brengen van de sociale en demografi
sche geschiedenis van de responden
ten, om zo ook rekening te kunnen
houden met, en te kunnen corrigeren
voor (sub)culturele variabelen zoals
geaccepteerde gewoonten in de
omgang met dieren. De auteurs
concluderen eens te meer tot een
significant verband tussen vroegere
wreedheden tegen dieren en later
geweld tegen mensen. In lijn niet
eerdere bevindingen stellen zij
bovendien vast, dat gwelddadige
misdrijfplegers in hun jeugd significant
vaker dan niet gewelcldadige plegers
wreed gedrag hebben vertoond tegen
troeteidiereti.
Met fteratuuropgave

13
Thomas, T.
Supennising child sex offenderS in the
conjmunitY soms observations on law
and practice in Eng/and and Wales, the
repubiic of Ire/and and Svveden
European journal of crime. criminal law
and criminal justice 9 jrg., nr. 1, 2001.

pp, 69-90
Supervisie in de vrije samenleving is
een formele wettelijke maatregel die
aan daders van seksueel misbruik van
kinderen kan worden opgelegd om de
omgeving van de dader te beschermen
tegen verder misbruik, om de dader te
helpen zijn leven weer op te pakken
en op het rechte pad te bhjven en om
zekere beperkingen te kunnen
aanbrengen in de bewegingsvrijheid

van de dader. Supervisie wordt
normaliter uitgesproken als een
voorwaardelijke straf of als strafrechte
lijke maatregel na detentie en gaat
veelal gepaard met uiteenlopende
aanvullende voorwaarden. In dit artikel
biedt de auteur een vergelijkend
inzicht in de wettelijke kaders en de
oeringspraktijk met betrekking tot
supervisie in Wales, Engeland de Ierse
republiek en Zweden. In zijn veldstudie
stelt de onderzoeker vast dat
supervisie door de toenemende
centrale regulering in Wales en
Engeland, anders dan in Ierland en
Zweden, 00 uitvoerend niveau steeds
minder het gewenste maatwerk
mogelijk maakt en bovendien in
toenemende mate repressief en
punitief van karakter wordt. Waar de
maatregel minder goed wordt ïngebed
in de rnaatschappelijke omgeving van
de dader en meer het exclusieve
terrein wordt van justitiële autoriteiten,
zo betoogt de auteur, zal de
betreffende gemeenschap zich eerder
buitenstaander voelen en makkelijker
geneigd zijn liet recht in eigen hand te
nenien.
Met feratuuropgaie

Politie

14
Men, 14.
Convergence of policing policîeS and
transnatioflal po/icing in Europe
European journal of crinie, criminal iaw
and criminal justïce, 9e jrg., nr. 2, 2001,
pp. 99-112
Het transnatiOnale Europese
politiebeleid heeft vele facetten, die
samenhangen met de talrijke vormen
van samenwerking die er op dit gebied
bestaan. De auteur analyseert deze
fenonienen aan de hand van vijf
hypothesen De problenien van dit
beleid worrlen gekenrtierkt door de
diversiteit van liet politiebeleid O het
nationale vlak: Wat de samenwerking
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consumenten zelfs ‘immuun’ zijn

geworden voor dit soort teksten. Wat

helpt dan wel? Er zijn studies die
duidelijk maken dat campagnes

gericht op jongeren een grote
risicogroep interactief en sterk

gefocussed moeten zijn op communi

catie. Ook moet de strategie gericht

zijn op personen die het individu

kunnen beïnvloeden, zoals leeftijdge

noten, ouders of leraren. Individuele

hulpprogramma’s kunnen nuttig zijn.

Advertenties hebben een klein, maar

toch niet te verwaarlozen effect. Over

het effect van prIjsverhogingen bestaat

geen duidelijkheid. In Australië is
gebleken dat verkooprestricties effect

sorteren. Tot slot wijst de auteur erop

dat culturen die een verantwoordelijke

consumptie van alcohol zien als

onderdeel van een ‘normale’ levensstijl,

een relatief laag alcoholmisbruik

kennen.
Met literatuuropgave.

Sachtofferstudies

Smith, W.R, M. Torstensson
Perceived nsk and fear of crime; gender
differences in contextua/ sensitirity

International review of victimology, 8e
jrg., 2001, pp.159-181
Waarom vrezen vrouwen meer

slachtoffer te worden van criminaliteit

dan mannen? Omdat, zo zeggen veel

onderzoekers, vrouwen zich
kwetsbaarder voelen in riskante

omgevingen. 0e auteurs nemen geen

genoegen met zo’n antwoord en geven

als reden dat er zo weinig bekend is

over de invloed van de context dat pas

recent statistische software met

betrekkïng tot ‘hierarchical linear

modelling [FILM)’ beschikbaar is

gekomen. Daarom doen zij een

onderzoek met het HLM-model van
Bpik en Raudenbush onder 3882
bewoners van Stockholm. De auteurs
willen zo de individuele [micro) en

contextuele [macro) factoren -

kenmerken van de omgeving -

bepalen die gepercipieerde risico’s
beïnvloeden. Het blijkt dat vrouwen
eerder last hebben van bepaalde

fysieke of sociale kenmerken van de

omgeving. 0e percepties van mannen

blijken een functie te zijn van: hun

leeftijd; of ze in het buitenland zijn

geboren [en zich dus eerder een
vreemde voelen); en hun opleidings
niveau [laag opgeleiden hebben

eerder angst dan hoog opgeleiden),

Dus voor mannen is ‘kwetsbaarheïd’
vooral een gepersonaliseerde of

geïndividualiseerde kwestie.

Met literatuuropgave.

20
Wikström, P.-O., 1. Dolmén

Urbanisation, neighbourhood socidl
integration, in forma! social controf
minor social disorde vïctimisation and
fear of crime
International review of victimology, 8e

jrg., 2001, pp. 121-140
In dit artikel wordt een poging gedaan

om te onderzoeken hoe verschillende

niveaus van slachtofferschap en angst

voor misdaad variëren met de mate

van verstedelijking. Bovendien wordt

onderzocht welke mechanismen ten
grondslag liggen aan die relatie tussen

urbanisatiegraad en slachtofferschap.
Uit de resultaten blijkt dat alle factoren

die liggen op het nïveau van de buurt

[zoals sociale Integratie, informele

sociale controle, kleine sociale

verstoringen, slachtofferschap en angst

voor misdaad) signïficant variëren met

de mate van verstedelijking van het

gebied waarin die wijk ligt. Het

nadelige effect van urbanisatiegraad

op het slachtofferschap en de angst
voor misdaad wordt tot stand gebracht

door deze tussenliggende factoren.

Dat betekent dat een hoge mate van

verstedelijking leidt tot m inder sociale

integratie, minder sociale controle en

meer sociale verstoringen en, via deze
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