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Voorwoord

De tijd dat het justitieel apparaat in de luwte opereerde ligt ver achter
ons. Vervolging en rechtspraak zijn al lang niet meer het domein van ma
gistraten, rechters, advocaten en een enkele rechtbankverslaggever. Cri

minaliteit staat volop in de publieke belangstelling en is telkens weer een
belangrijk verkiezingsitem. De aandacht van de media voor criminaliteit

is de afgelopen jaren enorm toegenomen, of het nu gaat om sensatie
beluste publieksbladen of kwaliteitskranten, talkshows of achtergrond-
rubrieken, misdaad is hot neus. Met onthullingen over fraude of corrup
tie, schokkende ervaringen van slachtoffers en levensechte beelden van
(gewelds)misdrijven kunnen de media ‘scoren

Vooropgesteld zij dat de onvermijdelijke teloorgang van de ‘deftigheid’

(Schoo, 2001) in het justitieel bedrijf niet meer dan een normale ontwik

keling is in een democratische samenleving van geëmancipeerde bur
gers, die van de overheid verlangen dat zij transparant is en verantwoor
ding aflegt over haar handelen. Een ontwikkeling die mede aan de

(kritische) rol van de media te danken is. Dat neemt niet weg dat er bij de
huidige stand van zaken kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de
verslaglegging van de media op het terrein van criminaliteit en straf-
rechtspleging.

Media-onderzoekers wijzen bijvoorbeeld op de dramatisering van be
richtgeving. Incidenten worden opgeklopt en tot entertainment gemaakt

(het monster van Assen’) en er is onevenredig veel aandacht voor zin
loos’ willekeurig geweld. Een ander aspect heeft te maken met de soms
merkwaardige kongsi’s die ontstaan tussen journalisten en politici. Jour
nalisten melden een misstand, politici willen zich graag profiteren en
reageren daarop, de media berichten daar weer over en een ‘kwestie’ is
geboren. Van beleidsmakers wordt vervolgens een antwoord, een oplos
sing gevraagd. Dit hijgerige spel leidt tot oppervlakkigheid en incidenta

lisme, waarbij korte-termijnbelangen overheersen. Daarbij komt dat ze
ker niet elke journalist als een onbevangen onderzoeker van de waarheid

kan worden gezien, nu veel media onder invloed staan van grote com
merciële belangen. Een specifieke complicatie in deze is bovendien dat
de door de media gevraagde en soms afgedwongen openheid van de
zijde van justitie zich niet altijd verdraagt met bijvoorbeeld het
opsporingsbelang of de bescherming van de privacy van verdachten en
andere betrokkenen.

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen me
dia en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd inzicht te
krijgen in de werkwijze van de media: hoe selecteren zij, hoe wordt een
incident een ‘kwestie’ en welke rollen en taken nemen de media op zich
(bijvoorbeeld die van waakhond)? Ook de vraag wie nu wiens agenda
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bepaalt, de verhouding tussen media en beleidsmakers, komt aan bod,
alsmede de functie van openbaarheid in de strafrechtspleging in zijn al
gemeenheid.

Het openingsartikel van C. Brants en K. Brants zet de kloof tussen
strafrechtpleging en samenleving in een historisch perspectief. De ver
houding tussen justitie en media is de afgelopen vier decennia ingrij
pend veranderd. In het tijdperk van de verzuiling was er nog sprake van
een symbiotische (vertrouwens) relatie waarin de media de mening van
de elites doorgaven aan de bevolking. De emancipatie en professionali
sering van de journalistiek leidde in de jaren zeventig tot meer kritische
afstand, maar de consensus over de onderlinge rolverdeling en het be
lang van een terughoudende berichtgeving over criminaliteit bleef intact.
In de jaren tachtig werd criminaliteit voor het eerst een verkiezingsitem
en ontstond er discussie over de bestrijding ervan. De media begonnen
hun belangstelling te verleggen van de rechtbankverslaggeving naar de
opsporingsfase en beconcurreerden zowel justitie als elkaar met onthul
lingen, een ontwikkeling die in de jaren negentig doorzette. In de media
werd het O.M. steevast neergezet als een blunderende Organisatie die
niet opgewassen is tegen haar taak. Het min of meer vanzelfsprekende
vertrouwen in de overheid als hoeder van het algemeen belang maakte
plaats voor achterdocht. Journalisten wierpen zich op als bewakers en
controleurs van de rechtstaat en speelden zelf steeds nadruldcelijker een
rol in de opsporing en strafrechtspleging. Van terughoudende berichtge
ving is tegenwoordig geen sprake meer, ook omdat er met onthullingen
kan worden ‘gescoord’ zowel persoonlijk als in de feller wordende con
currentiestrijd tussen media. Met de aandacht voor slachtofferschap
speelt het tweegevecht tussen justitie en media zich nu steeds meer af in
een driehoeksverhouding met de burger als derde. Dat er voor het slacht
offer in de strafrechtelijke praktijk niet of nauwelijks een rol is weggelegd
is volgens de auteurs de bestaansreden voor de kloof tussen justitie en
samenleving. De media opereren in deze lacune met hun infotainment
en talkshows en bieden zo een platform aan de publieke verontwaardi
ging. Voor de rechtsstaat is het echter problematisch als het publiek be
lang steeds meer samenvalt met datgene waarvoor de samenleving be
langstelling heeft, aldus de auteurs.

B. van Gestel analyseert vervolgens in haar bijdrage de wisselwerking
tussen media en beleidsmakers op het terrein van de criminaliteits
bestrijding. Een veelgehoorde bewering luidt dat het de media zijn die de
politieke agenda van politie en regering bepalen. Deze stelling wordt
echter niet ondersteund door feiten aangezien er nog niet voldoende
empirisch onderzoek is verricht naar de rol van de media in de formule
ring, planning en uitvoering van criminaliteitsbeleid. Dit artikel legt een
theoretische basis voor verder onderzoek met de constructie van vier
(ideaal)typen van wederzijdse beïnvloeding. De analyse wordt gebaseerd
op de concepten ‘agendabuilding’ uit de politicologie en ‘framing’ uit de
communicatiewetenschap. In het eerste model zijn het de media die de
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agenda bepalen; in het tweede model zijn het de burgers en pressiegroe
pen; de regering bepaalt de agenda in het derde model; in het vierde mo
del zijn rationale criminaliteit-statistieken de belangrijkste factor. De
ideaaltypen worden aan de hand van concrete voorbeelden en gebeurte
nissen nader toegelicht en uitgewerkt. Welk model of combinatie van
modellen op dit moment de overhand heeft, is nog te vroeg om te bepa

L. van Lent stelt in haar artikel het beginsel van openbaarheid centraal.
Historisch gezien is de functie van openbaarheid het garanderen van een
eerlijk proces en het legitimeren van de strafrechtspleging op zich. Door
het openbare karakter kan het strafproces worden onderworpen aan pu
blieke controle, waarmee ook wordt getoond dat deze ontvankelijkheid
eigen is aan de strafrechtpleging. Er moet niet alleen recht worden ge
daan, het moet ook zichtbaar zijn dat recht wordt gedaan’. Hoe deze no
tie in praktijk kan worden gebracht is te zien in de case law van het Euro
pese Hof voor de Rechten van de Mens. Bij het oordeel of aan de eisen
van een eerlijk proces is voldaan hecht het Hof groot belang aan de ‘ap
pearances’, dat wil zeggen: hoe de (strafrechts)pleging overkomt op het
publiek. Het Hof verwijst in deze naar ‘de toegenomen gevoeligheid bij
het publiek aangaande een eerlijke strafrechtspleging’. Op deze wijze ver
werven dus de publieke opvattingen over rechtvaardigheid invloed op de
strafrechtelijke visie op rechtvaardigheid. De rechtspleging moet zich
een beeld kunnen vormen van het beeld dat zij oproept bij het publiek.

J.L. de Wijkerslooth en J. Simonis bekijken de driehoeksrelatie tussen
overheid, media en burgers en analyseren de ontwikkelingen in de voor
lichting van de (rijks) overheid. Vervolgens vragen de auteurs zich af
welke conclusies justitie en politie moeten verbinden aan deze bevindin
gen als het gaat om hun informatiebeleid. De traditionele voorlichter, die
slechts het beleid volgt en naar buiten brengt, is een zeldzaam verschijn
sel geworden. Voorlichters zien zichzelf tegenwoordig als communicatie-
adviseurs, die het verwerven van draagvlak voor het beleid als een be
langrijke taak zien. Daarbij is enige manipulatie van journalisten ‘all in
the game’. De zogeheten ‘spindoctor’ gaat nog een stap verder: het
scheppen van een imago (van bewindspersoon of beleid) staat voorop.
De informatiestroom naar buiten dient zoveel mogelijk dit imago te on
derstrepen. Maar een overheid die zo graag wil ‘scoren’, oogst uiteindelijk
wantrouwen van pers en publiek, zo lijken de ervaringen in Groot-
Brittannië uit te wijzen. Nu justitie onder grote druk staat meer resulta
ten te boeken in de strijd tegen de criminaliteit is de verleiding groot suc
cessen in de opsporing breed uit te meten en de media te voorzien van
de informatie die nodig is voor een ‘mooi’ verhaal. Met de inwerkingtre
ding van nieuwe privacy-wetgeving dient justitie echter — nog meer dan
voorheen — zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoon
lijke informatie over verdachten.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries ten slotte is al jaren een luis in
de pels van justitie en politie en een levend voorbeeld van de stelling dat
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opsporing niet exclusief een taak is van de overheid: menig crimineel
werd door De Vries op heterdaad betrapt en aan de politie overgeleverd.

Tips die naar aanleiding van zijn televisieprogramma binnenstromen
hebben verscheidene malen de oplossing van een misdrijf dichterbij ge
bracht. In een interview in dit nummer stelt De Vries dat justitie te wei
nig aan het publiek laat zien hoe zij opereert. Hij wijt dit ondermeer aan
een ivoren-torenmentaliteit. Justitie zou veel opener met de media en
het publiek moeten communiceren.

Literatuur

Schoo, H.J.
Strafrecht, openbaarheid en de
zweepslag van de democratie
In: A. Ellian en I.M. Koopmans tred.),
Media en strafrecht, Gouda Quint, 2001



Vertrouwen en achterdocht
De driehoeksverhouding justitie-media-burger

C. Brants en K. Brants

Meisje van Nulde’

Op 27 augustus 2001 wordt op het strand van Nulde het rompje gevon
den van een klein meisje. Even later wordt het hoofd ontdekt in de
Nieuwe Waterweg, een maand later een handje bij Harderwijk. Een 20-
man sterk rechercheteam begint aan een moeizaam onderzoek. Er gaan
7800 brieven naar scholen met de vraag of kinderen na de vakantie niet
zijn teruggekeerd, waarop 5500 reacties binnenkomen; in september
wordt de zaak in Opsporing verzocht meegenomen, wat meer dan acht
honderd tips oplevert, maar geen doorslaggevende. In oktober wendt
men zich tot een Engels forensisch onderzoeker, die een reconstructie
van het gezicht maakt. Vertoning ervan, alweer in Opsporing verzocht,
brengt honderden nieuwe tips binnen, enkele met de naam van een
meisje die in sommige reacties van scholen voorkomt. Na aangifte van
vermissing door de vader, Martin Huisman, en daaropvolgend DNA
onderzoek, maakt op 3 december de politie de identiteit van het meisje
van Nulde’ bekend (om privacyredenen worden geen foto’s vrijgegeven,
al hebben de meeste kranten er meteen één). Het is de vierjarige Rowena
Rikkers, die sinds de scheiding van haar ouders bij haar moeder en dier
vriend woonde. Moeder en vriend zijn verdwenen (evenals het driejarige
zusje van Rowena) en worden verdacht van de moord op het kind, Op 18
december wordt het tweetal in Murcia, Spanje, aangehouden nadat ze
geld bij een automaat hebben gepind.

Daarna neemt het geval, toch al breed in de media uitgemeten, een
bizarre wending: alle aandacht richt zich op de vader en diens beschuldi
gingen dat politie en openbaar ministerie de zaak niet naar behoren be
handelen. Martin Huisman heeft zich namelijk meteen na de begrafenis
van zijn dochter tot Jaap Jongbloed van het Tros-programma Vermist ge
wend ‘omdat de politie te weinig daadkracht vertoont’, en vertrekt met de
programmamakers naar Spanje waar hij denkt de verdachten te vinden.1
Als het tweetal bijna meteen in Murcia wordt aangehouden, brengen de
meeste kranten dit in verband met de aanwezigheid van Huisman en de

De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar straf- en strafprocesrecht (Willem Pompe Instituut
voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht) en bijzonder hoogleraar Politiek en
Massacommunicatie (Universiteit Leiden) / universitair hoofdocent bij de Sectie Media-
management Communicatiebeleid van de afdeling Communicatiewetenschap (Universiteit
van Amsterdam).
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Tros; ook in de betreffende uitzending van Vermist wordt die indruk ge
wekt.2 Uit het politiepersbericht dat daags na de aanhouding wordt uit
gegeven, blijkt echter dat tips uit de omgeving van het meisje het
rechercheteam al naar Spanje hadden geleid; het is de politie die Huis
man (niet in Murcia maar in Marbella) op de hoogte brengt van de arres
tatie. De verdachten worden uitgeleverd en uiteindelijk in Nederland ver
volgd.

Eenmaal thuis eind december, begint Huisman - in de media op de
voet gevolgd en door Tros- Vermist actief gesteund3 - een gevecht om zijn
andere kind, Rochelle, nu de rechter al een week na hun thuiskomst
heeft bepaald dat zij naar een therapeutisch pleegzin moet. Huisman en
kind duiken eerst onder, maar tenslotte wordt in februari op verzoek van
de Raad voor de Kinderbescherming een voorlopige ondertoeziclitstel
ling uitgesproken en komt Rochelle bij een tante terecht. De verontwaar
diging in de media is groot en de berichtgeving weinig accuraat, zodat de
Raad voor de Kinderbescherming zich kennelijk genoodzaakt ziet op de
website van het ministerie van Justitie tekst en uitleg te geven.4 Het mag
niet baten. Het ‘meisje van Nulde’, waarbij nu strafzaak en voogdij
kwestie door elkaar lopen, is inmiddels een cause célèbre die zijn eigen
emotionele dynamiek kent, waaraan de redelijke uitleg van autoriteiten
niet kan afdoen.

Een blik op het Internet, waar de zoekterm ‘meisje van Nulde’ 969 hits
oplevert, laat zien hoezeer niet alleen de media maar ook gewone bur
gers door de zaak zijn gegrepen. Al in december kiest een kinderjury van
de stichting Krant in de klas de foto van de reconstructie van het gezicht
uit tot beste binnenlandse persfoto. Middelbare scholieren roepen in
januari Bin Laden uit tot de belangrijkste persoon van 2001; op de
tweede plaatst staat Rowena Rikkers - ruim voor Maidma Zorreguieta.5
Een groot aantal mensen plaatst mededelingen op het Internet of discus
sieert in chat-boxes, terwijl ene ‘Rudeboy’ eind maart een gedicht plaatst
dat als volgt eindigt: ‘Ongelooflijk dit land / Als vader draai je volledig
door. / En neem het recht niet in eigen hand / Want daar zijn die “wet
ten” zogenaamd voor’. Met dat laatste zinnetje verwoordt de dichter een
tamelijk algemeen gevoel dat vanaf december bij sommige media en het
publiek lijkt te leven: de overheid maakt er een puinhoop van—of het nu
om strafzaak of voogdij gaat.

In april wordt die indruk verder versterkt nadat NRC Handelsblad de
conceptdagvaarding (waarop een embargo rust) publiceert, alsmede de
len uit het politiedossier dat de advocaat van de moeder aan de krant
toespeelt — die delen waaruit blijkt hoe de vriend van de moeder Rowena

1 De Telegraat 18 december 2001.
2 Zie de samenvatting van de uitzending op 28 december 2001 op wwwtrosnI/vermist.
3 Zie www.trosnI/vermistlactiehuisman.
4 www.minjustnh/DPJS-etalage, 18 februari 2002
5 Onderzoek van de stichting Krant in de klas, www.utnws.utwente.nl
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ernstig heeft mishandeld en zich van het lichaam heeft ontdaan.6

Daarop schrijft haar vader een open brief aan de minister van Justitie

waarin hij zich beklaagt over de Raad voor de Kinderbescherming, de

kinderrechter (die hij van ‘handje klap’ achter de schermen beschuldigt)

en het Openbaar Ministerie, dat hem niet op de hoogte van het onder

zoek zou hebben gehouden, zodat hij alle gruwelijke details uit de media

heeft moeten vernemen: [...] journalisten krijgen kennelijk van het OM

meer informatie dan ik als vader’.7 Huisman eist tekst en uitleg van de

minister persoonlijk, een diepgaand onderzoek en gepaste maatregelen

naar aanleiding van de publicatie.
Kamervragen van de SP hierover worden door de minister op 6juni

beantwoord.8 Hij betreurt de gang van zaken, maar wijst erop dat noch

het doorspelen van informatie door een advocaat ten behoeve van de

verdediging, noch de publicatie daarvan in principe verboden zijn. Reke

ning houdend met alle belangen die in het spel zijn (van de opsporing,

van de verdachten, van de nabestaanden en van de media zelf), heeft het

O.M. de media steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van het

onderzoek, maar niet van de gruwelijke details. De vader wordt als

slachtoffer beschouwd en heeft als zodanig recht op informatie, maar

ook hij kan, indachtig de belangen van opsporing en vervolging, niet

over alle aspecten van het onderzoek worden geïnformeerd. Het hande

len van de advocaat is eventueel een zaak voor het tuchtrecht; het direct

benaderen van de redactie van NRC Handelsblad acht de minister ‘niet

op zijn weg’ te liggen. Op het moment van schrijven (begin juli 2002) is

het rond de strafzaak, die op 5juni met een pro forma zitting begon,

weer even stil; de perikelen rond de ondertoezichtstelling gaan in alle

hevigheid door.

Een exemplarische zaak?

De zaak ‘meisje van Nulde’ staat niet op zichzelf maar is een voorbeeld

uit vele, en lijkt exemplarisch voor een ontwikkeling die reeds veel eerder

is ingezet. Bekijken we wat hier is gebeurd, dan kunnen we de volgende

elementen onderscheiden. Ten eerste fungeren de media niet alleen als

communicatiemiddel voor een hevige golf van publiciteit over een

schokkende moord. Verschillende partijen ‘gebruiken’ de publiciteit of

zoeken en krijgen de ruimte om hun verhaal te doen. Voor politie en

O.M. zijn de media opsporingsmiddel, maar publiciteit is ook nodig ter

rechtvaardiging van hun acties wanneer de vader, ontevreden over de

6 NRC Handelsblad, 19 en 20 april 2002.

7 Open brief van Martin Huisman, de vader van Rowena en Rochelle Rikkers, aan de minister

van Justitie, tevens persbericht, www.sos-papa.com/nieuws.

8 TK 2001-2002, Aanhangsel van de Handelingen op 26 april 2002, nr. 1234.

9 Inmiddels is bekend geworden dat de advocaat zich inderdaad voor de Raad van Discipline

zal moeten verantwoorden.
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inzet van de politie, zich, met de Tros, publiekelijk in de opsporing
mengt. De advocaat lekt het politiedossier naar de krant, omdat daarmee
zijn cliënt in een beter daglicht komt te staan. De metfia hebben ook een
zelfstandige functie door de manier waarop zij de kwestie uitvergroten,
de rol van inorat entrepreneur op zich nemen en, wederom in wisselwer
king met acties van de vader, nadere ontwikkelingen (de voogdij) in het
kielzog van de strafzaak trekken als betrof het één kwestie.

Ten tweede zien we grote emotionele beroering in de samenleving en
publieke verontwaardiging, over de moord maar ook over de overheid.
Deze worden verwoord en gevoed door de media, maar keren zich ook
tegen (sommige van) hen als publiciteit afwijkt van de emotionele con
sensus. Kamervragen daarover genereren weer hun eigen publiciteit en
versterken het beeld van een zeer ernstige zaak. Het gaat echter allang
niet meer alleen, zelfs niet in de eerste plaats, om de moord maar om de
‘falende justitie’. Hoewel veel beschuldigingen, wat de strafzaak betreft
althans, ongerechtvaardigd zijn - er lijkt weinig aan de inzet in de opspo
ring te mankeren, noch aan het resultaat, en het lekken kan aantoonbaar
niet op het conto van het OM. worden geschreven — staat nu centraal het
gevecht van de onmachtige en getraumatiseerde eenling tegen een in
competente en konkelendejustitie. De verantwoordelijke minister kan
weinig tegenover zoveel emoties stellen, of tegenover de eis volledig in
eigen zaak te mogen participeren. Hij moet zich immers baseren op de
rationele argumenten die voortvloeien uit rechtsstaat en daarmee sa
menhangend strafrechtelijk systeem. In zijn antwoord, één en al rede
lijke belangenafweging, staat hij mijlen ver af van de gevoelens die tot de
vraag aanleiding gaven.

Die ‘kloof tussen de strafrechtspleging en de eisen van de samenle
ving’ wordt de afgelopen jaren steeds vaker en op allerlei verschillende
manieren geconstateerd. In soortgelijke bewoordingen wordt ook over
de overheid en de politiek in het algemeen gesproken - de opkomst van
de ‘leefbaarheidspartijen’ en de beweging van Pim Fortuyn zijn wellicht
het beste bewijs voor gevoelens van onbehagen en het idee dat ‘de sa
menleving’ haar eigen belangen moet behartigen omdat ‘de overheid’
het niet meer doet. Steeds vaker ook zoeken ontevreden burgers de hulp
van de media, of werpen journalisten zich als kmisridders in de strijd;
soms, als ze geassocieerd worden met het gewraakte establishment,
keert men zich tegen die media. In een land waar tot voor zeer kort con
sensus en poldermodel als de beste garantie voor het welzijn van de sa
menleving werden beschouwd, wijst dit alles erop dat zich een belang
rijke verandering voltrekt of wellicht reeds voltrokken heeft. Vooral
justitie moet het daarbij al langer ontgelden. Kenmerkend daarvoor zijn
een verschuiving van consensus omtrent het algemeen belang dat door
justitie wordt behartigd, naar strijd om de uiteenlopende belangen die in
het geding zijn, en een groeiend wantrouwen over de manier waarop de
justitiële overheid daarmee omgaat. Daarin lijken de media de spil te
vormen.
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De aantrekkingskracht op de media van criminaliteit en de bestrijding

en vervolging daarvan is niet verwonderlijk, omdat zij voldoen aan de

vaak impliciete criteria die journalisten hanteren om de nieuws-

waardigheid van een maatschappelijk verschijnsel te bepalen: is het af

wijkend van het gangbare, negatief en sensationeel, nieuw en actueel,

maatschappelijk relevant, interessant voor grote groepen van de bevol

king, zijn er (liefst hooggeplaatste) personen bij betrokken? Voorts zijn er

juist in de strafrechtspleging gezaghebbende bronnen’ te over (politie,

O.M., advocatuur), die als primaiydefluiersde betekenis, ernst en ge

wenste oplossing van een maatschappelijk probleem kunnen bepalen,

en die mede zorgen voor een zekere mate van routine, orde en vanzelf

sprekendheid in de dagelijkse stroom van potentieel nieuwswaardige

gebeurtenissen.
Tenslotte kunnen criminaliteit en rechtshandhaving de verschillende

functies van media in en voor de samenleving op verschillende manieren

dienen. De normatieve theorievorming daarover onderscheidt over het

algemeen:
- een informatiefunctie (openbaar maken en onafhankelijk van staat en

commercie informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor het

welzijn van de burgers);
- een waakhondfunctie (controle op, en daarmee waarheidsvinding over,

politieke beloftes en de manier waarop besluitvormers en rechts

handhavers en -plegers hun macht uitoefenen);
- een platformfunctie (als dragers van de publieke sfeer een podium bie

den en een expressiemogelijkheid voor dialoog over wat er onder de be

volking leeft met betrekking tot politiek en maatschappelijk relevante

zaken);
- en tenslotte een amusementsfunctie (ontspanning bieden en ontsnap

ping aan de stress van werk, verantwoordelijkheid en de onzekerheden

van een complexe samenleving) (onder anderen Van Cuilenburg en Mc

Quail, 1982).

Zowel de selectie door als de functies van de media hebben in de be

richtgeving over criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland altijd

een eigen invulling gekend, afhankelijk van en bepalend voor de verhou

dingen in de strafrechtspleging tussen (justitiële) overheid, media en

burger. Hierna willen wij veranderingen daarin traceren, uitgaande van

een periodisering die niet alleen het hoe en wanneer maar vooral ook het

waarom duidelijker in kaart kan brengen.

De jaren zestig en zeventig: vertrouwen en loyaliteit

Lange tijd is het denken over de strafrechtspleging in Nederland beheerst

door consensus op een aantal fundamentele punten: de samenleving is

het best gediend bij een overheid die alle facetten van de afweging van

belangen in de strafrechtstoepassing aan zich trekt, bij terughoudend
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gebruik van het strafrecht (de uttinuun remediurn gedachte) en hij wei
nig ophef daarover. De relatie tussen het resulterende milde strafrechte
lijke klimaat in dit land en de gevolgen van de verzuilde structuur van de
samenleving voor alle belangrijke sociale, politieke en juridische arran
gementen, is uitvoerig in criminologisch onderzoek beschreven.’° Waar
het ons hier om gaat, is om de betekenis daarvan voor de relatie tussen
justitiële overheid en media.

Wij roepen even in herinnering wat verzuiling betekende: de verticale
verdeling van de samenleving, dwars door horizontale klassen
verdelingen heen, in op zichzelf wederzijds uitsluitende zuilen’ en geba
seerd op religieus- of seculier-ideologische levensovertuiging. Dit poten
tieel conflictueuze maatschappelijke arrangement werd evenwel politiek
gebonden door (voornamelijk onzichtbare) onderhandeling en compro
mis tussen de elites van de zuilen, met als gevolg consensualiteit en pa
ternalisme aan de top, en vreedzame coëxistentie en inschikkelijkheid
aan de basis. Lijphart (1976) spreekt dan ook van accommodatie en paci
ficatie — in gewone mensentaal: pappen en nathouden. Verzuiling
maakte het mogelijk in een pluriforme samenleving onder alle groepen,
juist door hun sociale samenhang, begrip voor en ondenverping aan de
belangrijkste regels af te dwingen. In de verzuilingsideologie immers,
kon de samenleving erop vertrouwen dat de overheid het beste met haar
voor had, desnoods op de meest intieme gebieden haar welzijn zou be
vorderen; ook existentiële zaken konden dus gerust aan die overheid
worden overgelaten, die met inachtneming van alle belangen en dus in
het algemeen belang zou handelen.

De strafrechtspleging als zodanig maakte niet deel uit van enige zuil,
maar haar organen (in het bijzonder de magistratuur) behoorden wel
degelijk tot het establishment, terwijl de handhaving van het strafrecht
ontegenzeggelijk een zaak van algemeen belang is. De zeer brede discre
tionaire bevoegdheden die aan rechter en officier van justitie zijn toege
kend, het vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie, de over
wegend interne controle daarop en het vrijwel ontbreken van
mogelijkheden voor de burger om daarmee bemoeienis te hebben, wa
ren (en zijn) uitgesproken specifieke kenmerken van de Nederlandse
strafrechtspleging, die ver in de geschiedenis teruggaan, maar die ook
naadloos aansloten op de behoeften van de verzuilingspolitiek. Het volk
had zich vooral te schikken in en conformeren aan wat van hogerhand
werd bepaald, niet zich daarmee te bemoeien. Compromis en consensus
— zo essentieel voor accommodatie en pacificatie — vereisen bovendien

10 Zie over de verzuiling zelf: A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse
politiek Amsterdam, De Bussy, 1976 (2e dr) en, meer recent, Acts Politica 37(2002)Spring/
Summer: ‘StilI the Politics of Accommodation?’ Over de relatie verzuiling en straf-
rechtspleging os. David Downes, Contrasts In Tolerance. Post-war penal policy in the
Netherlands and Eng/and and Wales, Oxford: Clarendon Presa, 1988; Willem de Haan, The
Politica of Redress, Punishment and Penal Abolition, London: Unwin Hyman, 1990.
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flexibele oplossingen voor sociale problemen (zoals criminaliteit) die
minder uitsluitend en conflictueus zijn dan strafrechtstoepassing, maar
die de overheid wel in staat stellen de samenleving te beheersen. Op zijn
beurt vereist dit een flexibele en pragmatische benadering van regels en
een bijbehorende ideologie dat het strafrecht tiltim om remedium is, zij
het altijd een stok achter de deur (Brants en field, 2001).

De rol van de media in de instandhouding hiervan bestond uit het
doorgeven van de mening van de elites van de eigen zuilen aan het even
eens verzuilde publiek. In de extreme Nederlandse consensus
democratie, verschilden die elites zelden van mening over het algemeen
belang, behalve in partijpolitieke zin. Over het feit dat verwezenlijking
daarvan aan de overheid en niet de individuele burger moest worden
toevertrouwd bestond eveneens eensgezindheid, niet in de laatste plaats
omdat daardoor de ogenschijnlijk minst conflictueuze oplossing voor
brede maatschappelijke problemen kon worden bereikt. Een belangrijk
gevolg van de structurele inbedding van de media in de verzuilde samen
leving was een relatieve immuniteit van de elites aan de top voor funda
mentele kritiek, waardoor het (gerechwaardigde) vertrouwen dat de bur
ger in regering en overheid kon hebben, telkens werd bevestigd. In die
zin kan van een symbiotische relatie tussen justitiële overheid en media
worden gesproken: de inhoud van de mediaboodschap over criminaliteit
en rechtshandhaving was in hoge mate afhankelijk van informatie en
ideologische kleuring daarvan van boven’; omgekeerd was de overheid
afhankelijk van de voortdurende bereidheid van journalisten in volg
zaamheid en zelfcensuur die boodschap ook door te geven.

Hoewel we hiermee een ideaaltypisch beeld hebben neergezet, zijn in
de berichtgeving over de strafrechtspleging in de jaren zestig en zelfs tot
op zekere hoogte in de jaren zeventig deze kenmerken van de verzuiling
duidelijk te herkennen. De media-aandacht voor justitie, straf-
rechtspleging en criminaliteit was betrekkelijk onproblematisch en be
perkte zich vrijwel uitsluitend tot de schrijvende journalistiek. Tot ver in
de jaren zestig was het algemene vertrouwen in de overheid vanzelfspre
kend en ook in de opsporing en vervolging van strafbare feiten werd zon
der meer aangenomen dat zij het algemeen belang behartigde en in
voorkomende gevallen de juiste belangenafwegingen maakte. Dat gold
zeker voor het openbaar ministerie en bovenal de rechterlijke macht.hI

Met uitzondering van een enkele oprisping over klassenjustitie, waren
over de strafrechtspleging als zodanig weinig kritische geluiden te horen
en O.M. en rechterlijke macht bleven voor de media betrekkelijk gesloten
en onaantastbare bolwerken.

Het vertrouwen in de juridische elite betekende dat de journalist zich
met een gerust hart op informatie van wél beschikbare betrouwbare

11 De politie kwam wel steeds vaker onder vuur te liggen, maat voornamelijk vanwege haat
optreden bij rellen.
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bronnen, de politie en de openbare terechtzitting,’2 kon verlaten en zijn
waakhondrol kon beperken tot aanwezigheid ter plekke. Vanuit de peda
gogische — en paternalistische - logica van de verzuiling werd een plat
form voor de burger (in de vorm van slachtoffer of angstig publiek) ook
niet echt belangrijk gevonden, zoals hij ook niet geacht werd zich vrolijk
te maken over criminaliteit - hoogstens in de verbeelde vorm van Knmi’s,
policiensen detectives.’5 Het afwijkende van crimineel gedrag en de straf
rechtelijke respons werden eerder ter lering en met de terughoudend
heid aangeboden die de ultimum remedium gedachte, aangevuld met
het groeiende besef dat publiciteit in strafzaken het (privacy)belang van
betrokkenen kan schaden, vereiste. Zo hielden journalisten zich al jaren
aan zelfopgelegde regels voor wat betreft de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer van de verdachte en diens familie.’ Justitiële over
heid, politiek, journalistiek en publiek vonden elkaar in consensus dat te
veel, te sensationele of te personalistische criminaliteitsberichtgeving
onkies was.

Algemeen wordt aangenomen dat de roerige jaren zestig het defini
tieve einde van de verzuiling inluidden. De loyaliteit binnen de zuilen, de
gehoorzaamheid aan de politieke elite en de ‘regentenmentaliteit’ lcwa
men steeds meer onder druk te staan. De vanzelfsprekendheid van het
eigen gelijk, geschraagd door een min of meer gesloten politiek
communicatiesysteem, verdween even snel als de stabiliteit van de poli
tieke cultuur. Inspraak, democratisering en openheid golden als het
nieuwe credo en in plaats van de regenten leek de verbeelding aan de
macht. De media ontzuilden niet alleen zelf, zij en vooral de televisie
werkten ook als procesversneller: ze doorbraken het isolement van de
zuil, gaven ruimte aan kritiek op, en ongenoegen met, het bestaande hië
rarchische bestel en maakten van ‘excellenties’ gewone mensen. In die
emancipatie ten opzichte van het gezag professionaliseerde de journalis
tiek tot een beroep waarin een onafhankelijke en kritische houding de
grondregels zijn.

Even liet het zich aanzien dat de nieuwe onafhankelijkheid zich ook in
stelselmatige kritiek op justitie, openbaar ministerie en rechterlijke

12 Zie de toespraak van de hoofdredacteur van De Volkskrant Pieter Broertjes, tijdens de
themadag ‘Openbaar, tenzij: op 28 februari 2002 le Rotterdam, iww.om.nl.

13 Zie daarover C.H. en K.L.K. Brants, ‘Van vermaak tot lering en terug: televisie, punitiviteit en
de tijdgeest in: Hoe punitief is Nederland? tred. M. Moerings). Arnhem: Gouda Quint, 1994,
pp. 253-268, die opmerken dat het enige dat de Nederlandse televisie tegenover
buitenlandse cdme fiction kon zetten de leer- en bedachtzame Televisie Rechtbank was,
met heuse juristen en een echte professor in de hoofdrol.

14 Volgens een ‘herenakkoord’ tussen pers en justitie tRapport Commissie Justitie-Politie-Pers
- Commissie-Van Bemmelen - ‘a-Gravenhage, 1953), door vrijwel alle kranten nageleefd,
werden verdachten slechts met initialen aangeduid. Zulke bij de consensuacultuur
behorende zelfcensuur was een algemeen kernmerk van de Nederlandse journalistiek en
betrof zeker niet alleen justitie. Zie bijvoorbeeld HJ.A. Hofland, Tegels tchten, of ware
verhalen over autoriteiten in hel land van de voldongen feiten, Amsterdam: Contact 1972.
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macht zou vertalen. Na de beroering rond de zogenaamde Maagden
huisprocessen, stelden de media een structureel strijdpunt aan de orde:
de geslotenheid va het justitiële apparaat, waardoor het zich aan kritiek
en discussie onttrok en journalisten afhankelijk waren van de informatie
die justitie hen wenste te verstrekken. Zo gemakkelijk werd de bestaande
symbiose echter niet doorbroken: justitie reageerde op de kritiek door
zich weliswaar opener op te stellen, maar tegelijkertijd een structuur van
mediavoorlichtïng te implementeren (vanaf 1973 werd het instituut van
persofficier ingesteld’5) waardoor zij zelfde openbaarheid in de hand
hield en journalisten zich niet al te confronterend opstelden tBrants,

1994).
De grotere toegankelijkheid van het justitiële apparaat die hierdoor

voor de journalistiek ontstond, was overigens niet alleen maar schijn. De
mate waarin de pers in staat werd gesteld informatie over de straf-
rechtspleging te vergaren en daardoor ook haar controlerende functie uit
te oefenen nam zeker toe. Criminaliteit bleef echter een onderwerp
waarover met terughoudendheid en loyaliteit werd bericht, en niet alleen
omdat de informatievoorziening nog altijd werd gestuurd. Het vertrou
wen in de magistratuur was vooralsnog niet echt beschadigd, zowel over
heid als media waren nog altijd eensgezind over de noodzaak van terug
houdend in (publiciteit over) de strafrechtsplegïng. Binnen de
heersende, sociaal-democratische ideologie van de maakbaarheid van
de samenleving, was het criminaliteitsbeleid vooral gericht op het aan
pakken van onderliggende oorzaken van criminaliteit, in de eerste plaats
sociale ongelijkheid. Dit werd algemeen aanvaard als een betere strategie
dan hardhandige criminaliteitsbestrijding door middel van strafrechts
handhaving (Cachet en Van de Torre, 1994, p. 301). 16 Dat kritische publi
caties de legitimiteit van de strafrechtspleging in twijfel zouden trekken,
was in dit Himaat eenvoudig ondenkbaar, of het moest zijn dat de over
heid naar de smaak van de media bij tijd en wijle te gemakkelijk naar het
straffen greep.

De jaren tachtig: een andere boodschap

Aan deze betrekkelijk evenwichtige verhoudingen tussen media en over
heid in strafrechtspleging, zou in de loop van de jaren tachtig definitief
een einde komen. De wisselwerking tussen verschillende ontwikkelingen
in dit decennium is daaraan debet: een verandering in maatschappelijke

15 Over de ontstaansgeschiedenis van het instituut persofficier: T. Faber-de Heer, ‘De

ontwikkeling van de contacten Openbaar Ministerie-Pers 1970-1980 in: Rechterlijke macht

en media, Zutphen (Huize van de Kasteele), 1980, pp. 88-95.

16 Zie ook de opmerking in het Jaarverslag van het OM. in 1971 dat betwijfeld moest worden

of het strafrecht een effectief middel van sociale controle is ÇFK 1972-1973, 12 000, VI, p.

9), en in de justitiebegroting van 1978, waarin goedkeurend het toenemende aantal sepots

om redenen van algemeen belang wordt gememoreerd (TK 1977-1978, 14 700 VI, nr. 2 p.
23).
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percepties en politieke en justitiële aanpak van criminaliteit; de opkomst

van nieuwe’ vormen van criminaliteit (zoals fraude en georganiseerde

misdaad) en de organisationele belangen van O.M. en politie bij de be
strijding daarvan, en de voortgaande professionalisering en toenemende

concurrentiestrijd binnen de media.
De veranderingen in het politieke en maatschappelijke discours over

criminaliteit en strafrecht in de loop van de jaren tachtig zijn uitvoerig

gedocumenteerd, evenals de concrete implicaties daarvan voor het straf

rechtelijk beleid.’7 Wij volstaan daarom hier met een korte samenvatting.

Dit was het tijdperk van de eerste grote beleidsplannen, van de na de ver

kiezingen van 1981 geïnstalleerde Commissie Kleine Criminaliteit,18 via

Samenleving en criminaliteit in 1985’ tot Recht in beu’egingin 1990.20

Het was ook het tijdperk waarin de teloorgang van maatschappelijke

waarden en normen als gevolg van de ontzuiling werden benadrukt, de

maakbaarheidsideologie steeds verder aan geloofwaardigheid inboette,

en allengs de nadruk kwam te liggen op het strafrecht als een effectieve

manier om de problemen het hoofd te bieden. Hoewel in het eerste plan

strafrecht zeker nog ultimum remedium was en oplossingen eerder in

preventie (door het met de overheid samenwerkende maatschappelijke

middenveld) dan in repressie werden gezocht, bracht Samenleving en

criminaliteit al de idee van bifurcation: streng strafrecht voor echte’ cri
minaliteit, een gemengde aanpak van veel voorkomende delicten. In de

daarop volgende jaren werd een steeds punitiever beleid meer en meer

zichtbaar.
Wat daarbij opvalt overigens, is dat de maakbaarheidsideologie welis

waar werd verloochend, doch de daarbij behorende verwachtingen dat

de overheid problemen oplost en voor de burger zorgt, bleef bestaan,

zoals ook de overheid bleef proberen in de criminaliteitsbestrijding daar

aan te voldoen. Alleen de strategie veranderde: wie niet horen wil, moet

maar voelen. Het Openbaar Ministerie kreeg hierin een sleutelrol toebe

deeld. Steevast werden voor deze koerswijziging twee argumenten naar

voren gebracht: de toenemende en veranderende criminaliteit en de pu
blieke onrust en verontwaardiging daarover. Verontwaardiging over de

criminaliteit zelf, maar steeds meer ook over de justitiële aanpak daar

In de loop van de jaren tachtig stonden criminaliteit in het algemeen,

en fraude in het bijzonder, prominent op de publicitaire en politieke

17 Zie bijvoorbeeld de themanummers van het tijdschrift voor criminofogie 28(1986)5/6, over

het beleidsplan Samenleving en criminaliteit, en 32(1990)4 over )ustitieel beleid in

beweging’; voorts R. van Swaaningen, A decade of criminological research and penal policy

in the Nethedanda, Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, Centre for lntegrated Penal

Sciences, 1992.

18 Commissie Kleine Criminaliteit, Interimrapport, Den Haag, SDU, 1984, en Commissie Kleine

Criminaliteit, Eindrapport, Den Haag, SDU, 1986.

19 Beleidsplan Samenleving en Criminaliteit IK 1984-1985, 18 995.

20 Recht in beweging, een beleidsplan voor Justitie in de komende jaren, TK 1990-1991, 21 829.
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agenda. Voor de journalistieke houding ten opzichte van criminaliteit in
het algemeen vormden de verkiezingen van 1982 een keerpunt. Dat jaar
was criminaliteit voor het eerst een electoraal strijdpunt, nu de sociaal
democraten zich in hun verkiezingsprogramma moesten weren tegen
betrekkelijk sterke liberale en christen-democratische partijen die beide
van criminaliteit (in de vorm van respectievelijk sociale verzekerings
fraude en een algemeen norm- en waardenverlies) een groot punt maak
ten (Brants, 1986). Het Nos-journaal raakte daarmee haar schaamte ten
aanzien van criminaliteit kwijt en de interne concurrentie tussen de pu
blieke omroepen leidde tot navolging. Ook actualiteitenrubrieken kregen
in de jaren daarop belangstelling voor criminaliteitsbestrijding, een be
langstelling die zijn weerslag kreeg bij de pers. Daarbij werkte de fraude
bestrij ding als katalysator.

Het was het Openbaar Ministerie dat fraude tot een belangrijk
criminaliteitsprobleem verhief, waarbij een aantal jonge officieren van
justitie zich als kruisridders opwierp door steeds meer fraudezaken, met
steeds meer onwaarschijnlijke, want nette en rijke verdachten, als com
mune criminaliteit ter openbare zitting aan te brengen. Daarnaast maak
ten zij buiten de zitting onverholen gebruik van de media om de ernst
van het probleem en het belang van deze aanpak — en dus ook de nood
zaak om daar meer geld in te steken — te benadrukken. Niet alleen wer
den persofficieren, -berichten en -conferenties ingezet, bevriende’ jour
nalisten werden op de hoogte gehouden van het verloop van bepaalde
zaken, de camera’s van het Nos-journaal werden bij huiszoekingen uitge
nodigd en bij tijd en wijle vonden officiële documenten hun weg naar de
redactieburelen. Lekken’ werd een beproefde strategie.2’ Al snel bleek
echter dat men zich met het wapen van de publiciteit ook in eigen voet
kan schieten.

Niet alleen het O.M., maar ook de politie en de bijzondere opsporings-
diensten (zoals de fiod) hadden belang bij publiciteit. Die belangen lie
pen niet altijd synchroon, zodat uitgelekte informatie in de media soms
een belangenstrijd verried die het beeld doorbrak van een ondeelbare
justitie in dienst van het algemeen belang. Bovendien was het tijdperk
van ‘bevriende’ journalisten voorbij. Het O.M. kan wellicht zijn geloof
daarin vergeven worden, gezien de ervaringen met de media tot ver in de
jaren zeventig, maar enigszins naïef was het wel. Met name in de
weekbladjournalistiek werd de, uit de ontzuiling voortkomende kritische
en onafhankelijke houding verbonden met de professionele aantrekke
lijkheid van onthullingsjournalistiek waarin de jacht op primeurs een
belangrijke drijfveer is - een ontwikkeling die zich ook ging manifesteren
bij dagbladen en omroepen.22 De hoge inzet van vele fraudezaken, het

21 Zie over de opkomst van fraude als criminaliteitsprobleem en de rol van OM. en media
daarbij in het bijzonder: CH. Brants en K.LK. Brants, De sociale constructie van fraude.
Arnhem, Gouda Quint, 1991, vooral hfdst. VII en VIII.

22 De Watergate-affaire in de jaren zeventig heeft hier waarschijnlijk met enige vertraging als



Driehoeksverhouding justitie-media-burger 7 9

deinasqué van de maatschappelijke elite en de vooral voor televisie zo
belangrijke mogelijkheid tot personalisering (omdat het om witte hoor
den ging leek de terughoudendheid ten aanzien van de persoonlijke le
venssfeer niet meer zo belangrijk) maakte de fraudebestrijding tot voer
voor de onthullingsjournalist, te meer omdat justitie de media wel eens
een kijk in de keuken van het vooronderzoek gunde maar toch niet meer

dan wat zij zelf wilde prijsgeven. De hoge inzet bracht ook risico’s voor

het OM. mee. Met de fraudebestrijding betraden officieren soms onont

gonnen juridisch terrein, stonden zij tegenover vermogende verdachten

en gespecialiseerde advocaten die evenmin schroomden om de publici

teit te gebruiken. Mislukte vervolging kon al snel verkeren in een genade

loos demasqué van justitie.
Met de fraudebestrijding en de bijbehorende jacht op nieuws door

journalisten in het algemeen en onthuhlingsjournalisten in het bijzonder,

is een blijvende verandering opgetreden in de aard van de symbiotische
verhouding tussen media en justitie. Nu criminaliteit een zo belangrijk
politiek en sociaal vraagstuk was geworden en de boodschap dat de op
lossing voorhanden was in harder optreden (ook tegen voorheen onaan
tastbaar geachte bevolkingsgroepen) door justitie zelf met grote klem de
wereld werd ingestuurd, had zij de media harder nodig dan ooit. Hoe an

ders kon het publiek duidelijk worden gemaakt dat die boodschap geen
loze kreet was? Maar de journalist is inmiddels geen gewillige bood
schapper meer, die genoegen neemt met informatie die hem van de zijde

van de justitiële overheid wordt verschaft. Hij heeft maar al te goed be
grepen dat daarmee niet alleen defreefiow of information in de demo
cratische samenleving wordt gediend, maar ook de belangen van justitie

in haar eigen legitimiteit, en dat bij niet meer te horen krijgt dan ter be
hartiging van die belangen noodzakelijk is.

Ook de onafhankelijke, kritische reporter blijft echter in eerste instan
tie aangewezen op justitiële kringen waar andere, eventueel geheime
informatie voorhanden is, zodat hij het moet hebben van een netwerk

van tipgevers en lekken die op hun beurt weer geheimhouding van hun

identiteit vertangen. De motieven van zulke geheime bronnen kunnen

zeer nobel zijn (de zogenaamde klokkenluider), maat meestal zijn vooral

eigen belang en de wens alvast de publicitaire agenda te bepalen in het
spel, en dat geldt zowel voor het opsporingsapparaat als voor advocaten

en verdachten. Er ontstaat een schimmige wereld van voor-wat-hoort-

wat, van lekken en geheime bronnen, waarin de verschillende partijen

tot elkaar zijn veroordeeld maar nooit zeker van elkaar zijn: de journalist

niet wat betreft de betrouwbaarheid van de informatie, de bron niet wat

betreft het gebruik dat daarvan wordt gemaakt en het uiteindelijke resul

taat van de publiciteit.

accelerator gewerkt, evenals een groeiend aantal journalisten dat opgeleid was aan de in

1966 gestarte School voor de Journalistiek, die vooral pretendeerde kritische, onafhanke

lijke en onderzoekende journalisten af te leveren.
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De jaren negentig: een tweegevecht

Al aan het einde van de jaren tachtig lijkt justitie in de nieuwe verhou
dingen enigszins aan het kortste eind te trekken. In de beeldvorming
rond het OM., dat zich zo lang in het publieke vettouwen had kunnen
verheugen, zijn de nodige deuken ontstaan. Verschillende van de juist
met veel tamtam ingezette fraudezaken zijn in vrijspraak geëindigd en in
de media geafficheerd als debacle’ voor het O.M., dat zelf inmiddels
klaagt over opdringerige journalisten die de opsporing in de wielen rij
den, getuigen en familieleden van verdachten lastigvallen en geen enkel
gevoel meer hebben voor de vele belangen — algemeen en anderszins —

die in grote zaken een rol spelen en met publiciteit kunnen worden ge
schaad.

Bij alle ophef die in de jaren tachtig in media en politiek ontstaat over
criminaliteit en bij de veranderende houding van de media ten opzichte
van justitie, speelt de publieke opinie een belangrijke rol, in de zin dat zij
steeds ter rechtvaardiging dient — ofwel van het strenger strafrechtelijke
beleid, ofwel van de methoden waarvan journalisten zich bedienen ‘om
wille van het publieke debat’. Maar de stem van het publiek zelf wordt
weinig gehoord. Journalisten, politici, justitiefunctionarissen, spreken
‘namens het volk’ en deze professionelen hanteren rationele argumenten
bij het zoeken naar een nieuw evenwicht in het algemeen belang van de
criminaliteitsbestrijding, al komen die niet zelden neer op nauwelijks
verheeld eigen belang. De strafrechtspleging is zaak van publiek belang.
die alleen de overheid met in achtneming van alle belangen moet behar
tigen, waarover de media het volk moeten informeren en die zij moeten
controleren. De derde poot van deze democratische functie — participe
ren, van het publiek — is ver te zoeken. Het geeft in Nederland nog steeds
geen pas dat de al dan niet betrokken burger zich actief als partij mani
festeert, noch in de media, noch in de strafrechtspleging, of dat daarin
aan diens emotionele behoeften of ‘hang naar vermaak en sensatie’
wordt tegemoetgekomen. Wat dat betreft is in het post
verzuilingstijdperk niet veel veranderd.

In de loop van de jaren negentig zal blijken dat de vox populi niet lan
ger kan worden geweerd, maar vooralsnog is geen sprake van een drie
hoeksverhouding justitie-media-publiek, eerder van een marriage de
raison tussen justitie en media waarin beide partijen elkaar met toene
mende achterdocht bejegenen. Er waart een nieuwe sargeest rond in het
justitiepaleis: de vormfout. Bovendien blijkt dat vele onthullings
journalisten hun speurneuzen al in andere justitiële zaken steken, in het
bijzonder de opsporing van georganiseerde criminaliteit, waar naar hun
mening het een en ander behoorlijk stinkt. Beide issues zullen de indruk
versterken dat het O.M. niet tegen zijn taak is opgewassen.



Driehoeksverhouding justitie-media-burger 21

Een officier van justitie heeft altijd een aantal rollen te spelen — magis
traat, criminaliteitsbestrijder, case-load manager.23 Lange tijd bestond
consensus over de meest wezenlijke rol, die van magistraat, die ook het
meest toegesneden is op een strafrechtelijk systeem waarin de bewaking
van het algemene belang van terughoudende strafrechtstoepassing
voorop staat en vervolging een laatste redmiddel is, waartoe zeer grote
discretionaire bevoegdheden juist aan het O.M. zijn toegekend. In het
kielzog van de ontwikkelingen in de richting van efficiënt en repressief
strafrecht, gebeurden twee dingen. Aan de top van het O.M. (inclusief de
minister) ontwaakte de behoefte om straft’orderlijke regels op te ruimen
die efficiëntie in de rechtszaal in de weg kunnen staan, met name de vele
vormvoorschriften. Tegelijk ontstond bij het OM., mede daardoor, in
terne strijd, waarbij de efficiënte bureaucraten en de crimefighters steeds
meer terrein wonnen van de ‘magistratelijken’. Van deze tijd dateert de
nog altijd hardnekkige mythe van de vele verdachten die vrijuit gaan om
dat er een tikfout in de dagvaarding staat.

Het probleem van de vormfout was niet onbekend, te meer omdat
vooral het O.M. en het ministerie van Justitie zelfde aandacht vestigden
op te veel, te ingewikkelde en nodeloos hinderlijke’ vormvoorschriften,
daarmee de weg voorbereidend voor een drastische herziening van het
Wetboek van Strafvordering. Maar ook hier werkte de publiciteit ave
rechts. Meer media, meer journalisten die niet willen missen wat de an
der heeft, meer publiciteit geven een extra impuls aan de amplificatie
van de ernst en omvang van een verschijnsel, een proces waardoor
nieuwsgolven of media hypes kunnen ontstaan. Nieuws en ernst worden
zo een setf-fidfittingprophecy, een tautologie bijna: als een onderwerp
een bepaald nieuwsmomentum heeft bereikt, roept het nieuwe bericht
geving op. Journalistieke belangstelling voedt zichzelf (Kitzinger en
Reilly, 1997). Journalisten gingen juist op vormfouten letten, die zo hun
eigen nieuwswaarde creëerden en het kader schiepen waarbinnen alles
wat misgaat in strafzaken (al dan niet herstelbare vergissingen van offi
cieren, zoekgeraakte dossiers, fouten van rechters, fouten van griffiers,
zelfs fouten van het Pieter Baan Centrum) als vormfout en dus ‘blunder’
van het O.M. kon worden aangemerkt, waardoor criminelen hun terechte
straf ontlopen. Al in 1990 meent De Telegraafdat het ‘één grote wanorde
is bij het OM’24 en loopt de kwestie zo hoog op dat een kamerlid aan de
minister voorstelt dat blunderende officieren moeten worden ontslagen.
De golf van publiciteit laat niet af, en zo ernstig wordt het imago van het
OM, beschadigd, dat in 1993 de minister een Commissie Openbaar Mi
nisterie (Commissie Donner) (Corn, 1994) instelt om het functioneren
van het O.M. te onderzoeken.

23 Zie HO. van de Bunt, Officieren van Justitie, verslag van een paniciperend observatie-

onderzoek, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, die voor het eerst de ideaaltypen van de officiersrol

onderscheidde.
24 De Telegraaf 27 oktober 1990.
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Onthullingen over schandalen’ kunnen informatief zijn over de prak
tijk of de betrouwbaarheid van gezagsdragers. Door het vergrootgias van
de media en de aard van de nieuwsselectie ontstaat echter niet alleen
een opwinding die soms belangrijker lijkt dan het eigenlijke voorval zelf,
maar ook het indringende en zich door nieuwsgolven versterkende beeld
van een falende overheid. Veel minder interessant is immers wat de over
heid en de rechtshandhavers doen (informatiefunctie), dan hoe en waar
zij falen (controlefunctie). Goed nieuws is geen nieuws. En zo ook met de
vormfouten: uit het onderzoek van de Commissie Donner blijkt het wel
mee te vallen; het is bepaald niet waar dat bij voorkomende fouten ver
dachten definitief vrijuit gaan, evenmin zijn er daadwerkelijk veel em
stige fouten gemaakt. Maar wel heeft de publiciteit zijn eigen ‘multiplier
effect’ gehad en de beschadiging van het O.M. is er niet minder om (Van
de Bunt e.a., 1994).

Het effect wordt versterkt doordat tegelijkertijd de interne strijd bij het
O.M. over wat de essentiële taak van de officier is deels via de media
wordt uitgevochten. Zo verwijst de minister van Justitie tijdens verschil
lende openbare lezingen de ‘stoffige magistraat’ naar ‘de zolder waar hij
thuishoort’. Maar wie zich als crimefighter afficheert wordt als crime
flghter afgerekend en ook daar lijkt het O.M. het af te laten weten. Het is,
begin jaren negentig, de politie die prominent naar voren treedt op het
gebied van de criminaliteitsbestrijding en haar eigen rol in de strijd te
gen de georganiseerde crimineel (die de fraudeur als public enemy num
ber one heeft opgevolgd) benadrukt.25 Niet alleen binnen het O.M., maar
ook tussen O.M. en politie blijkt een machtsstrijd gaande en ook daarin
wordt het wapen van de publiciteit gebruikt. Steeds vaker beschuldigt de
politie dan ook de andere justitiële partners, maar vooral het OM., pu
bliekelijk van onkunde.26 Het Openbaar Ministerie heeft er niet van te
rug. Marcel Haenen, investigativejournalistenjustitiespecialist bij NRC
Handelsblad is zeer laatdunkend over de manier waarop het O.M. met de
media omgaat: ‘niet professioneel’; zaaksofficieren die buiten de pers
voorlichter om ‘in het wild Vrij rond lopen’; maar tegelijkertijd ook is er
‘geen instelling die zo achterdochtig [is] en die zijn neus ophaalt voor de
journalistiek’.27

De politie, zegt Haenen, doet het beter. Maar vanaf 1994 komt ook de
politie, mét het O.M., onder vuur te liggen nadat, naar aanleiding van
zowel verontrustende berichten in de media als van het openbaar optre
den van de Amsterdamse justitiële en burgerlijke politietop, in de IRT
affaire een parlementaire enquêtecommissie wordt ingesteld. Er is, zo

25 T.A. Beetstra, e.a., ‘De sociale constructie van georganiseerde misdaad in Nederland in:
Hoe punitief is Nederland (red. M. Moerings e.a.), Arnhem; Gouda Quint bv, 1994, pp.
237-253, waaruit blijkt hoe zeer het de politie zelf is geweest die het debat over en de
definitie van georganiseerde criminaliteit op de agenda heeft gezet

26 Zie bijvoorbeeld De Volkskrant van 5januari 1994.
27 M. Haenen, interview in Opportuun; tijdschrift voor het Openbaar Ministerie. 1(1994)4.
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blijkt, een crisis in de opsporing’ die erop neer komt dat de strijd tegen

georganiseerde criminaliteit oncontroleerbaar door de politie wordt ge

voerd met ongeoorloofde en geheime opsporingsmethoden. O.M. noch

rechter hebben daar greep op gehad — een in de rechtsstaat ongehoârde

gang van zaken.28 Geheimhouding in de strafrechtspleging en een straf

vorderlijke overheid die om allerlei vaak minder legitieme redenen infor

matie achterboudt, zijn gefundenes Fressen voor onthullingsjournalisten,

die al snel menen dat zaken waarover justitie en politie zwijgen dus het

daglicht niet kunnen velen.
Gedreven door een combinatie van concurrentie, waakhond willen

zijn en nieuwswaarden waarin het afwijkende en het negatieve voorop

staan, gaat men op zoek naar het soort nieuws dat de bron niet of juist

lekkend en offthe record naar buiten wil brengen. Rechtbank-

verslaggeving wordt steeds onbelangrijker: op de zitting gebeuren de

minst interessante, want openbare zaken, tenzij natuurlijk het OM. een

grote fout maakt of de verdediging hoog opspeelt. Evenals het zwaarte

punt in strafzaken naar het (deels geheime) vooronderzoek is verscho

ven, verschuift ook de journalistieke belangstelling naar voren. ‘Geheim’

is de toegevoegde waarde aan een nieuwsfeit, de jus over de journalis

tieke aardappel, waarbij de onthulling idealiter in het algemeen belang

gedaan wordt maar in de praktijk vaak omwdle van de scoop en haar pro

fessionele glorie zelf.
In alle mega-strafzaken spelen journalisten dan ook een rol: ze worden

getipt door politie, O.M., advocaten, het criminele circuit, krijgen ver

trouwelijke, soms gestolen informatie toegespeeld, publiceren rijkelijk

uit politiedossiers, weigeren hun bronnen te noemen, staan soms zelf

terecht. Kortom, ze zijn buitengewoon hinderlijk aanwezig, onder het

credo dat zij uiteindelijk de bewakers en controleurs van de rechtsstaat

zijn en dat het publiek recht heeft op die informatie. Ook de schaduw

zijde van de onthullingsjournalistiek komt naar aanleiding van de IRT

affaire aan het licht: journalisten blijken te zijn gebruikt en hebben zich

laten gebruiken, door justitie en door het criminele circuit, om des-

informatie te verspreiden en de tegenstander op het verkeerde been te

zetten in het kader van zorgvuldig ontwikkelde contra-strategieën.29

Desalniettemin, de verslaggeving over de georganiseerde

criminaliteittsbestrijding) staat wat de media betreft duidelijk in het ka

der van de publieke waakhondrol, al betekent juist de nadruk die op

schandalen komt te liggen dat ook sensatie en (leed)vermaak de bericht

geving steeds meer kleuren en soms zelfs het doel ervan lijken te zijn.

28 Over legitieme geheimhouding en zaken die worden weggemoffeld vooral in de fase van de

(pro-actieve) opsporing is zoveel geschreven en gezegd, dst we volstaan met te verwijzen

naar de verslaglegging van de Commissie Van Traa (Inzake Opsporing. Enquétecommissie

opsporingsmethoden, Kamerstukken 1/, 24 072. 1995/1996).

29 TK 1995-1996, 24072, nr. 20, p. 150; Marcel Haenen en Tom-Jan Meeus, Het lRTMoeras;

grote ego’s en hun vuile oorlog, Amsterdam, Balans. 1996.



Justitiële Verkenningen, jrg. 28, nr. 6, 2002 24

Dat laatste is overigens niet zo verwonderlijk, nu juist in de jaren negen
tig de media, naast, en soms in plaats van, informeren en controleren,
invulling beginnen te geven aan hun amusements- en de platform-
functie. Die verschuiving is het gevolg van commercialisering en voort
schrijdende concurrentie, waarbij gaandeweg ook een veranderende re
latie tot en houding bij het publiek ontstaat. Commercialisering verwijst
naar een ontwikkeling en tendens bij de Omroep, die ook zijn weerslag
heeft gehad op het functioneren van de schrijvende pers. Zowel hij de
commerciële als bij de publieke omroep zien we een programmafilosofie
ontstaan waarin de pedagogisch-paternalistische logica van Het Bestel -

aanbieden wat goed is voor de burger - plaats maakt voor één waarin wat
het publiek graag wil of wat haar bezighoudt, de doorslag geeft.

Op weg naar een nieuw millennium: de vox populi

Nu zijn vormfouten en georganiseerde criminaliteit niet onmiddellijk
zaken waar het publiek zich mee bezighoudt of die de burger zal aan-
merken als zaken die hem rechtstreeks taken. Ze worden dat in een sa
menspel tussen justitie en media, waarbij de laatste niet aflaten te bena
drukken dat de rechtsstaat wordt bedreigd, dat justitie daarop
onvoldoende antwoord heeft, onkundig is, fouten maakt, zaken in de
doofpot stopt - en dus kennelijk niet met de behartiging van het alge
meen belang kan worden vertrouwd. Die boodschap valt echter niet in
een vacuüm. In de politiek worden voortdurend beloftes gedaan dat het
strengere strafrecht, waar het publiek’ met zijn ‘onrustgevoelens’ om
vraagt, de oplossing biedt. Justitie blaast hoog van de toren met nieuwe
wetgeving, reorganisaties van OM. en politie, alles omwille van meer
efficiëntie en daadkrachtiger optreden. Het beeld dat uit de mediabe
richtgeving oprijst echter, is dat alles alleen maar erger wordt. Er treedt
langzaam ook een verandering in het discours op: in de strijd tegen de
criminaliteit gaat het niet alleen om de grote jongens, hoewel die dienen
om de toenemende macht en onafhankelijkheid van de politie te recht
vaardigen, maar juist ook over de kennelijke normloosheid die zich van
een deel van de burgerij heeft meester gemaakt. Van hun, soms zeer ern
stig wangedrag worden gewone mensen’ het slachtoffer. Het is het
slachtoffer die aan criminaliteit zijn morele dimensie geeft en aan
criminaliteitsbestrijding zijn legitimatie (Boutellier, 1993).

Slachtofferschap — of liever gezegd: potentieel slachtofferschap — houdt
gewone mensen wél bezig, en al helemaal na 1995 als een toenemend
aantal ernstige incidenten door de media als ‘zinloos geweld’ wordt aan
geduid: het geweld waaraan we allemaal ten prooi kunnen vallen.30 De
identificatie met slachtoffers is een emotioneel gebeuren, zoals blijkt uit
het fenomeen van de ‘stille marsen’ waarin duizenden de straat op gaan

30 Met als hoogtepunten’ de dood van Joes Kloppenburg (1995] en Meindert Ijoelker (1996);
de schietpartij in Gorcum 1januari 1998).
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om aan die emoties uitdrukking te geven. Wellicht in navolging van de
‘witte mars’ in Brussel in oktober 1996 naar aanleiding van de zaak Du
troux, vinden er in Nederland tussen 1997 en 2000 niet minder dan ne
gentien stille marsen plaats waarin tegen het zinloze geweld wordt ge
protesteerd. In de structuur van de strafrechtspleging wordt slachtoffers
of anderszins betrokken burgers geen ruimte gegund. Voor emoties is
geen plaats. De regels van het strafproces voorzien in een hoogst gepro
fessionaliseerd, naar binnen gekeerd en op interne controle gericht ap
paraat, van politie tot rechter. De gewone burger hoeft zich met dat alles
niet in te laten; zijn participatie is zelfs ongewenst, want dan sluipt het
partijdige en onbeheersbare gesundes Votksempfinden de rechtsspraak
binnen. Het zijn de evenwichtige belangenafweging door het openbaar
ministerie in eerste instantie, maar vooral door de rechter, en de onder
ling afhankelijke hiërarchische en juridische controlemechanismen bin
nen het systeem die ervoor zorgen dat recht wordt gedaan.

In het discours over criminaliteit speelt het slachtoffer dus een steeds
belangrijker rol, maar in de praktijk van de strafrechtspleging bestaat
geen wezenlijke vertaling daarvan. Hoewel het O.M. en de wetgever zoe
ken naar wegen om die rol te concretiseren kan een slachtoffer daarmee
nog altijd niet zijn lot in eigen handen nemen. Een recht op informatie,
het om een second opinion mogen verzoeken als de opsporing volgens
nabestaanden of slachtoffers te wensen overlaat, zelfs de mogelijkheden
om de rechter over de gevolgen van het delict in te lichten (allemaal
‘slachtofferrechten’ die naar aanleiding van grote ophef over individuele
zaken zijn ‘afgedwongen’) — het blijven aanpassingen aan een systeem
van elitair ‘polderstrafrecht’ waarin de overheid het nu eenmaal ‘beter
weet’. Voor de niet betrokken burger is er al helemaal geen plaats: hij kan
op de publieke tribune deelhebben aan de strafzitting, niet eraan deelne
men.31 Vanuit rechtsstatelijk oogpunt is daar niets mis mee, maar de
strafrechtspleging ontbeert daardoor democratische legitimatie, en
wordt in wezen door zichzelf en het vertrouwen dat de burger daarin ge
acht wordt te hebben gelegitimeerd. Dat vertouwen vertoont in de
tweede helft van de jaren negentig al flinke scheuren zodat een democra
tisch legitimerend mechanisme des te belangrijker wordt, maar ont
breekt. Het is deze lacune die de werkelijke kloof tussen justitie en pu
bliek vormt.

En het is in deze lacune dat media hun plaats innemen, een nieuwe rol
krijgen. In de infotainment van discussieprogramma’s en talk shows kun
nen en mogen slachtoffers hun zegje doen, hun emoties belijden en de
vrije loop laten. In programma’s van Peter R. de Vries en Pieter Storms
neemt de journalist de rol aan van zaakwaarnemer en moral crusader

31 Zie over het gebrek aan democratische legitimatie en participatiemogelijkheden in het
strafproces: C.H. Brants en L. van Cent, Het beginsel der externe openbaarheid. Het
wetboek van stra (vordering tde ‘Iosbladige Melai’), Supplement 126, Deventer Gouda Quint,
2002, pp. 144-247.
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tegen het onrecht de samenleving of het individu aangedaan. In reality
shows komen gevoelens naar boven, die in de consensualiteit jarenlang
gesmoord, ‘ingepolderd’, lijken. Het is een empathische journalistiek,
waarin publieke zaak, individueel belang en wat het publiek interessant
vindt samenvallen. Het biedt een platform aan publieke verontwaardi
ging en vormt zo de spreekbuis voor de achterdocht van de vox populi
tegen een falende overheid, het regentendom en misschien wel tegen
elke vorm van gezag.

In de nieuwe wisselwerking tussen media en publiek versterkt deze
onvrede zowel een gevoel van cynisme bij de burger als het idee dat hij
bij de media ook een recht heeft op een platform om het te mogen uiten.
Het publiek, dat in andere reatity programma’s al gewend is geraakt over
allerhande zaken zijn zegje te kunnen doen, eist bij wijze van spreken

zijn zelfstandige plaats op in de driehoek justitie-media-burger. Soms

verwacht het in dç media ook een bondgenoot te vinden tegenover de

overheid en keert men zich tegen journalisten die op hun strepen van

onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid gaan staan. Voor sommige
medta ontstaat bovendien het dilemma dat zij met platform en amuse

ment een geest uit de fles gelaten hebben, die zij als waakhond niet meer
kunnen vangen. Een en ander heeft ook zijn weerslag op de politiek: te
kenend is bijvoorbeeld de gretigheid waarmee de suggestie van de LPF

vertegenwoordigers door hun toekomstige regeringspartners werd om
armd, dat omwille vn ‘transparantie’ en bezwering van de onrust onder

het volk, terechtzittingen integraal zouden moeten worden uitgezonden
op televisie. De catnera in de rechtszaal is al jaren iets waartegen de
meeste politici zich altijd hebben verzet.

Ook het Openbaar Ministerie worstelt met een mede door henzelf ge
creëerd dilemma: jarenlang heeft men gebalanceerd tussen de noodzaak
om aan democratische eisen van transparantie te voldoen, de geheim
houding die nu eenmaal het opsporingsonderzoek eigen is en de betrok
ken belangen van burgers. Tegelijk echter overheersten maar al te vaak
het eigen belang van de Organisatie fl het zicht van dreigend machts
verlies en diende de beheersing van de informatiestroom een
criminaliteitsbeleid waarmee politiek gescoord moest worden. Dan ver
keert de openbaarheid al snel in de verkoop van politieke ideeën, PR en
retoriek. De journalistiek in Nederland vat evenwel zijn controlerende rol
niet op in de zin van kritisch zijn ten aanzien van het onderliggende be
leid, maar slechts ten aanzien van niet bereikte resultaten (slecht nieuws
is goed nieuws). En zo wordt het OM. aan zijn eigen mediastrategie op

geknoopt.32 Het gevolg van het nieuwe justitiële mediabeleid waarbij
zeer terughoudend zal worden omgegaan met de informatievoorziening,

32 Zie bijvoorbeeld de ClickfondszaaK waarin het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd

verklaard, mede naar aanleiding van de overdadige en voor de zaak van de verdachte zeer

schadelijke publiciteit vooraf die door het OM. was geïnitieerd.
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zou echter in het huidige klimaat wel eens in zijn tegendeel kunnen ver
keren.

Lekkende officieren, onthullende journalisten, geïrriteerde overheden,
verontwaardigde burgers - de relatie tussen de strafrechtspraktijk, de
daarover berichtende media en het publiek lijkt op zijn grondvesten te
trillen. Wie de krant opslaat ziet het ene schandaal na de andere ophef
voorbij trekken. De symbiose tussen justitie en media was ooit wat het
woord betekent: een samenwerking tussen twee ongelijksoortige ‘orga
nen’ die tot wederzijds voordeel strekt. In de verzuilde periode heerste er
consensus over het algemeen belang dat de overheid met de strafrechts
handhaving diende; de media, als spreekbuis van de elite van de zuilen,
bevestigden het publiek dat dit zo was. Voor het volk zelf was in de sym
biose geen plaats. Na de ontzuiling vervulden de media een zelfstandiger
rol: ze informeerden niet alleen, over nieuwe vormen van criminaliteit
zoals fraude en georganiseerde misdaad, maar controleerden ook, vanuit
een gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de publieke zaak en het
welzijn van het politieke en juridische systeem. De onthulling van maat
schappelijke misstanden gebeurde vanuit een journaltstieke identificatie
met het algemeen belang, maar leidde ook tot een groeiend wederzijds
wantrouwen: bij de journalist over de betrouwbaarheid van de informa
tie die hij soms wat al te gemakkelijk kreeg aangelekt, bij de bron over het
tdterior motir’e van de journalist dat achteraf uit diens publicatie bleek.
In deze periode echter gold, ondanks de toenemende polarisatie tussen
justitie en media, nog steeds het uitgangspunt dat de4democratische
waarden van strafrechtspleging en goede journalistiek worden begrensd
door de belangenafweging die kenmerkend is voor de rechtsstaat.

In de nieuwe verhoudingen, die in de afgelopen tijd gestalte hebben
gekregen, hebben nu weliswaar drie ‘organen’ een plaats gekregen - justi
tie, media én burger - maar het is de vraag of in een door concurrentie en
commercie gedreven media logica de publieke zaak niet vervangen is
door de zaak van het publiek of door het ego van de oqthuller. De publi
catie van de details uit het politiedossier van de moord op het meisje van
Nulde lijken wat dat betreft meer samen te hangen met een veronder
stelling over wat het publiek interessant zou vinden of met de onthulling
als doel in zichzelf, dan met een journalistieke besef van en identificatie
met het algemeen belang. Met het ‘toelaten’ van de vok populi tot het
elite gezelschap van journalisten en strafrechtsplegers, wordt aan een
wezenlijk element van de democratie voldaan, maar dat heeft een keer-
zijde. Bij de politisering van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding (en
dus ook van strafrecht en strafproces), is de nadruk verschoven van.
openbaarheid in de zin van controle of fundament van kritische discus

33 Het beleid werd gepresenteerd op de themadsg ‘Openbaar, tenzij op 28 februari 2002 te
Rotterdam. Tijdens zin toespraak in antwoord daarop, dreigde Pieter Broertjes, hoofdredac
teur van De Volkskrant en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, dat
journalisten die geen informatie krijgen daarnaar op zoek gaan, met alle gevolgen van dien.
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sie naar de massamedia als dragers van publiciteit over de straf-
rechtspleging. Zij zijn constitutief deel van de publieke sfeer van straf
recht en criminaliteit geworden. Wat als recht en rechtvaardigheid geldt,
is in hoge mate afhankelijk van de informatie die zij verstrekken en het
beeld dat zij daarmee neerzetten. Als dat niet meer het algemene belang
van de samenleving, op zijn minst mede, dient, alleen nog dat waar de
samenleving belangstelling voor heeft, dan hebben we een probleem
met de rechtsstaat.
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Media en
crimïnalïteitsbestrijders
Wie beïnvloedt wie?

B. van Gestel

Nieuws over criminaliteit verschijnt frequenter dan nieuws over welk
ander maatschappelijk probleem dan ook, het is een van de meest pro
minente ondenverpen waar te allen tijden over wordt gerapporteerd in
krant en op televisie. Uit hedendaagse overzichtsstudies blijkt dat crimi
naliteit onevenredig veel media-aandacht krijgt in vergelijking met an
dere urgente’ sociale kwesties (zie onder anderen Reiner, 1997; Ericson,
1989; March, 1991; Surette, 1992). In 1939 al, constateerde de strafrechts
geleerde Klaassen in zijn proefschrift Misdaad en pers dat het niet te ver-
wonderen is, dat de misdaad zoo’n voorname plaats in den kranten-
inhoud inneemt, want er zijn maar weinig onderwerpen, die zich zoo
eigenen voor een sensationele bespreking, dat ‘s menschens sluimerende
instincten prikkelt t..)’.’ De buitenproportionele belangstelling van jour
nalisten én publiek voor criminaliteit en onveiligheiti, is dus niet nieuw.

Wat wel nieuw lijkt, is de breed gedeelde opvatting dat mediaberichten
in sterke mate het optreden van criminaliteitsbestrijders beïnvloeden.2
Bestuurders en politiefunctionarissen zouden zich bij het ontwerp en de
uitvoer van criminaliteitsbeleid steeds meer laten leiden door berichtge
ving in de media. Objectieve criminaliteitsanalyse zou niet langer de
richtlijn vormen voor het optreden van politie, maar autoriteiten zouden
vooral in actie komen nadat reportages zijn verschenen in krant of op
televisie. Dat is althans een veel gehoorde kreet. Maar is dat nu wel zo?
Enig empirisch bewijs voor dit common sense idee bestaat in ieder geval
niet en systematisch onderzoek naar de gevolgen van media-aandacht
voor de ontwikkeling van criminaliteitsbeleid is tot nu toe ook nauwelijks
verricht. Het spaarzame onderzoek dat in het buitenland wel is uftge
voerd naar de relatie tussen media en beleidsmakers wijst bovendien in
een andere richting. Daaruit blijkt onder meer dat — mede door de pro
fessionalisering van communicatietechnieken en het nieuws-
management van politieke actoren - het vooral de gevestigde overheids
instituties zijn die een stempel drukken op berichtgeving in krant en op
televisie (zie onder meer Schelinger e.a., 1991; Ericson e.a., 1989). We

kunnen ons dus met recht afvragen: wie volgt wie, en wie beïnvloedt wie?

De auteur is als promovendus verbonden aan het Nederlands Studiecentwm Criminaliteit

en Rechtshandhaving te Leiden. Zij dankt Jan de Keijser, Kees Brants en Gerben Druinsma

voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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In dit artikel laat ik aan de hand van een systematische analyse van
relevante concepten zien hoe je deze vraag naar beïnvloeding theore
tisch zou kunnen benaderen. Bij bestudering van bestaande literatuur
over de rol van media in het politieke besluitvormingsproces duiken
twee theoretische concepten op die ik van essentieel belang acht voor
zo’n systematische analyse, namelijk de begrippen agendavorining (uit
de politicologie) en frarning (uit de communicatiewetenschap).3 Juist in
combinatie met elkaar blijken deze concepten goed geschikt om rele
vante hypothesen te genereren. Door verbinding van de begrippen kun
nen namelijk modellen worden geconstrueerd die helder en inzichtelijk
maken wat de belangrijkste denkbare beïnvloedïngsrichtingen nu eigen
lijk zijn. Eerst zal ik in dit artikel centrale concepten agendauormingen
ftaming afzonderlijk bespreken, daarna behandel ik de vier modellen
van beïnvloeding die hieruit voortvloeien.

Agendavorming

Het proces waarbij mensen maatschappelijke problemen onder de alge
mene aandacht brengen, wordt wel agendabuilding’ of ‘agendavorming’
genoemd (zie onder anderen Van Deth e.a., 1990). In de traditionele op
vatting van agendavorming is er altijd sprake van een probleem dat op
een bepaald moment door een belangengroep of maatschappelijke groe
pering wordt ontdekt’. De groep wil dat het probleem op de agenda van
de politiek komt te staan en probeert daarom eerst (via de media) pu
blieke aandacht op te eisen voor het ontdekte probleem. Ze moet daarbij
echter concurreren met tal van andere maatschappelijke groeperingen
en hun problemen omdat het niet mogelijk is om alle problemen die in
een samenleving aanwezig zijn, onder de publieke belangstelling te
brengen. De auteurs Hilgartner en Bosk (1988) spreken dan ook van een
‘publieke arena’ waarbinnen verschillende sociale problemen met elkaar
strijden om publieke aandacht en erkenning. Dit dwingt alle betrokken
groeperingen tot ‘dramatisering’ van het probleem.

1 Klaassen, 1939. Klaassen promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij prof. W.PJ.
Pompe.

2 Onder media-berichten worden in dit artikel alle mogelijke nieuwsmedia verstaan: dus alle
berichten die verslag doen van actuele gebeurtenissen of achtergrondinformatie geven bij
nieuwsberichten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan feitelijke nieuwsberichten over
incidenten, sfeerreportages vanuit een wijk, interviews met politici, discussieprogramma’s
en redactionele commentaren. Wat in dit artikel niet verstaan wordt onder mediaberichten
zijn amusementsprogramma’s zoals films en televisieseries. Met criminaliteitsbestrijders
doel ik in dit artikel gemakshalve op alle actoren die namens de overheid invloed kunnen
uitoefenen op het criminaliteitsbeleid, dus zowel politici (lokaal en nationaal), bestuurders.
beleidsmakers als ook politie en het Openbaar Ministerie.

3 Het begrip ‘framing’ is geïntroduceerd door de socioloog Goilman (1974) en daarna
toegepast in verschillende onderzoekstradities en disciplines, Ik hanteer in dit artikel de
betekenis van het begrip ‘framing’ zoals dat in de communicatiewetenschap wordt gebruikt.
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Als eenmaal het probleem onder de algemene aandacht is gebracht

wordt het daarna door de overheid als geschikt onderwerp voor politieke

besluitvorming erkend. Politici en ambtenaren vertalen het probleem
vervolgens in beleid door oplossingen te bedenken en keuzes te maken

en tenslotte wordt het beleid geïmplementeerd. Alvorens een probleem

door de overheid wordt erkend en op de politieke agenda terecht komt,

moet het volgens dit agendabouw-model dus eerst onder de algemene
aandacht worden gebracht, het moet zogezegd eerst op de publieke
agenda worden gezet.

Dit traditionele model van agendavorming, waarbij van buitenaf door
burgers of groepen initiatief wordt genomen, wordt door de politicolo

gen Cobb, Ross en Ross (1976) het outside initiative model genoemd.

Naast dit model onderscheiden zij een aantal varianten, te weten het
mobitization model, (waarbij de overheid steun zoekt bij de bevolking

voor een nieuwe beleidsmaatregel door een probleem zelf op de pu
blieke agenda te plaatsen) en het inside initiative model (waarbij de over

heid een issue rechtstreeks op de politieke agenda plaatst zonder zich
iets aan te trekken van de publieke agenda]. Zowel in het externe
initiatief-model als in het mobilisatiemodel zijn de media van grote bete

kenis, zij bepalen immers welke onderwerpen op de publieke agenda
terecht komen.

Media en democratie

Media zorgen voor de communicatie tussen burgers en overheid. Ze ge

ven uiting aan de wensen en ongenoegens van mensen, ze verschaffen

mensen informatie over de ontwikkeling en uitvoering van overheids

beleid en ze vervullen een waakhondfunctie ten aanzien van beloftes van

de overheid. Burgers kunnen zich op grond van die informatie een me-

Hing vormen en vervolgens nieuwe problemen en eisen aan de kaak stel

len. Participatie van burgers en controle van de overheid kan in een mo
derne democratische samenleving dus alleen plaatsvinden dankzij de
media. Of zoals Hans Hillen het onlangs nog zei in het radio 1 journaal:

‘bestuurders hebben de neiging om de pers allerlei beschuldigingen in

de schoenen te schuiven maar we moeten niet vergeten dat de pers ge
woon een koninklijke vertegenwoordiging is van de democratie’.

In dit licht bezien is het dus bepaald niet verwonderlijk dat bestuur

ders bij de vorming van beleid rekening houden met berichtgeving in de

media, je zou zelfs kunnen stellen dat het een essentiële voorwaarde is

voor het goed functioneren van onze democratie. De kwestie is echter,

dat bepaalde problemen door journalisten voor het voetlicht worden

gebracht en andere onzichtbaar blijven. Inherent aan het vak van de

4 Hans Hillen, radio 1, woensdag 25juni 2002, in een discussie over de verhouding tussen

media en politiek.
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journalistiek is immers de macht om te selecteren en te definiëren, om
bepaalde verschijnselen zichtbaar te maken en anderen te negeren.

De vraag die we ons vervolgens moeten stellen is: van wie zijn de pro
blemen afkomstig die aandacht krijgen in kranten, op radio en televisie?
Wie heeft die kwesties met succes op de publieke agenda weten te zet
ten? Zijn dat burgers, belangenorganisaties, protestgroepen, is dat de
politie of een andere autoriteit of zijn het wellicht de journalisten zelf? En
van wie is de definitie van het probleem afkomstig zoals die in de media
naar voren wordt gebracht? Wiens ‘versie van het verhaal’ kan dankzij de
aandacht van media rekenen op brede publieke steun? Bij het verwerven
van een plek op de politieke agenda speelt de definitie van het probleem,
de wijze waarop een verschijnsel wordt belicht (het ‘frame’), een cruciale
rol. Hieronder zal ik.dat nader toelichten.

Praming

Het begrip ‘frame’ verwijst naar de wijze waarop een onderwerp wordt
ingekaderd’, de mânier waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en
geïnterpreteerd. Bij framing gaat het er niet zozeer om dt een issue aan
dacht krijgt maar veeleer om de wijze waarôp het issue wordt belicht.
Welke aspecten van het onderwerp worden naar voren gehaald, en welke
aspecten worden verzwegen? Een frame bepaalt niet alleen waarover
mensen denken, maar vooral hoe ze over iets denken.

Met behulp van ht begrip frame kan achterhaald worden op welke
manier een tekst — of dat nou een criminalîteitsnota, een toespraak van
de hoofdcommissaris of een nieuwsitem is — een interpretatiekader biedt
voor mensen. Frames beïnvloeden de wijze waarop mensen een bepaald
verschijnsel interpreteren en beoordelen.

Volgens Entman (1993) bestaat een frame uit de volgende vier onder
delen, die echter niet noodzakelijkerwijs tegelijk in één tekst voor hoeven
te komen: een definitie van het probleem; een diagnose van de oorzaak
van het probleem; een moreel oordeel over het probleem; en tot slot, de
meest geschikte en gewenste oplossing voor het probleem. Over één is
sue kunnen dus verschillende frames bestaan en elk frame verwijst im
pliciet naar bepaalde oplossingen en laat andere oplossingen buiten be
schouwing. Uit een frame volgt logischerwijs wat er aan het probleem
gedaan moet worden en, niet minder belangrijk, wie verantwoordelijk is
om er iets aan te doen.

Voor autoriteiten die steun van de bevolking nodig hebben voor de
uitvoering van beleid, is het van groot belang invloed uit te kunnen oefe
nen op het frame van nieuwsberichten in kranten en op televisie. Ent
man (1993) wijst op de betekenis van het begrip frame voor politici: ‘Poli
ticians seeking support are thus compelled to compete with each other
and with journalists over news frames. framing in this light plays a major
role in the exertion of political power, and the frame in a news text is
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really the imprint of power — it registers the identity of actors or interests

that competed to dominate the text.’

Vier richtingen van beïnvloeding

Als we de begrippen en inzichten die hiervoor zijn beschreven met elkaar

in verband brengen, kunnen vier modellen van beïnvloeding onder

scheiden worden. Deze modellen worden schematisch weergegeven in

figuur 1.

Bij elk model komt op een andere wijze de politieke agenda tot stand,

wordt een andere tijdsvolgorde verondersteld (wie volgt wie?), wordt een
andere betekenis toegeschreven aan de media en wordt een andere
maatschappelijke actor verantwoordelijk geacht voor de constructie van
het overheersende frame. Hieronder worden de modellen besproken, in

volgorde van afnemende media-invloed. Elk model licht ik toe aan de
hand van voorbeelden uit reeds bestaand onderzoek en uit de alledaagse
praktijk om ons heen.

Model 1: journalisten bepalen de agenda

Media richten de aandacht van het publiek op bepaalde criminaliteits

issues, zonder dat burgers of maatschappelijke groeperingen daar in eer

ste instantie aandacht voor opeisen. Media spelen hier een dominante,

aanjagende rol voor het criminaliteitsbeleid, zij bepalen de publieke

agenda en daarmee ook de agenda van criminaliteitsbestrijders. Het
frame dat domineert is geconstrueerd door journalisten, en bronnen die

in de berichtgeving worden aangehaald (bijvoorbeeld professionals, des
kundigen, burgers) dienen vooral ter ondersteuning van het frame dat
door de media zelf is gecreëerd.

Het wellicht bekendste onderzoek naar de aanjagende rol van media is

uitgevoerd door Cohen (1972). In zijn onderzoek naar rellen tussen twee

bendes in de jaren zestig in Engeland concludeert hij onder meer dat het
vooral aan de media te danken is dat de rellen en de reacties daarop tot
een mediahype leidden: ruzietjes tussen de bendes werden door media

opgeblazen tot grote rellen, en het grootscheepse politie-optreden wat

daarop volgde werd vervolgens ook weer breed in de media uitgemeten.

Cohen accentueert in zijn analyse de dominante rol van de media hij de
constructie van morele paniekdie als gevolg van de berichtgeving bij het

publiek ontstond.
In Nederland wordt door Vasterman onderzoek gedaan naar het ont

staan van mediahypes. Hij analyseert de speciale dynamiek die tijdens

een mediahype op gang komt en stelt dat journalisten hypes niet alleen

verslaan maar ze vooral ook zelf creëren. Hij spreekt dan ook van ‘nieuws

maken door de opwinding te verslaan’ (Vasterman, 1999). Bij een media

hype vormen de media, en niet de feitelijke gebeurtenissen, de belang-
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Figuur 7: Vier modellen van beïnvloeding

In elk model is schematisch weergeven in welke volgorde en op
welke wijze de publieke en politieke agenda tot stand komen. De
pijlen die vet zijn gedrukt t ) geven tevens de momenten
aan waarop invloed uitgeoefend kan worden op het frame.

Model 1: Journalisten bepalen de agenda

Publieke Politieke
agenda agenda

ten

Model 2: Burgers en maatschappelijke groeperingen bepalen de agenda

Wensen en
Publieke Politiekeeisen van
agenda agendaburgers/gvoepen

ten

Model 3: De overheid bepaalt de agenda

Publieke Politieke
agenda agenda

ten
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rijkste gebeurtenissen achter de nieuwsgolf. Vasterman; de berichtge

ving is vooral een rapportage van de door de media beïnvioede gebeurte

nissen. De media maken zich niet los van de realiteit maar beïnvloeden
deze juist en doen daar weer verslag van’ (Vasterman, 1999, p. 23).

Meer in het algemeen wordt door auteurs geconstateerd dat er in het
afgelopen decennium een intensievere concurrentie tussen media is ont
staan, waarbij agressieve marketingstrategieën in toenemende mate be
palend zijn voor het optreden van journalisten. Brants schrijft in zijn ora
tie dat door de groei van het aantal media en door de groei van het aantal
journalisten — er is meer tv- nieuws dan ooit tevoren - ook in Nederland
de concurrentie tussen media groter is geworden. Dit heeft onder meer
geleid tot de drang van journalisten om niet te missen wat de ander heeft
en tegelijkertijd te scoren met primeurs: enerzijds ontstaat een papa
gaaienciruit t...) anderzijds wil men de scoop hebben waarmee gescoord
kan worden, de onthulling, het schandaal. Die zich vervolgens weer als
een lopend vuurtje onder de andere media uitspreidt (Brants, 2000).’

Het meest recente voorbeeld van de wijze waarop media een aan

jagende rol hebben gespeeld voor het criminaliteitsbeleid vormt waar
schijnlijk de publieke en politieke commotie begin dit jaar over de drugs-
koeriers op Schiphol — ofwel de bolletjesslikkers.5 Het RTL-nieuws
opende 3januari haar uitzending met het bericht dat ‘tientallen koeriers
ongehinderd duizenden kilo’s drugs het land in kunnen smokkelen’. Dat
bericht leidde de volgende dag tot Kamervragen en tot talloze nieuwsbe

richten in andere media. Kamerleden uitten voor het oog van de televi
siecamera hun afkeuring over het beleid van de minister om drugs-
koeriers met een dagvaarding heen te zenden. Deze beelden en
uitspraken werden breed in de media uitgemeten en genereerden weer
nieuwe verontwaardigde reacties van politici en andere betrokkenen. De
deskundigen die zich met een ander frame in het debat probeerde te
mengen tde drugsaanvoer is vooral afhankelijk van de containeraanvoer
via de havens’) kregen van de media, op een enkele uitzondering na,
geen aandacht. Deze zichzelf versterkende mediahype leidde er uitein
delijk toe dat binnen een paar weken de celcapaciteit middels een nood-
Wet fors werd uitgebreid. In dit voorbeeld hebben de media zowel het
onderwerp op de agenda gezet als ook het heersende frame geconstru

eerd. Alternatieve frames werden nauwelijks geïntegreerd in de stroom
van berichtgeving.

Model 2: maatschappelijke groeperingen bepalen de agenda

Burgers of maatschappelijke groeperingen proberen via media aandacht
op te eisen voor een sociaal verschijnsel dat zij als probleem ervaren. Na
de publieke aandacht die door de mediaberichten is gegenereerd, wordt

5 In het mei-nummer 2002 van het Justitie Magazine geeft Verduyn een reconstructie van de

media-aandacht en publieke aandacht voor de bolletjeaslikkers,
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het probleem door de overheid als geschikt onderwerp voor besluitvor
ming erkend en komt het ook op de politieke agenda. Media spelen
vooral een intermedierende rol tussen overheid en burgers. Het frame is
primair allwmstig van burgers of maatschappelijke groeperingen als
pressiegroepen, belangenorganisaties en sociale bewegingen.

In het eerste deel van dit artikel is al aandacht besteed aan de tot
standkoming van de politieke agenda volgens dit theoretische analyse-
schema, waarin de wensen en eisen van burgers of groepen het startpunt
vormen.6 Aan de hand van protesten van burgers tegen drugsoverlast in
Rotterdam kan dit model worden geïllustreerd.

In juli van dit jaar gaat een groep van enkele honderden buurtbewo
ners in Rotterdam-West de straat op om te demonstreren tegen de drugs-
overlast die zij in hun wijk ondervinden. Aanleiding voor het protest zijn
de plannen van de gemeente Rotterdam om een opvang voor mannelijke
verslaafden te openen in de buurt van tippelzone aan de Keileweg, waar
acht jaar geleden al een opvang voor vrouwelijke drugsprostituees is op
gezet. De nieuwe, nog te openen opvang zou de groep mannelijke ver
slaafden die nu rondom de tippelzone hangt en overlast veroorzaakt, van
de straat moeten halen. Het beleid (geïnitieerd door gemeente, GGD en
de verslavingszorg) heeft dus als doel de overlast te verminderen. Maar
omwonenden zijn sceptisch over de plannen, spreken over ‘lapmiddelen
van de overheid’ en eisen definitieve sluiting van de prostitutiezone aan
de Keileweg. Daarnaast eisen ze dat het plan voor de nieuwe drugs-
opvang door de gemeenteraad wordt geschrapt, omdat ze bang zijn voor
een aanzuigende werking van nieuwe groepen drugsgebruikers. De
klachten en ongenoegens van bewoners krijgen in de weken voor de de
monstratie al brede aandacht van regionale media. Van de optocht van
bewoners wordt ook door diverse landelijke media verslag gedaan. Zo
komt het Nos-journaal van acht uur met een reportage waarin boze
buurtbewoners uitvoerig aan het woord komen. Burgemeester Opstelten
belooft de bewoners diezelfde dag nog dat de overlast in de wijk hard zal
worden aangepakt, hij weet alleen nog niet goed hoe. Hij zegt wel toe dat
de tippelzone zal worden afgebouwd en op termijn helemaal zal verdwij
nen.

In deze casus wordt het frame van buurtbewoners door media vrijwel
ongewijzigd overgenomen. Met levendige voorbeelden (‘mijn zoontje
heeft laatst gezien hoe een dealer een mes trok en hoe een pooier een
hoertje in elkaar sloeg’) en metaforen van bewoners (het is hier net Co
lombia met de drugshandel’) wordt in de berichtgeving de ernst van het
probleem onderstreept en de noodzaak er iets aan te doen. Drugs-
handelaren vormen in het frame van bewoners de primaire oorzaak van
het overlastprobleem (gewoon harder zijn, ophangen die handelaars’).

6 In de termen van Cobb ea. is hier sprake van het outs/de initiative model
7 Uitspraak van een bewoner die in het Rotterdamse Dagblad van 3juli 2002 wordt

weergegeven.
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Het frame van de GGD en de Rotterdamse verslavingszorg (‘dakloze ver
slaafden hebben primair een gezondheids- en huisvestingsprobleem,

door ze een ‘huiskamer’ aan te bieden haal je ze van de straat en beperk

je zowel de drugsoverlast als de schade voor de gezondheid van verslaaf

den’) krijgt geen toegang tot de media. Hun oplossing voor het probleem
— opvang van verslaafden die nu op straat rondhangen - vormt geen se
rieuze beleidsoptie (meer) op de politieke agenda van het nieuwe ge
meentebestuur. Het bestuur neemt het frame van de protesterende bur

gers ongewijzigd over, inclusief de oplossing die door burgers wordt
aangedragen; ‘De bron van alle ellende, de Keileweg, moet dicht’.

De dag daarop grijpt Opstelten in zijn functie als voorzitter van de
Korpsbeheerdersraad de publieke aandacht voor drugsoverlast in Rotter

dam aan om zijn visie op het nieuwe regeerakkord voor een breed voet
licht te brengen. Hij benadrukt de noodzaak om verschijnselen als
drugsoverlast en straatroof effectief te bestrijden, maar vraagt daarvoor

wel extra geld van het nieuwe kabinet; ‘het wordt heel moeilijk met de
700 miljoen euro die nu beschikbaar wordt gesteld’.9 Alleen met meer
geld van de rijksoverheid is het mogelijk de huidige lokale criminaliteits

en overlastproblemen grondig aan te pakken, aldus de claim van Opstel

ten. Hij legt daarmee de verantwoordelijkheid voor succesvolle uitvoe

ring van het beleid mede bij de rijksoverheid. Dankzij de aandacht van
zowel regionale als landelijke media voor de uitspraak van Opstelten kan
de claim in ieder geval rekenen op brede publieke steun. Deze richting
van beïnvloeding - de overheid beïnvloedt de publieke agenda via de
media - brengt ons bij het derde theoretische model dat in dit artikel be
sproken wordt.

Model 3: overheid bepaalt de agenda

De overheid neemt zelf het voortouw bij het plaatsen van issues op de
politieke agenda. Vervolgens probeert de overheid deze issues door mid

del van de media ook op de publieke agenda te zetten om het eigen be
leid te legitimeren of om steun van de bevolking te krijgen voor de uit
voer van nieuwe beleidsmaatregelen. Overheid en gevestigde
overheidsinstituties zoals de politie beïnvloeden de mediaberichtgeving

om draagvlak te creëren voor voorgenomen beleid en om steun voor
(uitbreiding van) eigen instituties te verwerven. Journalisten spelen hier
vooral een volgende, beleidsondersteunende rol en het frame wordt ge
domineerd door de gevestigde autoriteiten. De overheid fungeert als
voornaamste bron voor journalisten.10

S Eis van bewoners zoals die in het Rotterdams Dagblad van 26juni 2002 is weergegeven.

9 Onder andere aangehaald in het Algemeen Dagblad van 4 juli 2002.

10 Hier is in termen van Cobb, Ross en Ross sprake van het mobilization mode/als variant op

het outside initiative model.
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Deze theoretische vooronderstelling is met name terug te vinden in
het gedachtegoed van de neomarxistische onderzoekstraditie. In deze
traditie wordt de dominante ideologie van de heersende klasse immers
als uitgangspunt gehanteerd: neomarxisten hebben voornamelijk oog
voor de structurele politieke kaders waarbinnen probleemdefinities tot
stand komen. Op het terrein van de criminaliteit is het vooral Hall die
wijst op de dominante positie van de staat bij de selectie van nieuwsbe
richten over criminaliteit en de geringe invloed van journalisten en an
dere actoren daarbij (Hall e.a., 1979). Hall spreekt dan ook over primary
definers of crime news’, waarmee hij verwijst naar gevestigde autoritei
ten als primaire definieerders van het nieuws. In de visie van Hall vervul
len media vooral een ondersteunende rol voor het optreden van de over
heid, zij kanaliseren immers de ideologie en de visie van de staat. Meer
steun van burgers voor de heersende politieke macht en het daarbij be
horende politie-apparaat is volgens Hall dus het gevolg van die onder
steunende, niet autonome rol van de media (Hall, 1979).

Onbedoeld gevolg van het nieuwsproductieproces
Niet alleen vanuit neomarxistische hoek is geconcludeerd dat de over
heid een dominante rol speelt bij de constructie van nieuws over crimi
naliteit. Ook in divers sociologisch onderzoek naar de organisatorische
kenmerken van het nieuwsproductieproces komt naar voren dat journa
listen zich in sterke mate oriënteren op gevestigde autoriteiten en gepro
fessionaliseerde bronnen. Vanuit dit organisatorische perspectief 11

staan journalisten echter niet opzettelijk en doelbewust in dienst van het
overheidsapparaat (er is geen sprake van een complot), maar kan de af
hankelijkheid deels worden toegeschreven aan een onbedoeld gevolg
van de routines in de beroepspraktijk van verslaggevers. Door de snel
heid waarmee journalisten informatie moeten verzamelen om deadlines
te halen, maken zij in de praktijk vooral gebruik van geïnstitutionali
seerde bronnen die met de regelmaat van de klok veel informatie kunnen
aanleveren.’2 Vooral organisaties die zijn belast met orde- en rechts-
handhaving, zoals politie en het Openbaar Ministerie, blijken voor jour
nalisten voorname leveranciers te zijn voor nieuws over criminaliteit.

Model 4: Rationele criminatiteitsanalyse bepaalt de agenda

Een rationele criminaliteitsanalyse middels criminaliteitscijfers ligt ten
grondslag aan de ontwikkeling en uitvoer van beleid en van sociale con

11 Brsnts en Brants 0991) onderscheiden naast het marxistische perspectief het organisatori
sche perspectief, dat vooral door het symbolisch interactionisme wordt geïnspireerd.

12 Zie onder meet McNair (1993), Tuchmsn (1978], Gans (1979], Chibnall (1977) Schiesinger
e.a. t1991), Ericson e.a. ti99fl. Fishman (1978) concludeert op basis van empirisch
onderzoek naar een nieuwsgolf over straatroof in New York: ‘Crime news is resily
police-news. What journalists do know of crime is formulated for them by law enforcement
agencies
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structies en media-invloed is geen enkele sprake. Het bestuur en de poli

tie richt zich bij de vorming van beleid op neutrale, objectieve gegevens

over criminaliteitsontwikkeling en handelt onafhankelijk van media

aandacht. Mediaberichtgeving heeft geen enkele betekenis voor de ont

wikkeling en implementatie van criminaliteitsbeleid. Er is geen sprake

van een frame, enkel van één objectief waarneembare werkelijkheid.’3

De werkwijze die gehanteerd wordt in de traditionele bestuurskunde

sluit enigszins aan bij de hier geschetste veronderstelling. In de traditio

nele bestuurskundige traditie gaat men in principe namelijk uit van poli

tici die zich eerst een goed beeld vormen van de ernst en aard van een

probleem. Vervolgens verkennen beleidsmakers de mogelijke oplossin

gen en hun vermoedelijke gevolgen. Na afweging van verschillende alter

natieven wordt gekozen voor de meest aantrekkelijk beleidsoptie en

wordt het beleid uitgevoerd (Hoogerwerfe.a., 1978). Media speelt in deze

benadering geen enkele rol.
Als voorbeeld van dit model kunnen we denken aan de wijze waarop in

verschillende politieregio’s in Nederland het beleid ten aanzien van

woninginbraken tot stand komt. De aangiftecijfers voor dit delict zijn - in

vergelijking met de cijfers over andere delicten - redelijk betrouwbaar.

Op grond van rationele analyse van die cijfers kan het aantal voltooide

woninginbraken in een bepaalde periode in kaart worden gebracht. Bij

een geconstateerde toename van het aantal woninginbraken krijgt de

bestrijding en oplossing hiervan een hoge prioriteit. Gevolg is dat er bij

voorbeeld een extra rechercheteam in het leven wordt geroepen of dat er

preventieve acties op touw worden gezet. Interventies komen in de hier

geschetste situatie dus tot stand zonder toedoen van mediaberichten,

maar zuiver op basis van objectieve analyse van het probleem.

Tot slot

De vier theoretische modellen die hierboven zijn beschreven kunnen

behulpzaam zijn bij het analyseren van de wisselwerking tussen media

en criminaliteitsbestrijders. Als we een uitspraak willen doen over de

wijze waarop verschillende maatschappelijke actoren elkaar beïnvloe

den, is het nodig de verschillende beïnvioedingsmechanismen die zich

in de praktijk voordoen eerst systematisch uiteen te rafelen.

Zoals de voorbeelden ons lieten zien, is voor elk van de geschetste mo

dellen in de praktijk zowel ondersteunend bewijs als tegenstrijdig bewijs

te vinden. Ook kan geconstateerd worden dat de modellen zich ideaal-

typisch zelden voor doen: de werkelijkheid is complexer en minder een

duidig, het zal in de praktijk vooral gaan om mengvormen van verschil

lende richtingen van beïnvloeding.

13 Hier is sprake van het inside initiative model als variant op het traditionele aganda-vorming

model.
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Zo zien we bijvoorbeeld dat de mediahype omtrent bolletjesslikkers
alleen kon ontstaan door de gretige wijze waarop parlementariërs hun
afkeuring ten aanzien van het beleid van de minister kenbaar maakten.
Zonder deze actieve bijdrage van politici was het journalisten waar
schijnlijk niet gelukt het nieuws tot zo’n hype te maken. De media heb
ben in deze casus weliswaar het voortouw genomen maar waren voor de
aanlevering van nieuwe feiten mede afhankelijk van politieke actoren.
Het eerste en derde model lijken hier dus met elkaar te interacteren.

Daarnaast komt uit de voorbeelden naar voren dat het derde model,
waarbij de overheid de agenda bepaalt, zich in werkelijkheid minder
eendimensionaal voor zal doen. In de beleidspraktijk hebben we immers
te maken met verschillende lagen en diensten van de overheid (ge
meente, rijksoverheid, politie, Openbaar Ministerie) die er niet altijd de
zelfde agenda op nahouden en die ook elkâars agenda proberen te beïn
vloeden door druk uit te oefenen via de media.

Verder zal het laatst geschetste model, waarbij de politieke agenda
puur bepaald wordt door objectieve criminaliteitscijfers, in de praktijk
vaak samenhangen met het tweede of derde model. Want, zo kunnen we
ons afvragen, hoe komen de criminaliteitscijfers tot stand, in opdracht
van wie worden ze geproduceerd en met welk doel worden ze geprodu
ceerd? Wanneer burgers in de media bijvoorbeeld aandacht opeisen voor
toenemende drugsoverlast, en de politie als reactie daarop meer surveil
leert en een strenger liandhavingsbeleid voert, zal het aantal geregis
treerde openbare orde delicten zienderogen stijgen. Op grond van die
cijfers kan de politie formeel haar strengere optreden legitimeren (model
4), terwijl de cijfers in feite zijn gestegen door interventies die zijn onder
nomen en die zijn ingegeven door de media-aandacht (model 2). Met
andere woorden: in de alledaagse praktijk komen we de verschillende
modellen van beïnvloeding in pure vorm nauwelijks tegen. In werkelijk
heid zullen ze een dynamischer karakter hebben en zullen ze zich afwis
selend, gelijktijdig of in combinatie met elkaar voordoen. Als we willen
weten welke mengvormen’ in de praktijk vooral voorkomen en hoe de
modellen verfijnd ktinnen worden, zal eerst systematisch empirisch On
derzoek verricht moeten worden naar de wisselwerking tussen media en
criminaliteitsbestrijders.
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Beeldvorming in de
strafrechtspleging
Openbaarheid, legitimiteit en appearances

1. van Lent

Het begrip ‘beeldvorming’ heeft, gebezigd in verband met de straf-
rechtspleging, bijna altijd betrekking op de media. Door de intensieve
belangstelling van de media voor de strafrechtspleging worden het pu
bliek dagelijks ‘beelden’ van de strafrechtspleging voorgeschoteld. Of
deze media-aandacht de samenleving een waarheidsgetrouw beeld
biedt, wordt nogal eens betwijfeld. Eveneens roept deze aandacht voor
de strafrechtspleging de vraag op in welke mate publiciteit besloten ligt
in het beginsel van externe openbaarheid (Schuyt, 1998, p. 209; Groen
huijsen, 1997, p. 418).

In deze bijdrage wil ik nu eens niet de media-aandacht en de daardoor
teweeggebrachte beeldvorming centraal stellen, maar de betekenis van
‘beeldvorming’ vanuit het beginsel van externe openbaarheid zelf bekij
ken. Daartoe zal ik allereerst de historische noties schetsen die schuil-
gaan achter het beginsel van externe openbaarheid en daarbij vooral
aandacht besteden aan de legitimerende functie van externe openbaar
heid. Vervolgens zal ik uiteenzetten dat in het beginsel van externe open
baarheid een opdracht tot beeldvorming in twee richtingen besloten ligt,
die gericht is op de rechtsstatelijke legitimatie van de strafrechtspleging.
Daarna zal ik laten zien hoe deze (theoretische) opdracht (praktisch) ge
stalte krijgt in de eisen van een eerlijk proces van artikel 6 EVRM. Hoewel
niet het hoofdonderwerp van deze bijdrage, zal, waar daartoe aanleiding
bestaat, de rol van de media worden aangestipt.

Externe openbaarheid en het beeld

Historische achtergrond

Toen de strafrechtspleging van het ancien rgime aan de toets van de Ver
lichting werd onderworpen, werd zij irrationeel en inhumaan bevonden,
en wegens gebleken onverlichtheid afgewezen. De onverlichtheid bleek
voor de verlichtingsdenkers in het bijzonder uit de wijze waarop de straf-
rechtspleging zich liet zien: het geheime karakter van het strafrechtelijk
onderzoek in combinatie met de openbaarheid van de strafexecutie. In

De auteur is universitair docent aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechts
wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
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deze combinatie toonde zich in volle omvang de ‘overmacht’ van vorste
lijk recht en rechtspleging tegenover het onmachtige individu (Dupont,
1979, pp. 22 en 59).

Dit beeld stond haaks op de verlichtingsopvatting van de rechtsrelatie
tussen overheid en burger: het recht diende te zijn gebaseerd op de men
selijke rationaliteit en de bescherming van de onvervreemdbare vrijheid
tot doel te hebben (Mans en Jacobs, 1990, p. 152). Het recht zou uitdruk
king moeten geven aan rede en vrijheid en de rechtspleging diende ratio
neel en vrijheidsbeschermend te zijn (Dupont, 1979, pp. 27-33). Externe
openbaarheid vormde een van de belangrijkste middelen tot hervorming
van de strafrechtspleging.’ De verlichting van de onverlichte straf-
rechtspleging diende plaats te vinden door daarop via de openbaarheid
de verlichte publieke opinie te laten inwerken (Beccaria, 1971, p. 329).
Door de invloed van de verlichte rechtsopvattingen van het publiek zou
een strafrechtspleging tot stand komen waarin waarheid en rechtmatig
heid de dienst uitmaakten en waarin de onvervreemdbare rechten en
vrijheden van de verdachte zouden zijn beschermd. Was deze verlichting
van de strafrechtspleging eenmaal tot stand gebracht, dan strekte de
openbaarheid tot handhaving van de bereikte kwaliteit door voortdu
rende publieke controle, maar eveneens tot effectieve afschrikking en
bestrijding van criminaliteit en het tot stand brengen van legitimiteit van
de strafrechtspleging (Dupont, 1979, pp. 51 en 65).

Van oudsher richt externe openbaarheid zich dus op een wederkerige
beïnvloeding: van buiten naar binnen zou de invloed van het verlichte
publiek eerlijkheid en waarheid tot stand brengen en handhaven, van
binnen naar buiten zou de zichtbaar goede strafrechtspleging effectief
zijn en zich legitimeren. Met name in de legitimerende functie hangen
die twee richtingen van beïnvloeding samen. Omdât de straf-
rechtspleging zich van buitenaf laat beïnvloeden door de publieke opvat
ting van rechtmatige strafrechtspleging, kan de zichtbaarheid naar bui
ten toe de strafrechtspleging legitimeren. Een strafrechtspleging die als
legitiem wil worden ervaren, geeft het beeld af dat daarin niet (langer)
willekeur en persoonlijke belangen de boventoon voeren, maar dat waar
heid en rationaliteit heersen en de rechten en vrijheden van de burger
worden beschermd.

Het grote belang dat aan het beeld van de strafrechtspleging werd toe
gekend voor de legitimerende functie van de externe openbaarheid,2
blijkt uit Beccaria’s woorden omtrent de uiterlijke verschijning van de
procesvoering: ‘Ik wil echter grif toegeven dat de waarheid die dikwijls te
eenvoudig of te ingewikkeld is, beslist een zeker uiterlijk ceremonieel

1 Dit blijkt wel in bijzondere mate uit de woorden van Marat: ‘Voulez vous que le crime soit
puni, l’innocence defendue, I’humanité respectée et la liberté assurée: rendez la justice en
public’, aangehaald in Dupont, 1979, p. 64.

2 Door Dupont. 1979, p. 64-65, beschouwd als ‘de eigen functie van de openbaarheid van het
proces
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nodig heeft om door het ongeletterde volk aanvaard te worden zoals het
behoort’. Hij meende dat het volgen van regels van vormelijkheid in ieder
proces op gelijke wijze iedere ruimte voor rechterlijke willekeur weg zou
nemen, maar tegelijkertijd aan het volk de overtuiging zou verschaffen
dat de rechtspraak in een serene sfeer plaatsvindt en dat privé-belangen
geen rol spelen in de berechting (Beccaria, 1972, p. 333). De door open
baarheid tot stand gebrachte rechtsstatelijke strafrechtspleging moet
door de openbaarheid naar buiten toe worden verbeeld. Een en ander
weerklinkt in het thans gangbare adagium: ‘justice must not only be
done but aiso be seen to be done’.3

Huidige functies van externe openbaarheid

Min of meer dezelfde (hoofd)functies worden tegenwoordig aan externe

openbaarheid toegekend. Externe openbaarheid strekt ertoe publieke
controle mogelijk te maken en daarmee de eerlijkheid van het proces te
waarborgen en de verdachte te beschermen (Van de Pol, 1989, pp. 582-
583; Lensing en Mulder, 1994, p. 223). Het beginsel van externe open
baarheid is dus een waarborg voor de kwaliteit van de strafrechtspleging
(Groenhuijsen, 1997, p. 418); door middel van de openbaarheid beïn
vloedt het publiek de strafrechtspleging in positieve zin. Door de zicht
baarheid en daarmee controleerbaarheid wordt het vertrouwen in en de
legitimiteit van de strafreclitspleging gehandhaafd (Dupont, 1979, pp.
64-65; Van de Pol, 1989 p. 586). De media worden in het algemeen in ver
band met externe openbaarheid genoemd als de intermediair waardoor
de strafrechtspleging zichtbaar en controleerbaar wordt voor de samen
leving als geheel en als degenen die in feite de controle op zich nemen

(Corstens, 1999, p. 540; Van de Pol, 1986, pp. 206 en 226).
Met betrekking tot de door openbaarheid mogelijk gemaakte publieke

controle wordt nogal eens gesproken van democratische controle’ op de
strafrechtspleging als doel van externe openbaarheid (Lensing en Mul

der, 1994, p. 226; Corstens, 1999, p. 56). Het gebruik van het begrip ‘de
inocratische controle’ is in de context van externe openbaarheid echter
nogal verwarrend: het wekt ten onrechte de indruk dat de externe open
baarheid controle op het democratisch gehalte van, of democratische
inbreng in de strafrechtspleging waarborgt. Een dergelijke democrati
sche controle maakt externe openbaarheid zelf niet mogelijk - zij zorgt
enkel voor zichtbaarheid van de strafrechtspleging in concrete zaken,
waarbinnen bovendien niet is voorzien in mogelijkheden voor inbreng
van burgers of volksvertegenwoordiging (Cleiren en De Roos, 2002, pp.
174-178). Een en ander neemt niet weg dat externe openbaarheid van

betekenis zou moeten en kunnen zijn voor de democratische controle

3 Dit zou terug te voeren zijn tot de woorden van Lord Hewart CJ in King v. Sussex Justices

van 9 november 1923, zie Th.A. Ariëns, ‘Quotations should be traced before use NJB 1998,

p. 1153
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waaraan de strafrechtspleging als overheidstaak onderworpen is. In het
kader van artikel 10 EVRM, het sterk democratisch georiënteerde recht
op uitingsvrijheid waarvan de persvrijheid het meest gekoesterde onder
deel is, spreekt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
dan ook — ook met betrekking tot de concrete strafrechtspleging - over de
taak van de media informatie en opinies te verspreiden en het recht van
het publiek deze te ontvangen.4 Externe openbaarheid kan een indirecte
bron van democratische controle zijn: door de openbaarheid kunnen
burgers en parlement informatie verkrijgen waardoor zij via daartoe be
stemde kanalen hun democratische invloed kunnen doen getden. Voor
zover deze democratische kanalen worden bereikt, kan de door open
baarheid mogelijk gemaakte publieke controle worden omgezet in de
mocratische controle.

Hoewel externe openbaarheid invloed van buiten naar binnen’ moge
lijk moet maken en invloed van burgers op handelen van de overheid
gemakkelijk als democratische’ invloed wordt bestempeld, heeft externe
openbaarheid niet tot doel de strafrechtspleging binnen de invloedssfeer
van de democratische structuren te brengen. Evenmin houdt de legiti
metende functie van externe openbaarheid in dat de strafrechtspleging
zich door haar openbaarheid als democratisch instituut dient te legiti
meren. Het beginsel van externe openbaarheid heeft in de eerste plaats
reclitsstateljke legitimatie van de strafrechtspleging op het oog:6 in ieder
strafproces moet opnieuw recht gedaan worden en daarom moet van
ieder proces opnieuw zichtbaar en controleerbaar zijn dat recht wordt
gedaan. Om deze legitimerende functie van externe openbaarheid waar
te maken, is noodzakelijk dat binnen de strafrechtspleging een beeld
wordt gevormd van maatschappelijke opvattingen, om vervolgens te la
ten zien dat zij zich daarvan rekenschap geeft.7 Deze ontvankelijkheid
van de strafrechtspleging voor externe invloeden kan worden beschouwd
als een mogelijkheid tot ‘democratisering’, voor zover daarmee wordt

4 Bijvoorbeeld in EHRM 24 februari 1997, N] 1998, 360 (De Haes en Gijsels t België).
5 Zo kan een bij de strafzitting aanwezige burger, zeker als deze een journalist is, zijn kritiek

publiekelijk uitdragen en daarmee kamervragen uitlokken, waarmee de politieke verant
woordelijkheid van de minister van justitie voor het openbaar ministerie in werking kan
worden gesteld, of waardoor initiatieven tot wetswijziging kunnen worden ontplooid. In het
kader van artikel 10 acht het EHRM berichtgeving over de rechtspleging van democratisch
belang, aangezien politici aldus informatie kunnen krijgen over het functioneren van het
gerechtelijk apparaat, EHRM 26 april 1995, NJ 1996, 497 (Prager en Oberschlick t
Oostenrijk). Problematisch wordt deze weg van externe openbaarheid naar democratische
controle wanneer de politiek zich daardoor gaat bezighouden met concrete strafzaken,
hetgeen Cleiren en De Roos, 2002, p. 179, een ‘democratisch ogende Juridische inbreng’
noemen.

6 Het onderscheiden tussen democratische en rechtsstatelijke legitimatie is uiteraard
ontleend aan A.C. ‘t Hart, onder meer in: Hier gelden wetten; over strafrecht, Openbaar
Ministerie en multiculturalisme, 2001, p. 124.

7 ‘Courts cannot operate in a vacuum’ aldus het EHRM in EHRM 29 augustus 1997, Ri & D
ECHR 1997-V (Worm t Oostenrijk).



Justitiële Verkenningen, jrg. 28, nr. 6, 2002 46

bedoeld: betere aansluiting bij wat in de samenleving leeft. Dat publieke
opvattingen hun intrede moeten doen in de strafrechtspleging betekent
in de context van de externe openbaarheid niet dat aan de waan van de
dag’ moet worden toegegeven. Het beginsel van externe openbaarheid
dient immers primair de kwaliteit van de strafrechtspleging. Externe
openbaarheid behelst de boodschap dat liet doorwerken van publieke
opvattingen in de strafrechtspleging haar rechtsstatelijke legitimiteit
dient, doordat zichtbaar aansluiting wordt gezocht bij publieke opvattin
gen van goede strafrechtspleging. Deze boodschap is niet enkel een ab
stracte notie, maar brengt praktische verplichtingen mee: in de jurispru
dentie van het EHRM wordt de legitimerende functie van externe
openbaarheid geconcretiseerd in de eisen van een eerlijk proces.

Fair and public hearing

Openbaarheid en eerlijk proces

Artikel 6 EVRM kent een openbaar proces als recht toe aan iedereen
charged with a criminal offence’. In de Straatsburgse jurisprudentie over
de eis van een openbare zitting gaat dan ook alle aandacht uit naar de
beschermende functie van externe openbaarheid. De openbaarheid be
schermt de verdachte tegen ‘administration of criminal justice in secret
with no public scrutiny’; ook voor het EHRM ligt de bescherming van de
externe openbaarheid in de publieke controle. Openbaarheid draagt
daardoor bij aan een eerlijk proces: ‘by rendering the administration of
justice visible, publicity contributes to the aim of Article 6 § 1, namely a
fair trial’.8 Een antwoord op de vraag hoe die bijdrage tot stand wordt
gebracht, wordt door het Hof niet expliciet gegeven, maar uit de juris
prudentie blijkt dat het EHRM ervan uitgaat dat de rechter zich in een
openbaar proces meer moeite zal getroosten de waarheid te achterha
len. Gelet op deze samenhang tussen openbaarheid en optimale
waarheidsvinding is begrijpelijk dat de uitzonderingen op de
openbaarheidseis die het Hof in zijn jurisprudentie heeft ontwikkeld,
niet gelden voor procedures waarin over schuld of onschuld aan een
strafbaar feit wordt geoordeeld (Brants en Van Lent, 2001, aant. 8.2).
Deze koppeling tussen openbaarheid en waarheidsvinding lijkt ook ten

grondslag te liggen aan het feit dat het Hof telkens opnieuw aangeeft dat
bewijslevering in beginsel op een openbare zitting moet geschieden. 10

Het EHRM spreekt dan ook in het kader van het recht op een openbare

3 Onder vele andere: EHRM 8 december 1983, Series A 71 (Pretto t. Italië) en EHRM 24

november 1997, RJ& 0 ECHR 1997-VlI (Wemer t Oostenrijk) EHRM 2S juli 2000, Requéte.

no. 24954/94 (flerce e.a. t. San Marino) en EHRM 29 oktober
1991 Series A 212-B tJan-Ake Andersson t. Zweden).

10 Bijvoorbeeld in de beruchte jurisprudentie over anonieme getuigen, zoals EHRM 23 april

1997, NJ 1997. 635 (Van Mechelen t Nederland).
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zitting van het recht van de verdachte op bewijsievering op een openbare
zitting, dat door de rechter moet worden gegarandeerd.11

Aangezien de openbaarheidseis van artikel 6 EVRM de eerlijkheid van
het concrete proces dient door daarop publieke controle mogelijk te ma
ken, garandeert artikel 6 enkel de mogelijkheid van beschermende in
vloed, de werking van openbaarheid ‘van buiten naar binnen’. Hoewel
het recht van de verdachte op een openbare zitting betekent dat het pu
bliek toegang moet hebben tot de zitting, valt de betekenis van een
openbare zitting voor het publiek zelf (de werking van openbaarheid
‘van binnen naar buiten’) buiten de toetsing aan de eis van openbaar
heid.’2

Ondanks het feit dat de toetsing van het EHRM beperkt is tot de nale
ving van het individuele recht op een openbare zitting, kan uit de juris
prudentie worden afgeleid dat het Hof aan de openbaarheid een beteke
nis toekent die de belangen van de verdachte overstijgt. Hoewel het recht
niet van dien aard wordt beschouwd dat daarvan geen afstand kan wor
den gedaan,’ kan een verdachte in ieder geval niet afdwingen dat hij in
beslotenheid wordt berecht. Het afzien van een openbare zitting op
grond van ondubbelzinnige afstand van het recht daarop ‘must not run
counter to any important public interest’.’

Appearances en eerlijk proces

In de uitspraken over de eis van een openbare zitting vangt het EHRM
zijn overwegingen aan met het venvoorden van de beschermingsfunctie,
maar memoreert daarna de legitimerende functie van openbaarheid: it
is also one of the means whereby confidence in the courts can be main
tained’.’ Het Hof toetst niet of de openbaarheid het vertrouwen in de
rechtspraak wel voldoende kan bewerkstelligen. In de context van artikel
10 EVRM vindt deze toetsing in zekere zin wel plaats, omdat de bescher
ming van het gezag (en de onbevangenheid) van de rechtspraak een van
de gronden is waarop de uitingsvrijheid van artikel 10 kan worden be
perkt. Omdat vertrouwen van het publiek in de rechtspraak essentieel is
in een rechtsstaat, erkent het EHRM dat rechters moeten worden be
schermd tegen ongefundeerde kritiek in de media.16 Hoewel het EHRM
gewoonlijk een inbreuk op de persvrijheid — vanwege het democratische

11 EHRM 14 oktober 2000, Appl. no. 35115)97 tRiepan t. Oostenrijk).
12 Deze betekenis zal eerder worden beoordeeld in het kader van artikel 10 EVRM, het recht

om informatie te vergaren, door te geven en te ontvangen, zie de ontvankelijkheids
beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens van 3 december
1990, appl.no. 13366/87 (Atkinson, Crook en the Independent t. het Verenigd Koninkrijk],
waarin sluiting van de zittingsdeuren als inbreuk op artikel 10 aan de orde kwam.

13 Zie onder neer EHRM 10 februari 1983, Series A 58 (Albert & LeCompte t België)
14 EHRM 21 februari 1990, Series A 171-A (Hakansson en Sturesson t. Zweden).
15 Onder vele andere: EHRM 14 oktober 2000, Appl.no. 35115/97 (Riepan C Oostenrijk).
16 EHRM 26 april 1995, NJ 1996, 497 (Prager en Oberschlick t Oostenrijk).
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belang daarvan - slechts toestaat indien wordt aangetoond dat zulks in
het concrete geval dringend noodzakelijk was, mogen ter bescherming
van het gezag van de rechtspraak aan de media beperkingen worden op
gelegd wat betreft publicaties over de strafrechtspleging die (ook onbe

doeld) het publieke vertrouwen kunnen ondermijnen. Immers: it cannot

be excluded that the public’s becoming accustomed to the regular spec
tacle of pseudo-trials in the news media might in the long run have ne
farious consequences for the acceptance of the courts as the proper fo

rum for the determination of a person’s guilt or innocence on a criminal
charge’. 17

Gelet op de legitimerende functie die het Hof aan de openbaarheid
toekent - openbaarheid handhaaft het vertrouwen in de rechtspraak
door het publiek te laten zien dat de rechtspraak eerlijk is - is het opmer

kelijk dat het EHRM in de jurisprudentie over openbaarheid niet spreekt

van justice must not only be done, but also be seen to be done’. Dit ada

gium komt wel voor in de jurisprudentie over andere eisen die besloten

liggen in artikel 6, zoals de rechten op een onpartijdige rechter, equatity
ofarms en contradictoire procesvoering.

In de toetsing of aan de eis van rechterlijke onpartijdigheid is voldaan
onderscheidt het Hof van oudsher tussen een subjectief en een objectief
criterium. Dat laatste criterium houdt in dat de eis van een onpartijdige
rechter is geschonden, indien er omstandigheden aan te wijzen zijn —

bijvoorbeeld eerdere bemoeienis van een rechter met de te beoordelen
strafzaak — die meebrengen dat de vrees van een verdachte dat de rechter

niet onbevooroordeeld is, gerechtvaardigd is. Voor deze objectieve toets

zijn, aldus het EHRM, appearances (het beeld’) van belang. Het ant

woord op de vraag waarom het beeld een rol speelt luidt ‘justice must

also be seen to be done’, want ‘what is at stake is the confidence which
the courts in a democratic society must inspire in the public’iB Aange

zien ook moet worden getoond dat recht wordt gedaan, heeft het beeld

dat de rechtspleging oproept invloed op de juridische werkelijkheid - op
de inhoud van de eis van onpartijdigheid.

Ook bij de beoordeling of sprake is van een schending van de uit fair
trial afgeleide eis van equaliry ofarrns moet acht geslagen worden op de

appearances. Aldus kan van een schending van equatiry ofarms sprake

zijn zonder dat een daadwerkelijk effect op de eerlijkheid van het proces

kan worden vastgesteld.’9 Hetzelfde geldt voor het vereiste van een con
tradictoire procesvoering (adversarial proceedings). Als een proces-
deelnemer die als tegenpartij kan worden gepercipieerd, de mogelijkheid

17 Gevolgd door: For this reason, the fact that domestic law (...) did not require an actual

result of influence on the particular proceedings to be proved t...) does not detract from

the justification for the interference on the ground of protecting the authority of the

judiciary EHRM 29 augustus 1997, ECHO RJ&D 1997-V (lNorm t Oostenrijk).

18 Zie onder andere EHRM 26 oktober 1984, Series A 86 tOe Cubber t. België).

19 EHRM 17 januari 2002. Appino. 33382/96 tioseph Fischer t. Oostenrijk); EHRM 22 februari

1996, RJ&D ECHR 1996-11 tBulut t. Oostenrijk).
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heeft standpunten aan de rechter voor te leggen zonder dat de andere

partij daarop kan reageren, is het recht op adversarial proceedings ge

schonden.20
Hierbij wordt dus in twee stappen betekenis toegekend aan het beeld:

de (redelijke) perceptie van een procesdeelnemer als tegenstander maakt

dat de eis van equality ofarrns van toepassing is; de enkele (zichtbare)

gelegenheid standpunten voor te leggen aan de rechter zonder tegen

spraak wordt als schending van equatity ofarms beschouwd, zonder dat

hoeft komen vast te staan of van deze gelegenheid gebruik is gemaakt.

Het EHRM verwijst naar de increased sensitivity of the public to the

fair administration of justice’ als reden dat aan appearancesbelang wordt

toegekend. Het beeld dat de rechtspleging bij het publiek oproept, wordt

door het Hof teruggekaatst naar de rechtspleging en binnen de eisen van

eerlijkheid zelf opgenomen. Omdat de rechtspleging zichtbaar is, moet

binnen de rechtspleging rekening worden gehouden met het beeld dat

extern wordt gewekt. Aan de publieke perceptie dient de rechtspleging

zich te conformeren door procedures zo in te richten, dat een beeld van

eerlijkheid wordt afgegeven. Daarmee biedt artikel 6 ruimte om publieke

opvattingen van eerlijke rechtspleging te verdisconteren, waardoor de

notie van eerlijkheid verandering kan ondergaan.

Een dergelijke ontvankelijkheid voor ontwikkelingen in de publieke

opvatting van eerlijkheid blijkt uit een vergelijking tussen de uitspraken

van het EHRM in de zaken Delcourt tegen België en Borgers tegen Bel

gië.2’ In het Delcourt-arrest werd de aanwezigheid van de procureur-

generaal bij de beraadslagingen van het Hof van Cassatie in strafzaken

nog goedgekeurd onder verwijzing naar diens onafhankelijkheid, onpar

tij digheid en rol als juridische adviseur. Het EHRM hechtte er waarde aan

dat het parlement tweemaal expliciet had besloten om de aanwezigheid

van de procureur-generaal te handhaven en dat de rechtspraktijk en de

publieke opinie zich daartegen nooit hadden verzet. Hoewel het EHRM

opmerkte dat if one refers to the dictum “justice must not only be done;

it must also be seen to be done” these considerations may allow doubts

to arise about the satisfactory nature of the system in dispute’, nam het

vanwege de onbetwiste neutraliteit van de procureur-generaal expliciet

afstand van het beeld: Looking behind the appearances the Court does

not find the realities of the situation to be in any way in conflict with this

right’ (fair trial, LvL).
In het Borgers-arrest was de aanwezigheid van dezelfde neutrale advi

seur bij rechterlijke beraadslagingen wél een schending van het recht op

een contradictoire procesvoering. Refererend aan de toegenomen gevoe

20 Zie EHRM 30 oktober 1991, Series A 214-S (Sorgers t. België) en EHRM 7juni 2001 (Kreas

t. Frankrijk) en recentelijk EHRM 21 maart 2002, appl.no. 38748/97 en 38436/97 (lmmeu

bles Groupe Kosser t. Frankrijk en APBP t. Frankrijk).

21 Respectievelijk EHRM 17 januari 1970, Series A 11 en EHRM 30 oktober 1991. Series A

214-B.
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ligheid bij het publiek voor eerlijke rechtspleging, keek het EHRM niet
meer achter het beeld naar de werkelijkheid’, maar had de procureur-
generaal de appearances tegen en was derhalve artikel 6 geschonden.

Tot slot

In de jurisprudentie over het recht op een eerlijk proces, en niet in de
uitspraken over het openbare proces, kent het EHRM publieke opvattin
gen expliciet invloed op de strafrechtspleging toe — zij bepalen mede de
normen van eerlijkheid waaraan de (zichtbare) strafrechtspleging moet
voldoen. Op de vraag hoe openbaarheid bijdraagt aan eerlijkheid is het
antwoord van het EHRM dat justice seen to be done’ meebrengt dat de
inhoud van ‘justice’ zelf door invloed van buitenaf aan verandering on
derhevig is. De rechtspleging moet in staat zijn zich een beeld te vormen
van het beeld dat zij oproept bij het publiek. Tegen die achtergrond dient
publiciteit over de strafrechtspleging niet alleen te worden beschouwd
als een uitbreiding van de feitelijke openbaarheid in de zin dat door pu
bliciteit een groter publiek wordt bereikt. Wil externe openbaarheid haar
doel kunnen bereiken het vertrouwen in (de eerlijkheid van) het gerech
telijk apparaat te handhaven, dan dient de strafrechtspleging zich ont
vankelijk te tonen voor opvattingen van het publiek omtrent eerlijkheid.
De realiteit dat de media het beeld dat het publiek heeft van de straf-
rechtspleging in hoge mate bepalen, brengt mee dat dit beeld gevonden
zal moeten worden in de media. Hoe ook over de huidige media-
aandacht voor de strafrechtspleging wordt gedacht, de woorden van
Langemeijer van dertig jaar geleden blijven gelden: (...) de betekenis
van de pers is, de rechtspleging telkens weer voor te houden welke in
druk haar beslissingen en haar optreden maken op buitenstaanders’
(Van de Pol, 1987, p. 233).
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Voorlichters,
communicatleadviseurs en
media-managers
De etaleurs van de overheid?

J.L de Wijkerslooth en J. Simonis

Een vuile bom

Halsoverkop brak de Amerikaanse minister van Justitie Ashcroft een reis
naar Moskou af om een persconferentie te geven.’ Hoogstpersoonlijk
bracht de minister het nieuws van een arrestatie naar buiten. Abdullah Al
Mujahir was op het vliegveld van Chicago gearresteerd omdat hij plan
nen zou hebben gehad een zogenaamde ‘vuile bom te maken. Vo]gens
Ashcroft was Al Mujahir in Afghanistan en Pakistan getraind door de Al
Qaida-organisatie in het maken van explosieven.

De verdenking tegen Al Mujahir zou gebaseerd zijn op verschillende
bronnen. Voor het overige was Ashcroft weinig loslippig vanwege de aard
van de zaak. Al Mujahir zou worden voorgeleid voor een speciaal militair
tribunaal. De bevoegdheid van dat tribunaal kwam voort uit het feit dat
de verdachte Amerikaans staatsburger is. Geboren als José Padilla was hij
tijdens een verblijf in de gevangenis in de jaren negentig tot de Islam be
keerd. Door zich bij Al Qaida aan te sluiten was hij volgens Ashcroft aan
te merken als een ‘enemy combattant’, waardoor een deel van de gewone
waarborgen uit het Amerikaanse strafprocesrecht niet van toepassing
zou zijn. Op zichzelf is die opvatting voer voor een pittige juridische dis
cussie. Men kan van mening zijn dat de Amerikaanse regering in de strijd
tegen het terrorisme te weinig oog heeft voor rechtsstatelijke principes
en de raadsman van Al Mujahir zal dat ook zeker ter zitting naar voren
brengen.

De zaak van de vuile bom is echter ook een illustratie van het wantrou
wen waarmee de overheid en de media elkaar tegemoet treden. De Ame
rikaanse pers gaf ruim aandacht aan de uitlatingen van Ashcroft. Tegelij
kertijd was de berichtgeving behoorlijk sceptisch. Het lag niet heel erg
voor de hand om de persconferentie pas een maand na de aanhouding
plaats te laten vinden, waardoor Ashcroft en de zijnen de verdenking van
mediamanipulatie op zich laadden. Commentatoren suggereerden dat

* De auteurs zijn respectievelijk voorzitter van het College van procuceurs-generaal en
medewerker algemene beleidsaangelegenheden bij het Parket-Generaal van het openbaar
ministerie.
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de overheid met deze de aandacht had willen afleiden van de kritiek dat

de dA en de fBI voorkennis hadden gehad van de aanslagen op elf sep

tember. Ashcroft zou Al Mujahir ten onrechte als een gevaarlijk meester-

brein hebben neergezet. Hij had zowel het effect van een vuile bom als

de capaciteiten van Al Mujahir aangedikt om een beeld van dreiging te

creëren. De woordvoerder van het Witte Huis deed op zijn beurt de in de

media geuite twijfels af als uitermate cynische uitingen van partijpoli

tiek. Zo bekritiseren de overheid en de media elkaar, terwijl de burger

zich afvraagt of hij nu wel of niet rustig kan slapen.

De dnehoeksrelatie overheid-burger-media is er de laatste jaren niet sta

bieler op geworden, ook in Nederland. De gang van zaken rond de vuile

bom is in die zin zeker geen incident uit een ver van ons verwijderde we

reld. Dit artikel behandelt het effect dat overheidsvoorlichting kan heb

ben op het publiek vertrouwen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de

veranderingen in het medialandschap en de aanbevelingen van de Com

missie Wallage over de toekomst van de overheidscommunicatie. Vervol

gens wordt ingegaan op de schade die ‘spin doctoring’ aan het publieke

vertrouwen in de overheid kan toebrengen. Ten slotte kijken we naar de

specifieke problematiek van de voorlichting over strafzaken. Het open

baar ministerie (OM.) en de politie zullen de verleiding moeten weer

staan om alleen nog maar ‘veiligheid te communiceren’ of om de media

te willen behagen met persoonlijke informatie over verdachten en

slachtoffers.

De mediacratie

De afgelopen jaren is het medialandschap sterk veranderd. De mogelijke

oorzaken daarvoor zijn talrijk (bijvoorbeeld culturele en maatschappe

lijke veranderingen, technologische ontwikkelingen zoals de komst van

het internet, de komst van de commerciële televisie). Wat daar ook van

zij, feit is dat de manier waarop de media tegenwoordig functioneren,

het moeilijk voor de overheid maakt om het vertrouwen van de burger

als een gegeven te beschouwen. De zaak van de vuile bom is daar een

Amerikaans voorbeeld van, maar de situatie is in Nederland niet anders.

Enkele elementen van die ‘mediacratie’:

- Een sterke verwevenheid van de politiek en de pers. Het parlement

wordt gevolgd door een paar honderd journalisten die allemaal op zoek

zijn naar nieuws. Door die concurrentie komt de lat voor wat nieuws is,

steeds lager te liggen.
- Nieuws wordt steeds bondiger. Een bericht mag bij voorkeur niet langer

zijn dan het aantal lettertekens van een SMS-bericht of een teletekstpa

gina. Door die reductie is het moeilijk een verhaal voor het voetlicht te

1 Gebaseerd op de berichtgeving in de New York 77mes en de Boston Globe in de periode

10-14 juni 2002.
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krijgen dat genuanceerder is dan ‘Minister wil strenger straffen’ of ‘Mi
nister faalt’.
- Exclusiviteit is al langer belangrijk geweest voor de pers. In de concur
rentie om exclusief nieuws lijkt men echter steeds vaker de toets te laten
varen of dat nieuws wel deugdelijk is. De verdachte die bereid is in een
talkshow op te treden, kan rekenen op een poeslief interview. Men opent
de krant met passages uit een vertrouwelijk rapport zonder te verifiëren
of die passages wel recht doen aan het rapport als geheel.
- Het nieuws wordt horizontaler. Niet alleen experts, direct betrokkenen
of gezagdragers komen aan het woord, maar steeds vaker ook ‘de man op
straat’. Ook de enquête wint aan belang als nieuwsbron.
- De pers creëert eigen ‘media-events’. Bij de berichtgeving over de de
monstratie van een paar dozijn neo-nazi’s wordt keurig de menigte jour
nalisten buiten beeld gehouden.
- Nieuws wordt verteld aan de hand van een individuele casus, hij voor
keur een ‘celebrity’. Zo verdringt de ‘talkshow’ het actualiteitenpro
gramma.
- Door bijvoorbeeld de groei van het aantal televisiejournaals en de
komst van internetredacties is de doorlooptijd van het nieuws steeds
korter geworden.

Op zichzelf is de journalistiek geen wezenlijk andere principes gaan han
teren dan pakweg een decennium geleden. Doordat men echter als het
ware dichter op elkaar is komen te zitten, ontstaat een cultuur waarin
snel, bondig en persoonlijk nieuws de overhand krijgen boven de meer
doorwrochte artikelen en documentaires die ook nog altijd gemaakt wor
den.

Dat maakt het voor de overheid steeds moeilijker om een genuan
ceerde uitleg over lange termijnvraagstukken voor het voetlicht te krij
gen. Daar komt bij dat door horizontalisering en individualisering door
de overheid verstrekte informatie toch al met de nodige korrels zout
wordt genomen. De overheid is zijn voetstuk kwijt. (In die zin zou men
kunnen zeggen dat de afstand tussen overheid en burger juist verkleind
is, zij het met het effect dat een overheidsfunctionaris niet meer autori
teit heeft dan een columnist of de broer van de buurman.)

Nu kan men zich overgeven aan een nostalgisch verlangen naar tijden
van weleer toen jongeren politieagenten nog ‘meneer’ noemden en de
pers alleen over een aangifte berichtte als die juridisch hout sneed, maar
dat lijkt weinig zinvol. Het heeft er alle schijn van dat de media alleen
maar nog flitsender gaan worden. De vraag is, hoe de overheid (en het
openbaar ministerie in het bijzonder) binnen die context de burgers vol
doende kan blijven informeren.
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De slag van Wallage

‘Want de meesten Uwer zullen het wel bij ervaring weten: de overheid,

de ambtenaar heeft van nature dikwerf geen overgroote voorliefde voor

publiciteit aldus Minister Beelaerts van Blokland op 4 november 1931

bij de installatie van de ‘Commissie van Advies voor de Instelling van een

regeeringspersdienst’.
De eerste Nederlandse overheidsvoorlichter op rijksniveau was mr.

PLJ. Plemp van Duiveland die in 1920 de opdracht kreeg om ‘een slecht

imago van Nederland in het buitenland te voorkômen en recht te zet

ten’(In den strijd, 1997, p. 7). De ontwikkeling van deze eenmans

voorlichting tot het wijd vertakte netwerk van centrale en decentrale

overheidsvoorlichters dat we nu kennen wordt onder meer beschreven

in de dissertatie van Wagenaar (1997). Na een korte periode van propa

ganda, had de rijksvoorlichting tot de jaren zeventig een zakelijk en

vooral passief karakter. Daarin kwam verandering door de aanbevelingen

van de Commissie Biesheuvel in 1970 en de daaruit voortvloeiende Wet

openbaarheid van bestuur.
Zoals gezegd zijn het medialandschap en de verhouding overheid bur

ger sedertdien ingrijpend gewijzigd. Dat was voor het tweede kabinet-

Kok aanleiding voor de instelling van de Commissie Toekomst

Overheidscommunicatie (beter bekend als de Commissie Wallage). Deze

Commissie bepleit vooral meer en actievere overheidscommunicatie. Zo

moet alle overheidsinformatie op het internet beschikbaar komen, bur

gers moeten in een eerdere fase bij de beleidsvorming worden betrokken

en de communicatie moet meer naar doelgroep gedifferentieerd worden.

De meeste discussie riepen de passages uit het rapport op over ‘de slag

om liet publiek vertrouwen’: ‘Communicatie is cruciaal bij het verwerven

van draagvlak voor overheidshandelen. De media zijn het platform ge

worden voor de slag om het publiek vertrouwen. Bewindslieden en

volksvertegenwoordigers winnen of verliezen daar het krediet voor hun

beleid. Om liet vertrouwen van burgers te winnen en te behouden is van

daag de dag meer nodig dan eens in de vier jaar een verkiezingscam

pagne. Besturen en regeren krijgen trekken van permanent campagne

voeren. Voorlichting en communicatie zijn hierdoor verschoven van een

belangrijk verschijnsel in de marge naar het hart van het proces van

beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording’ (Commissie Toekomst

Overheidscommunicatie, p. 27).
Het kabinet nam de aanbevelingen van de Commissie Wallage in grote

lijnen over, maar achtte zich niet gewikkeld in een strijd om het publieke

vertrouwen: ‘In een gezonde democratie is het een taak van de media om

niet alleen gebeurtenissen en standpunten weer te geven, maar deze ook

te duiden en te becommentariëren. Ook al is daarvan het overheids

beleid wel eens slachtoffer’ (Kabinetsreactie, 2001, pp. 16-17). Schuijt is

kritisch over het gebruik van de term ‘slag om het publieke vertrouwen’

door de Commissie Wallage, maar hij voelt zich niet geheel gerustgesteld



Justitiële Verkenningen, jrg. 28, nr. 6, 2002 56

door het kabinetsstandpunt (Schuijt, 2002). Het kabinet stelt weliswaar
dat pro-actief voorlichtingsbe]eid feitelijk van aard en zakelijk dient te
zijn. Schuijt vreest echter dat de overheid zich moeilijk aan die voor
waarde zal houden, mede omdat het moeilijk anders dan politiek te toet
sen is’. Als een voorlichtingsdienst beleid gaat verkopen wordt dat, aldus
Schuijt, ‘alle strikte voorwaarden ten spijt, heel gauw propaganda. En
propaganda is geen communicatie, maar volksverlakkerij, zoals we alle
maal weten’.

Nu is de analyse waaraan Schuijt het rapport van de Commissie Wal-
lage onderwerpt, wel heel erg door wantrouwen gedomineerd. Toch
heeft hij gelijk wanneer hij de vraag opwerpt of de overheids-
communicatie zich niet geleidelijk aan in de richting van de politieke
voorlichting aan het bewegen is. In dat verband kan men natuurlijk het
rapport van de commissie en het aansluitende kabinetsstandpunt over
de toekomst van de overheidscommunicatie aan een uitgebreide exegese
blootstellen. Het lijkt echter zinvoller om naar de huidige praktijk te kij
ken.

Ondernemende voorlichters

Nu is het dagelijks werk van de voorlichter voor een niet-belangrijk deel
aan het zicht onttrokken. De advisering van de voorlichter aan zijn
broodheer of de gesprekken die hij met journalisten voert, vinden in de
regel in beslotenheid plaats. Gelukkig is er de studie Meer dan bevestigen
noch ontkennen’ van Smits (2001). Daarin maakt hij een typologie van de
directeuren voorlichting van de ministeries. Omdat Smits anonimiteit
heeft beloofd, lijken de geïnterviewden directeuren voorlichting redelijk
openhartig te praten. Traditioneel wordt het onderscheid gemaakt tus
sen de rekkelijken’ en de ‘preciezen’ onder de overheidsvoorlichters. Die
laatste groep ziet zichzelf als doorgeefluik voor de overheidsinformatie,
terwijl de rekkelijken het aanvaardbaar achten om het publiek te beïn
vloeden door middel van voorlichting. Smits komt met een meer ver
fijnde indeling. Kortheidshalve beperken we ons hier tot drie van zijn
voorlichterstypen. In toenemende rekkelijkheid: de traditionele voorlich
ter, de communicatieadviseur en de ondernemende voorlichter.
- De traditionele voorlichter volgt het departementale beleid, maar pro
beert dat beleid niet te beïnvloeden.
- De meeste geïntervîewde voorlichters zagen zichzelf als communicatie-
adviseur. Ze adviseren actief over het beleid en over de manier waarop
dat naar buiten moet worden gebracht. Zij zien het verwerven van draag
valk voor het beleid van hun minister als een van hun belangrijkste ta
ken. Daarbij is enige manipulatie van journalisten toegelaten.
- De ondernemende voorlichters zijn er het meest op gericht het per
soonlijk imago van de minister te bewaken en aan spindoctoringte doen.
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Smits concludeert op basis van de gesprekken dat de directeuren geen
spindoctors naar Angelsaksisch model zijn. Wel is een aantal van hen be
reid om verder te gaan in de voorlichting dan ze aanvankelijk bereid zijn
toe te geven. Alle geïnterviewden vinden dat creatief omgaan met infor
matie bij hun vak hoort. Twee van hen zijn van mening dat gelet op de
agressie van de media de voorlichter niet kan achterblijven en zich moet
bedienen van trucs. De preciezen zijn duidelijk in de minderheid.

Als er echt een keuze gemaakt moet worden, kiezen vrijwel alle direc
teuren Voorlichting de kant van hun minister ten nadele van het departe
ment of het beleid. Wat het lekken betreft hanteert men een definitie die
afwijkt van wat buiten de wereld van de voorlichting gebrttikelijk is. ‘Lek
ken doen wij eigenlijk niet. Ik noem iets lekken wanneer je iets naar bui
ten brengt zonder medeweten van de politiek verantwoordelijke. Daar
om kunnen wij in principe nooit lekken’, aldus een geïnterviewde.

Smits verwacht dat steeds meer voorlichters in de toekomst een rol
opvatting moeten hebben die past bij de ondernemende voorlichter.
Voor de traditionele voorlichter lijkt al helemaal geen plaats te zijn. Smits
deelt dus de vermoedens van Schuijt. Het ligt in de lijn der verwachting
dat in de toekomst voorlichters steeds pro-actiever het beleid of hun be
windspersoon zullen gaan ‘verkopen’.

Hier past overigens wel een kanttekening. Men kan de opvattingen van
directeuren voorlichting van de ministeries niet zomaar extrapoleren
naar alle overheidsvoorlichters. Een directeur voorlichting neemt een
bijzondere positie in omdat hij of zij iemand dient die niet alleen verant
woordelijk is voor een overheidsorganisaties, maar ook partijpoliticus.
Politieke voorlichting is iets anders dan overheidsvoorlichting. Voorlich
ting door een overheidsdienst is aan dezelfde regels gebonden als die
dienst zelf. Zo zal men bij de voorlichting de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht moeten nemen. Politieke voorlichting wordt
echter vooral geregeerd door de machtsverhoudingen van het moment.

Tony oefent zijn spin

Hoe dan ook wijzen de voortekenen erop dat ook bij de niet-politieke
overheidsvoorlichting de druk groter wordt om pro-actiever met de me
dia om te gaan. Een voorbeeld van een overheid die daar te ver in is
doorgeslagen is de Labour-regering van Tony Blair.2 ‘Het aanzien van de
regering is beschadigd doordat spindoctoring een slechte naam heeft
gekregen. Het is te vaak gebruikt en misbruikt door onervaren of al te
gretige voorlichters’: woorden uit de mond van Peter Mandelson, toch de
architect van de mediastrategie van Labour en de man die over de mis
lukte verkiezingscampagne van Neil Kinnock gezegd zou hebben ‘we

2 Dit hoofdstuk is gebaseerd op berichtgeving in The Guardian en The Jïmes in de periode 16
februari-12 juni 2002.
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hadden een geweldige verpakking, jammer alleen dat af en toe dein-
houd erdoorheen sijpelde’.

De woordvoerders van de regering hebben zo veelvuldig en zo opzich
tig geprobeerd de publiciteit naar hun hand te zetten, dat vrijwel iedere
van de regering afkomstige informatie als een poging tot spin’ wordt be
schouwd. De omgang van de regering met de media is in Engeland dan
ook een van de belangrijkste nieuwsonderwerpen geworden. Wanneer
Blair aan een tennistoernooi voor een goed doel meeneemt, staat onder
de foto bij het nieuwsbericht ‘Je spin aan het oefenen, Tony?’

Bij een recente persconferentie van Blair gingen tien van de 46 vragen
over de omgang met de media, aanzienlijk meer dan andere niet onbe
langrijke onderwerpen zoals de toetreding tot de eurozone of deelname
aan een militaire actie in Irak.

Het Engelse ministerie van Transport lijkt tegenwoordig niets meer te
kunnen doen zonder het verwijt van ‘spindoctoring’ te krijgen. Een keten
van incidenten begon met het uitlekken van een e-mail waarin voorlicht
ster Jo Moore op 11 september haar collega’s liet weten dat dat een goede
dag was to bury bad news’. Nadat ook andere - al dan niet vervalste -

e-mails waren uitgelekt, 10 Moore en haar Directeur voorlichting waren
opgestapt en de minister daar het Lagerhuis verkeerd over had ingelicht
en dat eerst ontkende en het later zich verontschuldigend bevestigde,
moest uiteindelijk ook minister Byers het veld ruimen. Inmiddels heeft
zijn kersverse opvolger, Darling, ook al weer te kampen met wantrouwen
van het Lagerhuis en van de media.

In Engeland is de ambtenarij traditioneel anoniem en politiek neu
traal. De aanstelling van mede met media management’ belaste politiek
adviseurs heeft daar verandering in gebracht met als voorlopig schijn
baar resultaat dat de regering en de ambtenarij in diskrediet zijn geko
men. De oplossing om uit dat moeras te komen lijkt in ieder geval niet
nog meer media-management te zijn. Een van de opmerkelijke acties die
de voorlichters van het ministerie van Transport ondernomen hebben,
was om de doopceel te lichten van de leden van de actiegroep die een
gedegen onderzoek wou naar de treinramp bij Paddington. Het ministe
rie wou weten of deze overlevenden en nabestaanden wellicht gelieerd
waren aan de Conservatieve partij, opdat daar in de voorlichting gebruik
van gemaakt kon worden. Dat is een tamelijk cynisch voorbeeld van op
politieke doelen gericht media-management dat zich buiten de grenzen
van het politieke domein begeeft. Zo wordt de individuele burger een
fiche waarmee de spin doctor zijn spel kan spelen.

De etalage van de politie

De vraag in hoeverre informatie over individuele burgers benut kan wor
den in de overheidsvoorlichting speelt een rol bij de discussie over de
aanwijzing ‘voorlichting opsporing en vervolging’ van het O.M. Kort ge
zegd wordt in die aanwijzing en de bijbehorende beleidsnota verduide
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lijkt dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens bij de voorlichting over strafzaken geen strafrechte
lijke persoonsgegevens kunnen worden verstrekt wanneer die tot identi
ficatie van betrokkenen kunnen leiden. Dat betekent een wijziging met
de vorige situatie waarin het O.M. en de politie nog de mogelijkheid had
den om na een belangenafweging het belang van de vrije nieuwsgaring
te laten prevaleren boven dat van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

In de aanwijzing heeft het O.M. een speciaal regime ingesteld voor de
publicitair gevoelige zaken. Daarin treedt het O.M. niet actief naar buiten
tot het moment dat de raadkamer de gevangenhouding van de verdachte
gelast heeft. Die beperking heeft te maken met de gevolgen die publici
teit voor een verdachte kan hebben. Gelet op de impact van die publici
teit is het beter te wachten tot de vermoedens met betrekking tot de
schuld van de verdachte door de rechtbank als ernstig zijn aangemerkt.

De aanwijzing heeft nogal wat kritiek gekregen van zowel de politie als
van de media, zij het om verschillende redenen.3 De politie toonde bij
die discussie het ondernemend voorlichterschap aan te hangen. Een
communicatieadviseur in het Algemeen Politiebtad: De teamchef vraagt
zijn communicatieadviseur om een persbericht over het adequate
politiewerk naar buiten te brengen. Hij wil dat graag, want dat is nu juist
de etalage die om allerlei redenen gevuld moet worden met de actualiteit
van de dag ... Als het beleidsvoorstel over de voorlichting [de OM-
aanwijzing] regel wordt, dan betekent dat een kaalslag in de etalage van
de politie. Ook de bestuurders die in hun lokale gemeenschap gecom
municeerd willen zien dat geweldplegers en plegers van andere vormen
van criminaliteit door de politie en het openbaar ministerie worden aan
gepakt, staan met hun wens buiten spel. Zij vragen om actieve voorlich
ting. Krachtig politiewerk vraagt om heldere communicatie. Wat meer is:
de samenleving vraagt om duidelijkheid’ (Versteegt, 2002).

Deze column laat om te beginnen zien dat de auteur de strekking van
de O.M.-aanwijzing niet heeft begrepen. Het blijft wel degelijk mogelijk
voor de politie om persberichten over aanhoudingen naar buiten te
brengen. De beperkingen zijn alleen dat daarin geen tot personen her
leidbare informatie mag bestaan. Dat is ook niet nodig, want waarom
zou bekend moeten worden dat de verdachte 23 jaar is, bepaalde initia
len heeft en in een bepaalde straat woont? Het lijkt voldoende wanneer
het publiek weet dat iemand is aangehouden die wordt verdacht van een
aantal geruchtmakende verkrachtingen.

Natuurlijk doet een persbericht het beter in ‘de etalage’ van de politie
naarmate het meer details bevat, maar openbaarheid van de overheid
betekent toch niet dat persoonlijke gegevens van verdachten, slachtof
fers en getuigen etalagemateriaal zijn waarmee de politie zichzelf kan
verkopen? Andere overheidsdiensten springen in ieder geval niet op die

3 Met de politie lijkt inmiddels overigens de vrede getekend te zijn.
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manier om met de personen die om welke reden dan ook aan hun zorg
zijn toevertrouwd.

Los van de discussie over de voorlichtingsaanwijzing is de column ook
verhelderend omdat er blijkbaar van uit wordt gegaan dat de politie zich
zelf moet verkopen. De samenleving vraagt om duidelijkheid’, aldus
deze communicatieadviseur. Maar blijkbaar bestaat duidelijkheid alleen
uit goed nieuws over de politie. Voor slecht politiewerk of voor onopge
loste zaken wordt geen ruimte vrijgemaakt in de politie-etalage. Daar
mee raken we wel heel ver verwijderd van de verantwoordingsplicht van
de overheid aan de burgers, hetgeen op de lange termijn niet de goede
strategie lijkt om vertrouwen in die overheid te winnen. Wie gelooft er
nog in wasmiddelenreclames?

De andere critici van de O.M.-aanwijzing waren de media. Zij zien de
aanwijzing als ‘een bedenkelijke inperldng van de persvrijheîd’. Met
name de beperking die het O.M. zichzelf oplegt om in gevoelige zaken
pas naar buiten te treden wanneer de raadkamer van de rechtbank de
gevangenhouding heeft bevolen, schijnt als een rode lap op een stier ge
werkt te hebben. Het gaat te ver om hier in detail op die kritiek in te
gaan. Het lijkt er echter op dat die in belangrijke mate voorvloeit uit het
feit dat ook de media ondernemers zijn die met de aankleding van hun
etalage rekening hebben te houden. Hoe meer het nieuws aan een per
soonlijk verhaal te koppelen is, hoe beter het verkoopt. Natuurlijk wordt
het bericht fraaier als men kan melden dat de verdachte van huiselijk
geweld een in Italië spelende voetbalinternational is, maar die extra in
formatie is niet noodzakelijk voor de burgers om zich een beeld te kun
nen vormen van het functioneren van politie en justitie of om hun eigen
veiligheid te kunnen inschatten. De journalist die beweert dat zulke in
formatie in het algemeen belang openbaar zou moeten zijn verwart dan
toch ‘algemeen belang’ met ‘algemene belangstelling’.

De wij sheid van Thorbecke

Hoewel voorlichting alles met openbaarheid te maken heeft, speelt het
zich deels in het verborgene af. Op zichzelf is dat onvermijdelijk. Net als
dat de totstandkoming van beleid in bepaalde fasen intimiteit behoeft,
geldt dat voor het voorlichtingsbeleid en de advisering over voorlichting.
Ook het contact tussen voorlichters en journalisten moet met een zekere
mate van vertrouwelijkheid kunnen plaatsvinden.

Beslotenheid werkt echter ook corrumptief. Er is altijd de kans dat
overheidsorganisaties de informatie die ze onder zich hebben gebruiken
voor doeleinden die niet met het algemeen belang samenvallen. Het ene
departement lekt informatie over een ander departement om de eigen
minister te redden of een aangehouden verdachte wordt afgeschilderd

4 Zoals bijvoorbeeld Arthur Maandag, ‘Geheimzinnigheid OM tast persvrijheid aan De

Journalist, 22 maart 2002, pp. 34-35.
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als ‘een grote vis’ om een imago van daadkracht te creëren. Het kan voor
komen dat de media bij dergelijke voorlichtingsstrategieën minder
waaks zijn dan gebruikelijk omdat ze er zelf baat bij hebben. De verlei
ding is groot voor een voorlichter om op deze manier als het ware hande
lend in voorkennis (dat wil zeggen: nog niet naar buiten gebrachte infor
matie) de media te ‘managen’.

Op de lange duur is een dergelijke aanpak echter funest voor het pu
bliek vertrouwen, zoals ook de Engelse spindoctors nu aan den lijve on
dervinden. Voor het OM. geldt dat al helemaal, omdat veel van onze
voorlichtingsactiviteiten uiteindelijk direct of indirect voor de rechter
verantwoord moeten kunnen worden.

Dat betekent niet dat het OM. of andere overheidsorganisaties totaal
onbeschermd door de mediajungle moeten wandelen. Natuurlijk moet
je bij je voorlichting anticiperen op het gebruik dat de media van je be
richtgeving zullen maken. Het gaat er immers om zo goed mogelijk de
burgers te bereiken die achter het filter van de media schuil gaan. Daar
bij zijn de toon van de informatie, de timing en de keuze voor een be
paald medium van belang.

De grens ligt echter daar waar media management het onderliggende
debat gaat manipuleren. Burgers moeten zich een oordeel kunnen vor
men op basis van alle relevante feiten en argumenten. Voor strafzaken
geldt hetzelfde met dien verstande dat daar het debat in de rechtszaal
gevoerd wordt en het primair de rechter is die zich een oordeel moet vor
men. Zowel voor het publieke debat over beleid als voor het rechtsgeding
geldt dat ze niet gebaat zijn bij de verstrekking van eenzijdige informatie
die het toevallig goed doet in de etalage van een overheidsdienst.

Thorbecke wist het allemaal al: ‘Openbaarheid is licht, geheimhouding
duisternis. Publiek belang, publiek behandeld, trekt belangstelling, on
derzoek, kunde en bekwaamheid. Geheimhouding kweekt wantrouwen
en geeft aan ontevredenheid de gevaarlijkste wapens tegen het bestuur
in handen. Openbaarheid was steeds de schrik aller slechte, de steun
aller goede regering. In onze dagen regeert, hoe hoog en ontoegankelijk
een bewind zich wane, het volksoordeel mede; eene magt, die men niet
weert, doch door opklaring tot bondgenoote maakt’ (Thorbecke, 1847,
pp. 118-119).
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‘Justitie heeft een

imagoprobleem’

Een gesprek met Peter R. de Vries

M.P.C. Scheepmaker’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries neemt binnen de Nederlandse me
dia een unieke positie in. In zijn eigen televisieprogramma ontpopte hij
zich gaandeweg als mede-opspoorder -of zo je wilt - concurrent en luis
in de pels van justitie en politie. Vooral dankzij zijn vasthoudendheid
kwam de gerechtelijke dwaling in de Puttense moordzaak aan het licht.
Over zijn contacten met justitie heeft De Vries een duidelijke mening:
‘Justjtïe gaat krampachtig om met de media en maakt geen gebruik van
heel normale pr-instrumenten’.

Het programma PeterR. de Vries: misdaadverslaggever heeft altijd veel
kritiek geoogst vanwege — wat je zou kunnen noemen - de jongensboek
formule. Hoofdrolspeler De Vries bindt de strijd aan met het kwaad en
schuwt daarbij het spektakel niet. Boeven worden door De Vries eigen
handig in de kraag gegrepen en slachtoffers krijgen alle ruimte te vertel
len over het leed hen aangedaan. Misdaad brengen als amusement mag
dan ‘not done’ zijn, de formule werpt vruchten af. Niet alleen qua ldjkcij
fers en de vele tips die binnenkomen, maar ook door het gedegen speur
werk dat De Vries en zijn achttien leden tellend team afleveren. Langza
merhand lijkt het dédain plaats te maken voor een zekere erkenning en
waardering, een ontwikkeling die door de vrijspraak in de Puttense
moordzaak nog is versterkt.

De Vries: ‘Mensen die het programma kennen, merken dat we goeie
research plegen en zaken diepgaand behandelen, wat ze verder ook mo
gen denken van de vormgeving en de presentatie. Wij besteden regelma
tig zestig minuten aan een zaak, dat komt bijna niet meer voor op de Ne
derlandse televisie. Bovendien kom ik heel vaak op een zaak terug. Een
item bij Opsporing verzocht duurt hooguit zeven minttten. Officieel is dat
het enige programma waaraan justitie en politie medewerking verlenen
en daarvoor gelden strenge selectiecriteria. Mensen in het veld zijn vaak
heel blij dat wij aandacht besteden aan een zaak. Ze weten ook wel dat
mijn programma in gevangenissen 100% kijkdichtheid haalt. Maar ze
voelen zich beperkt door de afspraken met Opsporing verzocht. Dan zeg
ik: ‘ja maar, Opsporing verzocht néémt deze zaak niet want hij is te lang
geleden of te ingewikkeld.’ In mijn programma zitten vaak zaken die uit
de picture zijn, zaken waarin het succes niet voor het oprapen ligt. Juist

De auteur is hoofdredacteur van Justitiële Verkenningen.
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dan kan publiciteit voor een impuls zorgen. Zoals de moord op Corina
Bolhaar en haar twee kinderen in Amsterdam Zuid achttien jaar geleden.
Daar zijn geweldige tips op binnengekomen. Er zit nu een verdachte in
voorarrest en hopelijk wordt de zaak nog helemaal opgelost.’

Van zijn fascinatie voor moord en doodslag heeft De Vries nooit een
geheim gemaakt. ‘De keuze voor die onderwerpen is puur persoonlijk.
Als ik moet kiezen tussen een onopgeloste kindermoord of het in kaart
brengen van het zoveelste drugssyndicaat dat duizenden kilo’s het land
heeft in gesmokkeld, dan ben ik daar snel klaar mee. Dat hele drugs-
gedoe interesseert me namelijk geen flikker. Ik ben deze zomer nog een
dag in Limburg geweest om met de ouders van Nicky Verstappen een
aantal dingen door te nemen. Daar ben ik nu al drie en een halfjaar mee
bezig. Dat is niet voor de kijkcijfers. Veel mensen hebben toch op een
gegeven moment zoiets van: “alweer Nicky Verstappen, alweer Vaatstra”.
Maar dit zijn zaken die me persoonlijk boeien. Ik ken die mensen die zijn
achtergebleven, die daar zitten met een brandend kaarsje voor een foto.
Als ik weet dat er fouten zijn gemaakt of dat er mogelijkheden zijn blijven
liggen, dan kan ik niet stil blijven zitten. Als ik dat van me af zou laten
glijden, dan deug ik niet als journalist. De Puttense moordzaak idem
dito. Wat zou ik nou voor misdaadverslaggever zijn als ik de overtuiging
had dat er twee mensen ten onrechte waren veroordeeld voor zo’n ver
schrikkelijke misdaad, en dan na twee afleveringen zou zeggen: volgende
onderwerp. Ik zou ‘s morgens niet meer in de spiegel kunnen kijken.’

De Vries onderstreept dat hij pas in actie komt als nabestaanden of
slachtoffers daar om vragen. ‘Dan stap ik erin. Het komt heel weinig voor
dat ik het zelf het initiatief neem en betrokkenen vraag mee te werken.
Dat is bijvoorbeeld als ik denk dat een bepaalde zaak tot een oplossing
zou kunnen worden gebracht. Maar als mensen niet willen, dan doe ik ‘t
niet. Ik leg me daarbij neer.’

Volstrekt helder is dat De Vries al lang geen observator aan de zijlijn
meer is. Door research en programma-aanpak, al dan niet met de ver
borgen camera, creëert hij zelf nieuwsfeiten en wordt zelf partij bij de
zaak. ‘Ik laat zien dat ik partij ben. Daar kun je kritiek op hebben, maar
eerlijk gezegd zie ik dit overal in de journalistiek. Van die een-tweetjes
tussen journalisten en Kamerleden bijvoorbeeld.’

Beste speurder

Het blad Esqztire riep De Vries onlangs uit tot de beste speurder van Ne
derland. Op de voorpagina prijkte een foto van onder andere De Vries
met de tekst ‘Misdaad in Nederland, aan de politie hebben we niets’, een
citaat dat overigens niet van De Vries afkomstig is, zo haast hij zich te
verklaren, en waarvan überhaupt de herkomst niet duidelijk wordt in het
bijbehorende artikel. ‘Vervelend, zoiets doet de politie geen recht’, zegt
hij. ‘Net alsof het alleen maar veldwachters zijn die schapen uit de sloot
halen.’
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Toch lijkt ‘de beste speurder van Nederland’ mensen soms meer ver
trouwen in te boezemen dan politie en justitie. Dat bleek bijvoorbeeld na
de moord op Pim Fortuyn.

‘Ik ben daar wel van geschrokken. Er zijn inmiddels meer dan vierdui
zend mails binnen, allemaal met hetzelfde verhaal. Er bestaat groot wan
trouwen bij het publiek over wat justitie en politie doen en hoe ze het
doen. Dat is niet een terecht beeld, maar de werkelijkheid is wet dat
mensen het zo zien en dus heeft justitie wel een enorm imagoprobleem.
Wat me opvalt is dat men zegt: “die mensen hebben ongelijk”, en daar
mee is de zaak voor hen afgedaan. Als je een imagoprobleem hebt, moet
je daar wel aan werken. In de zaak fortuyn vind ik dat er een verkeerde
strategie is gekozen. Men had meer met de heersende onrust aan de
gang moeten gaan. Ik heb zelf met de betrokken officier van justitie een
gesprek gehad. “Op de zitting zal ik al die geruchten allemaal wel eens
ontzenuwen”, zegt hij dan. Volgens mij is dat veel te laat en is er best een
moment te bedenken waarop je in overleg met de advocaten en zonder
de belangen van de verdachte te schaden, een persconferentie kunt be
leggen. Dan zet je de feiten op een rij en geeft uitleg over de aanpak van
het onderzoek. Je kunt ook nog melden dat je over bepaalde dingen geen
mededeling kunt doen, maar toch een aantal evidente onrustoorzaken
uit de weg nemen. In de ogen van veel mensen is het erg lang verdacht
stil geweest in deze zaak en zij denken dat er dan niets gebeurt. Ja, dan
woekert die onrust voort. Justitie maakt geen gebruik van heel normale
pr-instrumenten. Men blijft vasthouden aan het stramien dat de zitting

het belangrijkste moment is. Ik denk dan: fortuyn is een buitengewone
kwestie, we hebben nog nooit eerder zoiets meegemaakt in Nederland.
Misschien verlangt deze zaak dan ook een iets andere aanpak. Men gaat
zo krampachtig om met publiciteit, met de media. Ook na de uitspraak
in de Puttense moordzaak, bijvoorbeeld, toen super-pg De Wijkerslooth
deze grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse geschiedenis af-
deed met de opmerking dat rechters soms wel eens komen tot een an

dere waardering van het bewijsmateriaal en dat er van een blunder geen
sprake was. Alsof er niet ongelooflijke fouten zijn gemaakt door politie

en justitie in deze zaak! En alsof het een academische kwestie betreft en
er geen levens zijn geruïneerd!’

Ivoren toren

Dat de nieuwe justitierichtlijn voor de omgang met de media juist heeft
geleid tot een grotere terughoudendheid in het verstrekken van informa
tie over verdachten kan De Vries, zeker na het debacle in de Clickfonds
zaak, enerzijds wel begrijpen. ‘Soms overspeelt justitie haar hand. Het is
natuurlijk heel vervelend als je later door de rechter wordt teruggefloten
en blijkt dat je veel te hard hebt geroepen. Toch zou justitie best soms
een tussenstand kunnen geven en gewoon heel feitelijk uitleggen: dit zijn
we aan het doen. Maar er is geen bewustzijn op dat gebied. Er wordt niet
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strategisch nagedacht over de aanpak van een zaak. Nee, er staat ‘s och
tends een nijdig verhaal in De Volkskrant, en dan is het: “o jé, we worden
gebeld, wat gaan we nu zeggen?” Persofficieren maken deel uit van het
systeem en doen de voorlichting er vaak bij. Die mensen hebben het
loeidruk. Ze moeten zelf ook zaken op zitting brengen. Ondertussen wor
den ze van alle kanten gebeld om informatie, nee, dat is geen te benijden
functie. Geen wonder dat ze achter de feiten aanlopen. Het zijn vooral
brandweerlieden die uitslaande brandjes blussen en de schade proberen
te beperken.’

Daarnaast komt De Vries soms ‘verbijsterende staaltjes’ van ivoren
torenmentaliteit tegen. Twee jaar geleden had ik een gesprek met een
hoofdofficier over de zaak Nicky Verstappen nadat wij in een uitzending
breed hadden uitgemeten dat justitie nergens aan wilde meewerken.
Toen ik hem vroeg wat hem nou had belet - al was het maar een half uur
- vôor de uitzending even met ons te praten, zei hij dat hij tot dat mo
ment nog nooit van mij had gehoord. Hoe bestaat ‘t! Begrijp me goed, dit
is geen gekwetste ijdelheid. Die man is hoofdofficier, is met strafrecht
bezig, mijn programma liep toen al vijf jaar, allerlei onderwerpen hadden
groot de media gehaald. En hij kende mijn naam niet, had nooit iets van
me gezien. Dat betekent dat hij dus op een bepaalde manier buiten de
maatschappij staat, geen tv kijkt, geen tijdschriften leest en buiten kan
tooruren niet met zijn vak bezig is.’

Ook de houding van justitie in de zaak-Bolhaar laat volgens De Vries
zien dat men er niet bij stilstaat hoe dingen overkomen op het publiek.
‘Ik had die zaak aangeslingerd, er kwamen nieuwe feiten boven tafel en
de politie kon weer aan de slag. Aan het eind van dat programma van
zestig minuten wilde ik graag een telefoonnummer van de politie mel
den, waar mensen met hun tips terechtkonden. Ik heb een schriftelijk
verzoek ingediend, maar dat wordt dan dus geweigerd omdat de zaak en
het programma niet voldoen aan de richtlijnen van Opsporing verzocht.
Jongens, denk ik dan, dit is lariekoek. Jullie hebben een beloning uitge
loofd, jullie vragen tips in die zaak en als ik er een programma van een
uur aan wijd zijn jullie nog te beroerd om een telefoonnummer te geven.
Toen ik dat meldde in de uitzending kwam er een stroom van woedende
reacties van kijkers binnen. Kijk, als je zo handelt, dan vraag je om een
slecht imago. Gelukkig vonden enkele officieren in Amsterdam deze gang
van zaken te gek voor woorden. Zij wilden juist gebruik maken van die
publiciteit, dus bij de tweede uitzending werd het telefoonnummer wel
vermeld. Maar dat heb ik dus echt af moeten dwingen.’

Onder de pet

Op de vraag of hij zich met zijn opsporingsactiviteiten niet begeeft op
een terrein dat in de eerste plaats — en volgens sommigen zelfs exclusief—
de overheid toebehoort zegt De Vries: ‘Natuurlijk is opsporing een taak
van de staat, maar justitie en politie kunnen toch ook niet zonder tips
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van het publiek. Ze brengen toch regelmatig persberichten uit en gebrui
ken de media als het zo uitkomt. Als de media aandacht aan een zaak
besteden, moet men daar juist op inspelen.’

Toch kan De Vries zich wel iets voorstellen bij de angst in Justitie-
kringen voor een situatie waarin de media definiëren wat het publiek
belang is. Media die in toenemende mate onder invloed van commer
ciële belangen staan. Dat is een terechte zorg. Ik zie ook wel dat de
mediabelangstelling voor criminaliteit de afgelopen jaren enorm is toe
genomen. Wat ik echter veel erger vind is de evidente onzin die soms
wordt geschreven. Er zijn journalisten die nauwelijks het verschil weten
tussen een advocaat en een officier van justitie. Daar krijg ik kromme
tenen van als die op een persconferentie vragen stellen.’

De recente commotie over het door de advocaat van Rowena Rikkers’
moeder gelekte dossier vindt De Vries hypocriet. ‘Mijn kasten staan vol
met dossiers van advocaten. Ik kan me voorstellen dat een advocaat er
belang bij heeft tegengas te geven en ook eens de andere kant van het
verhaal wil laten zien.’

De Vries erkent dat journalistiek belang en opsporingsbelang niet al
tijd parallel lopen. ‘Ik ben nu met een zaak bezig waarin ik getuige ben
geweest van strafbare feiten. Er zijn genoeg feiten die een aangifte recht
vaardigen, maar we zijn er nog niet helemaal klaar mee, dus dat hou ik
die informatie nog even onder de pet. Ik ben natuurlijk in de eerste
plaats journalist. Alles wat mij ter ore komt behandel ik beroepsmatig. Ik
doe daarmee de opsporing geen kwaad, want het is een zaak die zich tot
nu toe aan de waarneming van politie en justitie heeft onttrokken. Het
komt trouwens heel vaak voor dat ik afspraken maak met politie en justi
tie. Als zij me duidelijk maken waarom ik een bepaald feiten beter nog
niet op tv kan brengen omdat de zaak dan kapot is, dan schik ik mij daar-
naar. Daarover is gewoon een dialoog mogelijk. In verscheidene zaken
heb ik ook op verzoek van Justitie bepaalde details juist onder de aan
dacht gebracht.’

Belangenbehartiger

In de zaak-Vaatstra ontpopte De Vries zich vooral als belangenbehartiger
van de nabestaanden, met als hoogtepunt het kort geding dat hij samen
met advocaat Bram Moszkowicz tegen justitie aanspande — en verloor.
De eis luidde dat justitie een DNA-bevolkingsonderzoek in Friesland zou
houden waarbij maximaal zon twintigduizend mannen zou worden ver
zocht wangslijm te laten afnemen. Onder verwijzing naar een succesvol
grootschalig DNA-onderzoek in een soortgelijke zaak in Duitsland zette
De Vries in zijn programma de voordelen op een rijtje. Zo’n onderzoek
kan wettelijk, het is praktisch uitvoerbaar en de kans op succes is aan
zienlijk, zo luidde de boodschap. En daar achteraan: ‘alleen justitie wil
niet’. De principiële bezwaren die er bij justitie leven tegen zon onder
zoek naast de vraag of je middelen en menskracht op die manier moet
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inzetten, kwamen nauwelijks aan bod. Maar hoever moet je gaan bij de
opsporing van een individuele dader?

‘Natuurlijk moet je uitkijken dat je de burger niet elke twee weken met
zon onderzoek lastig valt. Waar het mij om ging is dat zo’n onderzoek in
deze specifieke zaak succesvol zou kunnen zijn, vooral omdat de regio
zich er voor leent. Het overgrote deel van de bevolking wil graag meewer
ken. Je kunt zoiets niet in Amsterdam doen bijvoorbeeld. Ik zie de be
zwaren van zo’n grootschalig onderzoek ook wel, maar in dit geval vond
ik toch dat de inbreuk van zon wattenstaafje aan de binnenkant van je
wang niet opwoog tegen de aanzienlijke kans dat de dader zou worden
gepakt. Een dader over wie justitiedeskundigen publiekelijk zeiden dat
hij waarschijnlijk opnieuw zou toeslaan. Daar komt nog bij dat de hoofd
officier had verklaard dat men echt alles in het werk zou stellen om de
dader te vinden. Achteraf gezien had de kwestie evenwichtiger op tv kun
nen worden gebracht door bijvoorbeeld een strafrechtdeskundige aan
het woord te laten. Wat trouwens meespeelde op dat moment was dat de
officier van justitie in mijn ogen in de uitzending alle gelegenheid had
gekregen zijn visie te beargumenteren, maar dat op zijn zachtst gezegd
niet erg briljant deed. Toen had ik ook zoiets van: je hebt je kans gehad.’

Ombudsman

De Vries gaat in september het achtste seizoen in met zijn programma.
‘Toen ik begon hoopte ik dat ik het een jaar zou volhouden. Langzamer
hand ben ik een soort ombudsman geworden. De stroom post heeft gi
gantische vormen aangenomen, maar iedereen krijgt antwoord. Met een
klein deel van de reacties doen we iets, verder geven we uitleg, soms krij
gen mensen het advies zich neer te leggen bij een situatie, dan weer ver
wijzen we naar andere instanties. Er komt van alles op ons af: jarenlang
gesteggel over faillissementszaken, erfeniskwesties, nabestaanden die
een zelfmoord in hun omgeving niet kunnen accepteren en denken dat
er sprake is van een misdrijf, gedetineerden die zeggen dat ze ten on
rechte zijn veroordeeld. Wat ik erg opvallend vind is dat ik in toene
mende mate hulpverzoeken krijg van mensen die zijn vastgelopen bij
officiële instanties. “U bent mijn laatste strohalm”, schrijven ze dan. Ik
denk dat die perceptie lang niet altijd klopt, maar feit is wel dat ik steeds
meer van die brieven krijg. Ze krijgen geen reactie of een heel laat en on
volledig antwoord op hun brieven. Mensen worden daar gek van, gefrus
treerd, wanhopig.’

De Vries is ervan overtuigd dat justitie en politie andere prioriteiten
zouden moesten stellen als het gaat om de inzet van middelen en mens
kracht. ‘Men moet de bakens rigoureus verzetten. Al die bloemencorso’s,
voetbalwedstrijden en manifestaties waarbij de politie wordt ingescha
keld, maken dat ze aan hun echte taak niet toe komen. Ze staan een heel
weekend bij een dranghek en moeten dat maandag en dinsdag weer
compenseren, dat werkt gewoon niet. Als er tegenwoordig in je huis
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wordt ingebroken, komt de recherche niet eens meer langs. Dat is volko
men geaccepteerd in onze samenleving, terwijl dat toch een ernstige
zaak is met een duidelijk slachtoffer. Maar het land staat op zijn kop als
er een bolletjesslikker wordt vrijgelaten, belachelijk. Individuele burgers
krijgen te vaak geen gehoor bij de politie, bijvoorbeeld bij oplichting. De
politie noemt het een civiele zaak en weigert de aangifte op te nemen.
Maar als wij de zaak oppakken, gebeurt er plotseling wel iets mee, zoals
met de oplichting- en bedreigingpraktijken van Petalo. Na de uitzending
stroomden er tweehonderd aangiften binnen. Mijn programma voorziet
dan toch in een lacune. Op een symposium van de VU vorig jaar erkende
Egbert Myjer, hoofd AG-parket Amsterdam, dat ook. Hij vond het welis
waar niet zo geslaagd dat ik me overal mee bemoei, maar moest toege
ven dat ik veel zaken oppak waar de politie niets mee doet en waarmee
de burger nergens terechtkan. Ik denk dat het programma een soort in
stituutje is geworden, ergens tussen justitie en de mensen in. Het gaat
daar waar ruimte wordt gelaten.’
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in co-operation with the publishing house Gouda Quint BV.
lach 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. 28, nr. 6, 2002): Justice and the media.

Trust and suspicion; the three cornered relationship between the
justice system, media and citizens
C. Brants and K Brants
In this article the authors put the divide between the administration of
justice and society in a historical perspective.The relationship between
the justice system and the media has changed dramatically during the
last four decennia. In the era of denominationalism there stili was a
somewhat symbiotic relation of trust between the two: the media just
passed on the opinions of the elites. The emancipation and professio
nalisation of journalism led to a more critical distance in the seventies,
but the consensus on a mutual division of roles and the importance of
reserved news coverage on crime remained intact. In the eighties for the
first time criminality became an item during the elections and
discussions sprouted on how to combat It. The media started to shift
their attention from court journalism to the criminal investigation and
started to compete between themselves and with the justice system for
disciosures, a development that went on in the nineties. In the media
the prosecutors office was regularly depicted as a blundering organisa
tion that could hardly fulfili its tasks. Natural trust in the government as
keeper of the public interest made way for suspicion. Journalists set
themselves up as keepers and controlers of the constitutional state and
increasingly played a role in investigation and the administration of
justice. Nowadays one can hardly speak of reserved news coverage, also
because ‘disclosures’ are hecessary in the increasingly ferocious battle
between the media and mean personal succes and satisfaction for
journalists. With the attention for victims, the battle between the justice
system and the media takes place in a three-cornered relationship with
the citizen as third party According to the authors, the reason for the
great divide between the justice system and society is the fact that in
the penal practice there is hardly any place for the victim. The media
employ this void by bringing infotainment and talkshows and thus
offering a platform for civil indignation. The authors conclude by
stating that the constitutional State becomes problematic when the
public interest increasingly coincides with the things the public is
interested in.
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Media and law enforcement; who is iniluencing who?

B. van Gestet
A much-heard statement is that media set the political agendas of

police and government. However, the statement lacks a solid empirical

basis because not sufficient empirical research has yet been done

concerning the role of media in the formulating, planning and

execution of criminal policy. This article focuses on the hypothetical

relationship between media and criminal policy. It presents a theoreti

cal analysis, based on the concepts agendabuilding and ftaming. By

combining those concepts we can construct four ideal typical models of

influencing: media set the agenda; citizens and pressure groups set the

agenda; government set the agenda; rational crime figures determine

the agenda. For every model one can find supporting and denying

empirical evidence. At present It is not dear which model or mixture of

models dominates.

Imaging in the administration of criminal justice

L. van Lent
The main objectives of the principle of publicity are to ensure the

fairness of criminal proceedings and to legitimise the administration of

criminal justice. The public character of the criminal process is to meet

these aims by making the process receptive to public scrutiny and to

publicly show this receptiveness. Justice must not only be done, it must

also be seen to be done’. An insight into how this notion can be

implemented is offered by the case law of the European Court of

Human Rights. In deciding whether the requirements of a fair trial have

been met, the Court attaches importance to ‘appearances’, referring to

‘the increased sensitiviry of the public to the fair administration of

justice’. Thus, public opinion of fairness acquires influence on the legal

substance of fairness. The administration of justice bas to conceive of

its image with the public.

Public relations officers, communication advisors and media-

managers; the window dressers of government?

J.L. de Wijkerslooth andJ. Simonis
This article looks into the three-cornered relationship government,

media and citizens. The authors analyse the developments in (state)go

vernment public relations focussing on the question of what kind of

information policy judicial and police authorities should adopt. The

traditional public relations officer, who only follows and communicates

the policy, has become a rare species. Public relations officers nowadays

see themselves as communication advisors, whose main goal It is to get

the policy accepted. Witli that some manipulation of journalists is all in

the game. The so called spin doctor’ goes even further: image building

is his primary goal. The outgoing Stream of information should

underline this image. But a government that wants to score a success so
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eagerly, will in the end only reap mistrust of the press and general
public, as experiences in the United Kingdom seem to show. Now that
the Dutch judicial authorities find themsetves under increasing pressure
to be more effective in the battie against crime, the temptation is strong
to make the most of successes in criminal investigation and to provide
the media with information necessary for a nice, entertaining story. As
new privacy laws have recently come into force, the public prosecutor’s
office as well as police authorities — even more than before — should be
most reserved in providing personal information on suspects.
Ultimately they have to give account of this part of their information
policy in court.

‘The justice system suffers from an image problem’; a conversation
with Peter R. de Vries’
M.RC. Scheepmaker
Crime reporter Peter R. de Vries has been the louse in the fur’ of the
justice system and police. He is the living example of the proposition
that investigation is not exclusively the task of the government: many a
criminal bas been caught red handed by De Vries and delivered into the
custody of the police authorities. Tip-offs by the public watching his
television show have regularly led to the solutions of crimes. In this
interview De Vries states that the justice system shows too little to the
general public of how it operates. This is, among other things, due to an
ivory tower mentality. The justice system should be much more open
witli the media and general public.
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Het WODC op Internet: www.wodc.nl

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

1. Doelstelling en organisatie (0.8.

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 verkennïngen;
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Poicy and
Research;
- jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
- elektronische publicaties (0.8.

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 WOOC
en voor het snel en efficiënt leveren
van statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk te-mail: wodc

informatiedesk@minjus.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: c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum ONODC) 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 criminaliteits
vraagstuk Niet alleen bij de Afdeling
Documentaire Informatievoorziening
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,
gevangenisbibliotheken 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 internationaal. De
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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 WOOC-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: c.j.van.netburg@minjus.nl
Beste/wijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost
€ 13,60 per ex.

tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: a.eind@minjus.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.

fl17, 2002, September: Onderzoek op
justitieel terrein
fl18, 2002, Oktober/november:
Recidive
fl19, 2002, December: Jeugd-
bescherming

Congressen

l2th European Conference on
Psychology and Law ‘Dange
rousness, Violence and Fear’
The management of security and
dangerousness, in particular,
contributions concerning fear of crime,
dangerousness, and violence from a
variety of disciplines in addition to
psychology
Plaats: Leuven, Belgium
Organisatie: European Association of
Psychology and Law
Informatie: http://
www.law.kuleuven.ac.be/psycholaw,
mail: andrea.ons@law.kuleuven.ac.be
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Familiebanden en familie-eer in het
Midden-Oosten en Turkije
Binnen Turkse en Arabische families
en tussen streek- en dorpsgenoten is
er sprake van veel sterkere banden
dan onder Nederlanders. Naast allerlei
positieve aspecten die deze sociale
cohesie met zich meebrengt, speelt ze
niet alleen een belangrijke rol in de
wijze waarop deze mensen zich
crimineel organiseren en in kwesties
rond eer- en bloedwraak, maar ook in
conflicten binnen het gezin. Ook de
verschillen tussen de omgangsregels
in het Midden-Oosten en in Nederland
kunnen in de contacten met politie en
justitie een rol spelen. Het doel van de
studiedag is het geven van verklarin
gen voor het sociale gedrag van
mensen uit het Midden-Oosten aan de
hand van een beschrijving van de
omgangsregels, achtergrondinformatie
over Islam en geschiedenis van het
Midden-Oosten en Turkije en
vervolgens een diepgaande behande
ling van de groepscultuur en
familie-eer. In dit kader komen
onderwerpen aan de orde als de
positie van de vrouw en eer- en
bloedwraak. Programma: Omgangs
regels in het Midden-Oosten -

Inleiding Islam / Geschiedenis
Midden-Oosten - Groepscultuur -

Familie-eer. Cursusleiders: A.H. Nauta
(gerechtelijk deskundige inzake Turkse
cultuur), R.J.H.M. Ermers (tolk en
beëdigd vertaler Arabisch en Turks).
Speciaal bedoeld voor justitie-
medewerkers en politie medewerkers
in Nederland en Belgie. Aantal
deelnemers: maximaal 24.
Datum: 18 oktober 2002
Plaats: Utrechb’Driebergen
Informatie/aanmelding: Midden Oosten
Cultureel, via website http://www.mo
cultureel.nl, alwaar meer informatie, of
via Postbus 16067, 2301 GB Leiden,
fax: 073-6235537. E-mail:info@mo
cultureel.nl Kosten: € 150 (excl. BTW,

mcl. koffie/thee/lunch en documenta
tie).

lOth anniversary conference;
developments in criminology and
criminal justice research
Celebrating its lOth anniversary in
2002. the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement
(NSCR) organizes a two day
international conference on the cutting
edge of crimmnology and criminal
justice research. The latest trends in
theory development will be discussed
in conjunction with new directions for
empirical research. Sprekers: Michael
Tonry, lnstitute of Criminology,
University of Cambridge, UK:
Developments in Criminological and

Criminal Justice Research’: Gerben
Bruinsma, NSCR/University of Leiden,
The Netherlands: ‘Rethinking
Criminological Theories; the Challenge
of the New Century’; Alfred Blumstein,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
USA: ‘Life course, Interventions and
Criminal Careers’; David Weisburd,
Faculty of Law, The Hebrew University,
lsrael: ‘Mobility and Distribution of
Crime’; Franklin E. Zimring, School of
Law, University of California at
Berkeley, USA: The Civilian and the
Criminal Justice System’; prof. Rolf
Loeber, Medical Center, University of
Pittsburgh, USA: Making up the
Balance Sessies: (1) ‘Spatial behavior
of crime; journey to crime prof.
George F. Rengert, Temple University,
Philadelphia, USA + to be announced;
(2) Crime and victimization in
community context’: Robert Bursik,
University of Missouri, St. Louis, USA
+ to be announced; (3) ‘Future
foundations of Social Control’ : to be
announced + to be announced; (4)
‘The trajectory approach as a
contribution to criminological theory’:
Daniel S. Nagin, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, USA + Willem
Koops, Utrecht University, The
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Netherlands; (5) ‘Justification and
goals of punishment’: to be announced
+ to be announced; (6) International
justice’: James Sheptycki, University of
Durham, UK + to be announced; (7)
‘The role of delinquent friends during
the life-course’: Mark Warr, University
of Texas at Austin, USA + to be
announced; (8) ‘Crime interventions:
American/European developments in
juvenile delinquency and juvenile
justice’: Barry C. Feld, Law School,
University of Minnesota, Minneapolis,
USA + Peter van der Laan, NSCR /
Leiden University, The Netherlands; (9)
‘Actuarial justice and crime control’:
Malcolm M. Feeley, University of
California, Berkeley, USA + Ybo
Buruma, Catholic University Nijmegen,
The Netherlands.
Datum: 2-3 september 2002
Plaats: Leiden, The Netherlands
Organisatie: NSCR
In formatie: NSCR, ConferenceX, P0.
Box 792, 2300 AT Leiden, The
Netherlands, e-mail:
conferencex@nscr.nl

120 Europese Congres over
psychologie en recht
Het thema van de conferentie is
‘Dangerousness, violence and fear of
crime
Datum: 14 tot 17 september 2002
Plaats: Leuven
Inlichtingen: Secretariaat van het
organiserend comité: Afdeling
Strafrecht, Strafvordering en
Criminologie K.U. Leuven, H.
Hooverplein 10, B-3000 Leuven, tel.:
+32 16 32 53 00, fax: +32 16 32 54 63,
Email: andrea.ons@law.kuleuven.ac.be
In formatie: Voor meer informatie over
het programma, het indienen van
congresbijdragen, de lokatie, het
wetenschappelijk en organiserend
comité, allerhande praktische
informatie, enzovoort wordt vewezen
naar de regelmatig ge-update website:

http://wwwlawkuleuven.ac.be/
psycholaw

Criminaliteit; toekomst vandaag,
blik op morgen!
De vergaande invloed van ICT binnen
de samenleving leidt er toe dat het
werk van de politie en justitie
momenteel sterk aan verandering
onderhevig is. Bestaande vormen van
criminaliteit ondergaan een gedaante
wisseling en geheel nieuwe vormen
ontstaan. Traditionele opsporings-
methoden en -technieken voldoen niet
meer en nieuwe — digitale — moeten
worden ontwikkeld om ook in de
toekomst misdrijven te kunnen blijven
oplossen. Door deze ontwikkelingen
komt de kwaliteit van de opsporing
sterk onder druk te staan. Het congres
wil een bijdrage leveren aan de
kennisoverdracht en de kwaliteits
verbetering op het gebied van het
digitaal rechercheren. Tevens moet het
bijdragen aan een betere opsporing en
een kwalitatieve versterking van het
rechercheproces. Dit met het oog op
noodzakelijke veranderingen binnen
politie en justitie. Hierbij is er volop
aandacht voor de kennisverbreding
binnen de gehele strafrechtsketen,
alsmede voor de (inter)nationale
samenwerking met partners in de
opsporing, het bedrijfsleven en de
wetenschap. Het congres richt zich op
strategisch/tactisch management en
de beleidsadviseurs van politie, 0.M.,
bijzondere opsporingsdiensten en de
ministeries van Justitie en BZK.
Gastsprekers op dit congres komen uit
binnen- en buitenland en zijn
ondermeer afkomstig van Europol,
lnterpol, de EU, FBI, RCMP, UK en
Australian police.
Datum: 28, 29 en 30 oktober 2002.
Plaats: Nederlands Congrescentrum
Den Haag
Inlichtingen: LSOP-Congresbureau, tel.:
055-5392300, www.digitaalblauw.nl en
email: congres@digitaalblauw.nl
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19e symposium Gezinsonderzoek:
Gezin, school en gemeente;
integrale jeugdzorg en sociale
integratie
Donderdag 21 november 2002:
Maatschappelijke (re)integratie en
participatie; School en klas: naar
integrale zorg in school en gezin.
Vrijdag 22 november: Vertaling van
onderzoek over welzijn van jongeren
naar gemeentelijk beleid en
hulpverlening; Pleegzorg en welzijn
van jongeren.
Datum: Donderdag 21 en vrijdag 22
november 2002
Plaats: Aula van de Katholieke
Universiteit Nijmegen
Inlichtingen: http://www.socsi.kun.nl/
symposia/gezinsonderzoek
Aanmelding: Congresorganisatie KUN,
Postbus 9111, 6500 HN Nijmegen, tel.:
024-361 5968.
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/ths
Reclassering
ieugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie

Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
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 EB ‘s-Oravenhage, tel.: 070-370
65 53 (09.00u.-13.00uj. Email:
wodc-informatiedesk@minjus.nl

Algemeen

Camparo, LB., i.T. Wagner e.a.
Intewiewing chddren about real and
fictitious events; revisiting the narrative
elaboration procedure
Law and human behavior, 25e jrg., nr.
1,2001, pp. 63—81
Basisschoolleerlingen namen deel aan
een geënsceneerd evenement Twee
weken later werden zij willekeurig
ingedeeld in drie interviewgroepen:
een gestroomlijnde versie van de
Narrative Elaboration (NE) procedure,
waarbij zij werden getraind in het
gebruik van kaarten als geheugen-
steuntje; een groep die wel kaarten als
geheugensteuntje kreeg maar daar
niet in werd getraind; en, een
standaard interview groep zonder
training of kaarten (de standaard
controlegroep). In alle groepen werden
vragen gesteld over de geënsceneerde
en een fictieve gebeurtenis teneinde te
kunnen nagaan of kinderen uit de
gestroomlijnde NE-groep meer
informatie konden verstrekken over de
geënsceneerde gebeurtenis dan
kinderen in de andere twee groepen
en ook om te onderzoeken of kinderen
uit de NE-groep meer foutieve
informatie zouden verstrekken
wanneer zij werden geïnterviewd over
de fictieve gebeurtenis. De resultaten
tonen bij kinderen uit de NE-groep
een grotere mate van accuratesse,
maar geen grotere mate van
onnauwkeurigheid, aan bij informatie
over het geënsceneerde evenement
dan de controlegroep die zonder
training kaarten als geheugensteuntje
had gekregen. Verder bleek de NE
groep niet significant meer foutieve
informatie over de fictieve gebeurtenis
te verstrekken dan de kinderen in de
andere twee groepen. De gestroom
lijnde NE-procedure lijkt voor veel
kinderen nuttig bij het verslaan van de
geënsceneerde gebeurtenis en zou
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voor een klein aantal kinderen hebben
geleid tot het geven van foutieve
informatie over de fictieve gebeurtenis.
Verder onderzoek zal nog plaatsvin
den.
Met literatuuropgave.

Hinz, T., K. Pezdek
lhe effect of exposure to mult,oIe
lineups on face identification accuracy
Law and human behavior, 25e jrg., nr.
2, 2001, pp. 185-198
Bij een fotoconfrontatie is het niet
ongebruikelijk dat een getuige of
slachtoffer van een misdrijf een
onschuldige verdachte identificeert. Dit
gebeurt met name in het geval dat hij
volgtijdelijk twee verschillende
fotoseries te zien krijgt, waarbij zijn
positieve herkenning beïnvloed wordt
door het feit dat hij in beide series de
foto van éénzelfde — onschuldige -

verdachte aantreft. De mate waarin de
doeltreffendheid van foto-identificatie
door de samenstelling van fotoseries
wordt beïnvloed, is onderwerp van de
hier beschreven studie. De onderzoe
kers hebben 160 volwassen
proefpersonen blootgesteld aan een
experiment met foto-identificatie,
waarbij men in eerste instantie
gedurende zestig seconden een foto
van de ‘dader’ in zich op kon nemen.
Een week, respectievelijk negen dagen
later kreeg men twee series foto’s te
zien waarop ofwel de dader niet
danwel één- of tweemaal voorkwam,
maar waarop ook onschuldige
verdachten tweemaal konden
voorkomen. De bevindingen leidden
tot de conclusie, dat het simpele feit
dat de foto van een onschuldige
verdachte in twee fotoseries voorkomt,
de kans op verkeerde identificatie
aanmerkelijk vergroot. Voortzetting van
het opsporingsonderzoek op deze
grondslag, kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de onschuldige
verdachte. Auteurs stellen dan ook dat

met inachtneming van deze
bevindingen, de procedures met
betrekking tot het gebruik van
meerdere fotoseries in het opsporings
onderzoek kritisch moeten worden
bezien, hetgeen ook geldt voor de
beoordeling van het identificatiebewijs
ter terechtzitting.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

3
Koehier, JJ.
When are people persuaded by DNA
match statistics?
Law and human behavior, 25e jrg., nr.
5, 2001, pp. 493-513
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de mate waarin de
presentatie van DNA-materiaal in een
strafproces als overtuigend wordt
ervaren door degenen die de
strafrechtelijke beslissingen moeten
nemen. De overtuigingskracht van het
bewijs blijkt sterk afhankelijk te zijn
van de manier waarop het wordt
gepresenteerd. Dit blijkt uit de drie
experimenten die de onderzoekers
hebben ontworpen. Het bewijs wordt
door de justitiële deskundigen als
overtuigend gezien als zij zich moeilijk
kunnen voorstellen dat het DNA
materiaal dat op de plaats van het
misdrijf is aangetroffen van iemand
anders kan zijn dan van de verdachte.
De deskundigen zijn minder overtuigd
wanneer aannemelijk wordt gemaakt
dat het aangetroffen materiaal alleen
maar toevallig overeenkomt met dat
van de verdachte, dus evengoed van
anderen afkomstig kan zijn. De
uitspraak: ‘de kans dat het DNA
materiaal van de verdachte overeen-
stemt met het DNA van de bloed-
druppels als die bloeddruppels niet
van de verdachte zijn, is minder dan 1
promille’ is overtuigender dan de
uitspraak: ‘één op de duizend
inwoners van Houston heeft hetzelfde
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DNA als dat wat in de bloeddruppels
is aangetroffen De auteur bespreekt
de implicaties van zijn onderzoeksre
sultaten voor het strategisch gebruik
van presentatie-effecten op het
strafproces.
Met literatuuropgave.

Criminologie

Andershed, H., M. Kerr e.a.
Bullying in school and violence on the
streets, are the same people involved?
Journal of Scandinavian studies in
criminology and crime prevention, 2e
jrg., 2001, pp. 31-49
In dit onderzoek worden twee
hypotheses getoetst over het verband
tussen pesten op school en
gewelddadig gedrag buiten school, op
straat. Volgens de eerste veronderstel
ling zijn pesten en geweld op school
een product van de schoolsituatie en
van het onvermogen van scholieren
om zelf te bepalen in wiens nabijheid
ze willen zijn. Volgens deze hypothese
is pesten een verschijnsel dat
grotendeels is beperkt tot de context
van school. Volgens de tweede
veronderstelling zijn pesten op school
en gewelddadig gedrag buiten school
manifestaties van een algemener
agressief gedragspatroon. Dat
betekent dat bij pesten en geweld
grotendeels dezelfde individuen zijn
betrokken. Deze beide hypothesen
worden getoetst in een self-report
onderzoek onder 2915 14-jarigen in
Zweden. Uit de resultaten blijkt
overweldigende steun voor de tweede
hypothese. Pesten op school is sterk
gerelateerd aan gewelddadig gedrag
en het dragen van wapens op straat.
Dit geldt voor zowel jongens als
meisjes. Ook bleek een verband te
bestaan tussen pesten op school en
slachtoffer worden van geweld op
straat. Deze resultaten bleven overeind
nadat was gecontroleerd voor

rondhangen op straat en het aantal
nachten dat de respondenten niet
thuis kwamen. Beide laatste
gedragingen bleken gerelateerd aan
pesten op school. De onderzoekers
concluderen dat preventie van
agressief gedrag op en buiten school
gericht moet worden op de individuele
scholieren die zich schuldig maken
aan pesten op school.
Met literatuuropgave.

5
Chesney-Lind, M., V.V. Paramore
Are girls getting more violent?
Journal of contemporary criminal
justice, 17e jrg., nr. 2, 2001, pp.
142-1 66
Door publicatie van statistische
gegevens, waaruit een dramatische
toename van arrestaties van meisjes
blijkt (m.n. voor traditioneel door
mannen/jongens gepleegde misdrijven
als mishandeling en beroving], is het
beeld ontstaan dat meisjes steeds
gewelddadiger worden. De onderzoe
kers gaan na of hiervan inderdaad
sprake is. Zij maken gebruik van
gegevens uit 1991 en 1997 uit dossiers
ta.v. beroving door jongeren van de
districts- en stedelijke politie in
Honolulu. Deze bevatten o.a.
informatie over de geografische locatie
van de beroving, demografische
kenmerken van slachtoffer(s] en
dader(s], wapengebruik, mate van
eventuele verwonding en soort en
waarde van de buit. Na analyse van de
data blijkt dat er in Honolulu geen
sprake is van een belangrijke toename
van het aantal berovingen door
jongeren in 1997 t.o.v. 1991. De
algemene ernst van de berovingen is
er zelfs verminderd. Dit geldt
vanzelfsprekend ook voor de
misdrijven die werden gepleegd door
meisjes. In 1997 werd als wapen vaker
een mes gebruikt i.t.t. een vuurwapen
in 1991. Er vielen in 1997 minder
slachtoffers onder volwassenen. Ook
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het aantal en de ernst van de

toegebrachte verwondingen en de

waarde van de gestolen goederen was

minder dan in 1991. Dat meisjes

steeds gewelddadiger worden is uit dit

onderzoek dus niet gebleken.

Met literatuuropgave.

Costanza, S.E., W.B. Bankston e.a.

Alcohol avallability and violent crime

rates; a spatial analysis
Journal of crime and justice, 24e jrg.,

nr. 1, 2001, pp. 71-83

Het traditioneel veronderstelde causale

verband tussen alcoholconsumptie en

criminaliteit vormt het vertrekpunt van

deze studie. Om deze bewering op

macroniveau te toetsen richtten de

onderzoekers zich op het verband

tussen de verkrijgbaarheid van

alcoholische dranken in stedelijk

gebied (met huizenblokken) en het

aantal arrestaties voor gewelddadig

crimineel gedrag. Zij testten de

veronderstelling dat hier de verkrijg

baarheid van alcohol positief

gerelateerd is aan cijfers t.a.v.

gewetddadige criminaliteit. De

onderzoekers specificeren deze relatie

door te stellen dat deze stand houdt,

ongeacht kenmerken van de

woonomgeving die beïnvloed worden

door sociale desorganisatie, of

dagelijkse bezigheden die leiden tot

afwijkend crimineel gedrag. Het

onderzoek heeft betrekking op

gegevens t.a.v. 278 huizenblokken in

Baton Rouge, Louisiana. Deze werden

door verschillende instanties (o.a.

politie en alcoholcontrolecommissie)

verstrekt. Uit analyse van de data komt

naar voren dat, indien de invloed van

vergelijkende variabelen en ruimtelijke

autocorrelatie worden gecontroleerd,

de dichtheid van verkooppunten voor

alcoholische dranken een significante

stijging van het aantal arrestaties voor

diefstal en geweldpleging betekent. Dit

was niet het geval bij de dichtheid van

bars in de omgeving. De auteurs

geven hiervoor een aantal voorzichtige

verklaringen.
Met literatuuropgave.

7
Huth-Socks, A.C., A.A. Levendosky

e.a.
The direct and indirect effects of

domestic violence on young chh/dren’s

intellectual functioning
Journal of family violence, 16 jrg., nr.

3, 2001, pp. 269-290
Uit eerder onderzoek blijkt al dat

peuters die getuige zijn (geweest) van

huiselijk geweld meet sociaal-

emotionele problemen hebben dan

andere jonge kinderen. Hier

bestuderen de onderzoekers de

gevolgen van huiselijk geweld op het

intellectuele functioneren van jonge

kinderen, die geconfronteerd worden

met huiselijk geweld. Zij doen dit aan

de hand van gegevens uit beschrijvin

gen door moeders, observatie en

gestandaardiseerde beoordelings

schalen, toegepast op een uitgebreide

steekproef onder de inwoners van een

middelgrote stad in het Midwesten van

de Verenigde Staten. Deze steekproef

bestond uit 100 vrouwen en hun 3 tot

5 jaar oude kinderen (44 jongens en

56 meisjes). Drieënveertig procent van

de moeders had in het voorafgaande

jaar te maken gehad met huiselijk

geweld, waarbij zij tenminste eenmaal

geconfronteerd werd met fysieke

agressie door haat partner. Kinderen

die getuige waren geweest van dit

geweld waren significant minder

verbaal begaafd dan kinderen die

hiermee niet waren geconfronteerd (bij

controle van sociaal-economische

status en kindermishandeling). Maar

er was geen verschil t.a.v. visueel-

ruimtelijke vermogens. Huiselijk

geweld blijkt beide soorten intellec

tuele vermogens tevens indirect te

beïnvloeden als het tot depressie bij

de moeder leidt of als de intellectuele,
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uitdagende kwaliteit van de
woonomgeving erdoor beperkt wordt.
Met literatuuropgave.

Lieberman, i.D., i. Amdt e.a.
Vicarlous annihilation; the effect of
mortality salience on perception of hate
crimes
Law and human behavior, 25e jrg., nr.
6, 2001, pp. 547-566
Dit onderzoek sluit aan bij eerder
onderzoek waawit is gebleken dat
mensen die worden herinnerd aan hun
stertelijkheid de behoefte hebben om
een subjectieve culturele wereldvisie te
handhaven en verdedigen. Deze
mensen streven naar het in stand
houden van wettelijke sancties en
reageren negatief op individuen die er
andere opvattingen op nahouden. Die
negatieve bejegening varieert van
verbale depreciatie tot fysieke
agressie. In dit onderzoek gaat het om
de perceptie van zogenaamde
haatdelicten. Dit zijn delicten waarbij
zowel dader als slachtoffer kunnen
worden gezien als vertegenwoordigers
van bedreigende wereidvisies. Uit het
onderzoek blijkt dat mensen die zich
bewust zijn van hun sterfelijkheid meer
dan een controlegroep geneigd zijn
om wetgeving te creëren voor
haatdelicten. Dit wordt anders
wanneer een specifiek slachtoffer van
een haatdelict wordt omschreven als
een vertegenwoordiger van een
potentieel bedreigende wereldvisie.
Dan blijken mensen die zich bewust
zijn van hun sterfelijkheid minder
punitief te zijn tegenover de plegers
van het haatdelict.
Met literatuuropgave.

Muller, RJ., K.E Lemieux e.a.
Attachment and psychopathology
among formerly maltreated aduits
Journal of family violence, 16e jrg., nr.
2, 2001, pp. 151-169

Eén van de meest belangrijke
risicofactoren voor het ontwikkelen
van psychopathologische
ontwikkelingsstoornissen is kindermis
handeling, zo blijkt uit meerdere
studies. In dit onderzoek richt men
zich op de relatie tussen veiligheids
gevoel door hechting en psychopatho
logie (depressie, angst, gedrags
problematiek, gebrek aan
zelfvertrouwen, post-traumatische
stress] bij een steekproef van 66
volwassenen, die slachtoffer zijn van
ernstige kindermishandeling. Het idee
van geborgenheid door hechting wordt
gevormd door twee onderliggende
dimensies: de werkmodellen van ‘het
zelf en ‘de ander’. Deze worden
afzonderlijk bekeken. De slachtoffers
beantwoorden vragen over hun
mishandeling als kind, de wijze waarop
zij zich aan anderen kunnen hechten
en psychopathologische kenmerken.
Het blijkt dat diegenen die een
negatieve kijk hebben op zichzelf, en
daardoor moeite hebben zich te
hechten, ook diverse geïnternaliseerde
of geëxternaliseerde psychopathologi
sche kenmerken vertonen. Ongeacht
of het begrip hechting hierbij als
continuüm of categorie wordt
beschouwd. Deze correlatie blijkt veel
sterker dan wanneer er sprake is van
een negatieve kijk op anderen. De
auteurs besluiten met het bespreken
van enige beperkingen van hun studie
en geven aan dat nieuw onderzoek
gebruik zal moeten maken van een
grotere en meer verspreide steekproef
om de generaliseerbaarheid van de
resultaten te kunnen bepalen.
Met literatuuropgave.

10
Snow iones, A., E. W. Gondolt
Jime-varying risk factors for reassault
among batterer program participants
Journal of family violence, 16e jrg..
december 2001, pp. 345-359
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In dit artikel bespreken de auteurs een

longitudinaal onderzoek naar de

signalen die wijzen op recidive van

participanten aan een programma

gericht op de behandeling van

mannen die zich schuldig hebben

gemaakt aan huiselijk geweld tegen

vrouwen. Het blijkt dat dronkenschap

- gemeten op twee momenten voordat

de herhaling de mishandeling

plaatsvond - een belangrijke

voorspellende waarde heeft. Andere

factoren — die niet gebonden zijn aan

een bepaald tijdstip, zoals dronken

schap — die beschouwd konden

worden als risicofactoren waren een

ernstige psychopathologie bij de dader

en een gewelddadig crimineel

verleden. De auteurs stellen vast dat

het drinkgedrag van daders na

deelname aan het programma een

indicator is voor het voorkomen van

recidive, die zich relatief makkelijk laat

vaststellen. Dit geldt niet voor de

genoemde individuele risico-factoren,

zoals psychopathologie en een

gewelddadig crimineel verleden,

waardoor het lastig blijft om het

recivide-risico van daders na deelname

aan een dergelijk programma precies

vast te stellen.

71
Weinrath, M., i. Gartreil

Specific deterrence and sentence

Iength; the case of drunk drivers

Journal of contemporary criminal

justice, 17e jrg., nr. 2, 2001, pp.
105-122
In dit artikel gaan de auteurs in op de

afschrikwekkende werking van de

duur van gevangenisstraf op het

recidivegedrag van gedetineerden die

wegens rijden onder invloed

gedetineerd zijn. Het doel van het

onderzoek was om te bepalen bij

welke gevangenisduur het effect — het

voorkomen van recidive bij de

gedetineerden na detentie — zo groot

mogelijk zou zijn. In het onderzoek

werden 514 gedetineerden die

veroordeeld waren voor het rijden

onder invloed van aanzienlijke

hoeveelheden alcohol gedurende een

periode van vier jaar gevolgd. De

onderzoekers kwamen op basis van dit

veldwerk tot de conclusie dat de

lengte van de straf wel degelijk een

afschrikwekkende werking had,

waardoor de recidive onder dit type

daders duidelijk afnam. Het omslag-

punt lag volgens de onderzoekers bij

zes maanden: een kortere straf leidde

tot meer recidive; een langere straf

daarentegen had geen extra invloed

op het verder terugdringen van

recidive onder dit type daders.

Gevangeniswezen/tbs

12
Cullen, F.T., P. Gendreau
From nothing works to what works;

changing professional ideology in the

2lst centu,y
The prison journal, 8lejrg., nr. 3, 2001,

pp. 313-338
De auteurs verstaan onder een

professionele ideologie een geheel van

opvattingen en ideeën - sommige

expliciet, sommige impliciet - die de

academische belangstelling richten op

bepaalde manieren van analyseren

waardoor aan andere manieren voorbij

wordt gegaan. De begindagen van de

Amerikaanse criminologie waren een

tijd van optimisme waarin men open

stond voor het ontwikkelen van kennis,

de toenmalige professionele ideologie.

Maar geleidelijk aan maakte dit

optimisme — dat vergezeld ging van de

nadruk op kenniscreatie - plaats voor

pessimisme waarin de ideologie van

kennisvernietiging de boventoon

begon te voeren, Het artikel begint

met een samenvatting van de

opvattingen van Sutherland, Sheldon,

Glueck en Cressey. Hun positivistische

criminologie werd verdrongen door de

‘nothing works’-ideologie (Martinson,
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1974). Ondanks stevige kritiek van veel
criminologen op deze doctrine (‘niet
gebaseerd op wetenschap, maat op
fictie’) werd het toch het leidend
beginsel van die periode. Na stil te
hebben gestaan bij enkele in het oog
springende kenmerken van deze
ideologie van kennisvernietiging, gaan
de auteurs in op hun opvatting dat het
nu tijd wordt voor een ‘what works
movement in corrections In deze
nieuwe ideologie is het centrale thema
het idee dat wetenschap een manier is
om de wereld te kennen, te begrijpen
en te verbeteren. Volgens de auteurs
gaat het er vooral om kennis te
genereren over wat helpt om het
criminaliteitsprobleem op te lossen,
dus om kennis over de aard van
criminaliteit en over wat helpt daders
te veranderen.
Met literatuuropgave.

Dodge, M., M.R. Pogrebin
Collateral costs of imprisonment for
women; complications of reintegration
The prison journal, 81e jrg., nr. 1, 2001,
pp. 42-54
Vrouwen in de gevangenis, eens een
vergeten populatie, zijn momenteel
onderwerp van veel studies. Veelal
komt hieruit naar voren dat het verblijf
in een gesloten setting voor veel
vrouwen als erg moeilijk wordt ervaren
en dat de problemen waarmee zij
geconfronteerd worden na hun
vrijlating niet minder ernstig zijn. Door
geïnternaliseerde schaamte, naast
sociale stigmatisering door de
gemeenschap, worden zij nog meer
gestraft na hun detentie. Dit kan zelfs
leiden tot meer afwijkend, crimineel
gedrag. In dit artikel worden de
onderwerpen ‘afzondering van de
familie’ en ‘isolatie binnen de
maatschappij’ onderzocht, zoals dit
wordt ervaren door vrouwen die
voorwaardelijk werden vrijgelaten.
Kwalitatieve gegevens uit ongestructu

reerde diepte-interviews met 54
vrouwelijke ex-gevangenen bieden
retrospectieve reflecties en beschrijvin
gen van het huidige leven. Sociale
stigmatisering en schaamte zijn
belangrijke karakteristieken en
terugkerende elementen van hun
pogingen om sociale relaties te
herstellen. Deze indirecte, onbedoelde
gevolgen van gevangenisstraf houden
verband met de verminderde
investering in zichzelf en anderen, wat
weer wordt veroorzaakt door
voortdurende interne en externe
schaamte. Uit de verhalen blijkt de
noodzaak van alternatieve straffen,
ouderschapsprogramma’s enzovoort.
De indirecte, negatieve gevolgen van
gevangenisstraf kunnen tevens worden
verminderd door arbeidsmogelijkheden
te vergroten en reïntegratie in de
maatschappij en gezinshereniging te
bevorderen.
Met literatuuropgave.

74
IJnhorst, D.M., K. Knight e.a.
Sitvational influences on the implemen
tation of a prison-based therapeutic
community
The prison journal, 81e jrg., nr. 4, 2001,
pp. 436-454
Therapeutic Communities ÇtC’s)
worden steeds vaker beschouwd als
een van de primaire benaderingswijzen
bij de behandeling van drugsmisbruik
bij criminelen. Het positieve resultaat
van de TC is afhankelijk van een
succesvolle uitvoering. In dit artikel
wordt het effect onderzocht van twee
situationele invloeden op de uitvoering
van een IC programma in een
staatsgevangenis — een rookverbod en
een verandering van hulpverleners. De
resultaten suggereren dat een
rookverbod leidt tot een verminderde
concentratie van de gedetineerden op
de behandelingsdoelstellingen en
spanningen veroorzaakt in de relatie
tussen gedetineerden en de staf. Ook
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verandering van hulpverleners had een

negatief effect op het programma. Dit

bleek zijn weerslag te hebben op de

staf, de relaties tussen bewaking en de

behandelende staf, de training van de

staf en de behandeling van gedeti
neerden. Verder onderzoek is nodig

om een beter begrip te krijgen van de

effecten van de onderzochte en andere

situationele invloeden op de
therapeutische gemeenschappen.

Met literatuuropgave.

Loveil, D., C. Johnson, e.a.
Lïving in prison after residential mental

health treatment; a program foiow-up

The prison journal, 81e jrg., nr. 4, pp.

473-490
Naar schatting lijdt 10 tot 15 procent

van de Amerikaanse gedetineerden

aan ernstige geestelijke stoornissen,

die behandeld worden met therapie.

De auteurs evalueten het McNeil
programma, dat ontwikkeld is door Het

Washington State Department of

Corrections. Zij inteiviewden 61
gedetineeren nadat zij onder therapie

waren geweest en enkele begeleiders.

De klinische status van de gedetineer

den werd vastgesteld aan de hand van

de BPRS (Brief Psychiatric Rating
Scale]. Hun symptomen bleken na

therapie verminderd te zijn en zij
hadden waardering voor het
programma. Een minderheid van de

respondenten kende aanpassings

problemen, maar die komen in elke

setting voor. Zelfmoord en geweld

kwamen betrekkelijk zelden voor. Een

doelstelling van het McNeil
programma was de afstand tussen

gedetineerden en personeel te
verkleinen. Die doelstelling is gehaald.
Met literatuuropgave.

and sentencing
The prison journal, 81e jrg., nr. 3, 2001,

pp. 299-312
De American Society of Criminology
hield in 2000 een conferentie getiteld
‘Corrections and sentencing in the 2lst

century Tijdens deze bijeenkomst

werd van gedachten gewisseld over
belangrijke ontwikkelingen die hun

stempel zullen drukken op het
toekomstige Amerikaanse beleid
inzake correcties en straffen. De
auteur doet in haar artikel verslag van

deze gedachtenwisseling; zij bespreekt

de strafrechtsfilosofie van de
afgelopen dertig jaar en hoe deze er in

de nabije toekomst uit zal zien. Tot aan

1970 was er in hoofdzaak sprake van

resocialisatie, daarna maakte Amerika

een onwikkeling door richting crime

control’. Toch blijft er een spanning

bestaan tussen beleidsprogramma’s

die zich focussen op criminaliteits

beheersing en resocialisatie. Een
belangrijke trend die het opkomende

paradigma karakteriseert lijkt
‘evicence-based corrections’ te zijn:

het gebruik van wetenschappelijke

inzichten om het succes of falen van

beleidsprogramma’s te bepalen. De

nieuwe penologie concentreert zich

vooral op vaststelling van risico’s Crisk
assessment’] en het managen van

gedetineerden en minder op het
veranderen van de dader. Maar ook

zien we dat, gelijk met een harde

aanpak van criminaliteit, ook
belangstelling bestaat voor ‘community

justice’, dus voor een beleid dat zich

richt op het herstellen van bescha

digde relaties tussen individuen en

gemeenschappen.
Met literatuuropgave.

17

MacKenzie, D.L
Correct/ons and sentencing in the 2lst

centunj; evidence-based correct/ons

Shearer, RA, L.B. Myers e.a.
Treatment resistance and ethnicity
among female offenders in substance

abuse treatment programs
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The prison journal, 81e jrg., nr. 1, 2001,
pp. 55-72
In de Verenigde Staten is het
gebruikelijk dat aan wetsovertreders
een vorm van counseling of
behandeling wordt opgelegd, naast de
vrijheidsstraf. Dok vrouwen die worden
veroordeeld voor een misdrijf
voortvloeiend uit drugsgebruik worden
behandelingsprogrammas voorge
schreven. Vaak is er van hun kant
sprake van verzet tegen therapie-
vormen, gericht op de behandeling van
het drugsprobleem. De onderzoekers
richten zich op dergelijk verzet bij
verschillende subpopulaties van
vrouwelijke wetsovertreders. Gebruik
makend van de Correctional Treatment
Resistance Scale (dRS, Shearer e.a.,
1999), werden gegevens van 153
volwassen vrouwelijke gedetineerden
uit drie verschillende gevangenissen
geanalyseerd op grond van etnische
verschillen (blank, Afro-Amerikaans of
Latijns-Amerikaans) en verschillen
tussen de drie behandelingsgroepen in
de respectievelijke gevangenissen. De
CTRS bestaat uit zeven categorieën, te
weten isolatie; wantrouwen t.o.v. de
counselor; compliantie; moeite iets van
jezelf te laten zien; cynisme;
ontkenning en cultureel bepaalde
onderwerpen. Het blijkt dat in alle drie
behandelingsgroepen evenveel sprake
was van verzet tegen de behandeling.
Maar onder Afro-Amerikaanse en
Latijns-Amerikaanse vrouwelijke
gevangenen was het verzet het
grootst. Verschillende implicaties van
deze resultaten worden door de
onderzoekers besproken. Hierbij
richten zij zich op de voorbereiding
van de counselor, het opstellen van
het behandelingsprogramma en
oriëntatie voorafgaand aan de
behandeling van vrouwelijke
gevangenen met diverse achtergron
den.
Met literatuuropgave.

78
Toch, H.
The future of supermax confinement
The prison journal, 8lejrg., nr. 3,2001,
pp. 376-388
Zon 200 jaar geleden werd in Amerika
begonnen met zogeheten supermax
gevangenissen speciaal voor ‘de
slechtste van de slechtste misdadigers’,
zoals het in historische verslagen
omschreven staat. Het artikel van de
auteur geeft inzicht in hoe gedetineer
den worden behandeld in de huidige
supermax gevangenissen. Het zijn
plaatsen waar een totaal anti-
humanistische technologie tot uitvoer
wordt gebracht bij gedetineerden die
vanwege hun (vaak geestelijk of
emotioneel gestoorde) gedrag
disproportionele problemen veroor
zaakten in andere gevangenissen. Het
proces op grond waarvan iemand
wordt veroordeeld tot een supermax
mist elke vorm van rechtvaardigheid.
het vertoont grote gelijkenis met
traditionele inquisitie-tribunalen. Een
ander groot probleem is dat veel
bewaarders van gewone gevangenis
sen de supermax gebruiken als
dreigement om de orde te handhaven.
En op menige school worden kinderen
geïndoctrineerd met het idee dat de
supermax nu eenmaal nodig is. De
toekomst van dit type institutie hangt
in hoge mate af van de bereidheid van
beleidsmakers hervormingen door te
voeren. Van groot belang is het
personeel van attitude te laten
veranderen.
Met literatuuropgave.

Reclassering

79
Sung, H-E.
Rehabilitating felony drug offenders
through job development; a look into a
prosecutor4ed diversion program
The prison journal, 81e jrg., nr. 2, 2001,
pp. 271-286
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De auteur van dit artikel beschrijft de

werking van het Drug Treatment

Alternative-to-Prison Program, dat

sinds 1990 in Brooklyn wordt

aangeboden aan drugsverslaafde,

gemarginaliseerde maar niet

geweiddadige justitieklanten. Het DTAP

is te beschouwen als een modaliteit

van rechtsomlegging, waarin men

toegang verkrijgt via de officier van

justitie en dat gericht is op het

terugdringen van recidive. Het

programma is streng en strikt

residentieel. DTAP biedt gedurende 15

tot 24 maanden alle nodige groeps

therapeutische en individuele

ondersteuning. Aanvullend hierop

wordt gewerkt aan persoonlijke

kwaliteiten, wordt training geboden in

uiteenlopende beroepsvaardigheden

en krijgt men voor het zoeken van een

baan in het New Yorkse bedijfsleven

hulp van een speciaal aangestelde

intercedent. Met een voorbehoud voor

de niet altijd adequate onderzoek-

gegevens en het ontbreken van een

controlegroep, heeft de onderzoeker

de dossiers van 319 recente

deelnemers geanalyseerd en
betrokkenen geïnterviewd. Het blijkt

dat de aanpak op de kortere termijn

effect sorteert. DTAP brengt het

percentage van mensen die een baan

hebben van 26 op 92. En door

tussenkomst van betaald werk daalt

het recidivecijfer op de korte termijn

van 33 naar 130/0. De auteur noemt de

resultaten bemoedigend, maar

waarschuwt dat voor effecten op

langere termijn bij betrokkenen het

juiste arbeidsethos nog moet ontstaan

en dat bovendien programma’s als

DIAP afhankelijk zijn van een politiek,

die bereid is faciliteiten en banen voor

de doelgroep te scheppen.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentïe

20
Day Sciater, S., C. Piper
Social exclusion and the we/fare of the

child
Journal of law and society, 28e jrg., nr.

3, 2001, pp. 409-429
Ten aanzien van familierecht is

‘handelen in het belang van het kind’

een wijdverbreid principe. De dialoog

m.b.t. welzijn, waarbinnen dit betekenis

krijgt is steeds dominanter geworden

in onze cultuur van ‘gezond verstand

Binnen deze dialoog worden kinderen

als afhankelijk en kwetsbaar gezien.

Dit beeld leidt tot sociale, wettelijke en

politieke marginalisatie van kinderen.

In deze studie richten de onderzoek

sters zich op het onderwerp ‘kinderen

en scheiding’ om te kijken hoe dit

buitensluiten van kinderen stand kan

houden, naast de ogenschijnlijke

betrokkenheid bij het welzijn van
kinderen en een steeds sterker

wordende discussie t.a.v. rechtvaardig

heid. Zij stellen dat de voorstelling van

kinderen als slachtoffers ertoe dient

om interventie door de staat in de

privacy van de gezinssituatie te

kunnen legitimeren én zij draagt ertoe

bij dat sociale angstgevoelens tav. het

vermeende verdwijnen van het ‘gezin’

worden gesust. Op individueel niveau

wordt door het kenschetsen van

kinderen als slachtoffers het proces

van projectie vereenvoudigd, waarbij

gevoelens die volwassenen niet
kunnen hanteren worden overgedra

gen op hun kinderen. De onderzoek

sters stellen dat een meer psychody

namische kijk op kinderen
noodzakelijk is om marginalisatie van

deze groep aan te kunnen pakken.

27
Fried, C.S., N. Dickon Reppucci

Criminal decision making; the

development of adolescentjudgment,
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criminal responsibility, and culpabi/üy
Law and human behavior, 25e jrg., nr.
1, 2001, pp. 45-61
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de rol die verschil
lende psychosociale factoren spelen
bij de beslissing van adolescenten om
een delict te plegen. Gekeken wordt
naar het tijdsperspectief, de invloed
van peers en risicoperceptie. De
gegevens zijn afkomstig van 56
adolescenten in de leeftijd van 13 tot
18 jaar, van wie ruim 60 procent
gedetineerd was terwijl ruim 83
procent wel eens in aanraking met
justitie was geweest. Leden van
etnische minderheidsgroepen waren
oververtegenwoordigd in de
onderzoeksgroep. Uit de resultaten
blijkt dat gedetineerde respondenten
meer geneigd waren te denken aan de
toekomstige consequenties van een
delict en minder anticipeerden op de
druk van peers. Meisjes anticipeerden
meer op de druk van anderen en
noemden minder voordelen van het
meedoen aan het delict in vergelijking
met de risico’s ervan. Oudere
adolescenten zagen meer voordelen
dan risico’s bij de overweging om een
delict te plegen. Adolescenten uit
etnische minderheidsgroepen zagen
het delict als minder ernstig dan
blanken en waren minder geneigd te
denken dat iemand had moeten zien
aankomen dat iemand ernstig
beschadigd zou worden door het
delict. Oudere en jongere adolescen
ten vonden meer dan de 15-16-jarigen
dat rekening had moeten worden
gehouden met een mogelijk
slachtoffer. De auteurs besluiten met
een bespreking van de implicaties die
hun onderzoeksresultaten zouden
moeten hebben voor de straftoemeting
een jeugdige delinquenten.
Met literatuuropgave.

22
Meisel, J.S
Relationships and juvenile offenders; the
effects of intensive aftercare supervision
The prison journal, Bie jrg., nr. 2, 2001,
pp. 206-246
Gedurende het laatste decennium is
de interesse in nazorg voor jeugdige
delinquenten sterk gestegen.
Beschreven wordt een onderzoek,
gehouden in Colorado, naar de invloed
die deelneming aan een project van
intensieve nazorg heeft op de relaties
tussen jeugdigen en degenen die hen
deze zorg bieden. Bij een succesvolle
intensieve nazorg gaat men er vaak
van uit dat hulpverleners een positieve
relatie met hun cliënten ontwikkelen.
Het onderzoek werd gehouden onder
97 jongeren; een experimentele groep
(N=49) die intensief behandeld werd
en een controlegroep (N= 49). Beide,
etnisch diverse, groepen waren wat
hun achtergrond betreft gelijk. De
gemiddelde leeftijd ten tijde van het
begaan van het delict bedroeg ca. 16
jaar en 780/0 van de jongeren was 16
jaar of ouder. Beide groepen vulden
gedurende vier verschillende fases
vragenformulieren in om eventuele
veranderingen in tijd na te gaan. Zoals
te verwachten viel bleken de relaties
tussen jongeren uit de experimentele
groep en hun hulpverleners zich
gunstiger te hebben ontwikkeld dan
de relatie tussen de controlegroep en
de hulpverleners. Er was ook een
betere communicatie ontstaan tussen
de jongeren uit de experimentele
groep en hun hulpverleners dan bij de
controlegroep. Hoewel het verband
tussen de kwaliteit van de relatie met
hulpverleners en recidive nog niet is
vastgesteld zou dit onderzoek
aanleiding kunnen zijn voor verder
onderzoek op dit gebied.
Met literatuuropgave.
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Slachtofferstudies

23
Abdulrehman, R.Y., R.V. De luca
The implications of childhood sexual
abuse on adult social behavlot
Journal of family violence, 16° jrg., nr.
2, 2001, pp. 193-203
Volwassenen die als kind seksueel
misbruikt zijn en hiervoor niet
adequaat zijn behandeld, kampen
langdurig en vaak blijvend met
psychische problemen, die ook van
negatieve invloed zijn op hun sociale
leven. In dit artikel geven de auteurs
de resultaten weet van een studie
waarin deze hypothese getoetst werd.
Aan een netto-steekproef van 187
beginnende psychologiestudenten aan
de universiteit van Manitoba, legden zij
een drietal meetinstrumenten voor: de
Rand Corporation’s Social Health
Batteiy, de Linn’s Social Dysfunction
Rating Scale en een aangepaste versie
van Finkelhor’s Sexual Victimization
Survey. Zich rekenschap gevend van
de representativiteitsproblemen die
mogelijk samenhangen met de
homogene samenstelling van de
studentensteekproef, komen auteurs
tot de conclusie dat sociaal dis-
functioneren significant vaker
voorkomt bij de groep die als kind
seksueel is misbruikt (N=49) dan bij
de niet-misbruikte jong-volwassenen.
Er werden binnen de ‘misbruikgroep’
geen significante verschillen
vastgesteld op basis van geslacht.
Behalve dat auteurs een aanbeveling
doen voor verder onderzoek, wijzen ze
tenslotte op de schokkende
constatering, dat ruim 71% van de
‘misbruikgroep’ het hun overkomen
misbruik niet als zodanig bestempelt.
Zo snel mogelijke behandeling van
jonge slachtoffers is nodig, zeker ook
om te voorkomen dat men later zelf tot
misbruik overgaat, aldus de onderzoe
kers.

24
Levendosky, A.A., S.A. Graham
Bermann
Parefitifig in battered wome; the
effects of domestic violefice 0fl women
afid their children
Journal of family violence, 16e jrg., nr.
2, 2001, pp. 171-191
Welke gevolgen geweld in het gezin
heeft op vooral het ouderschap van
vrouwen is het onderwerp van deze
studie. De auteurs hanteren een
tweetal theoretische kaders. Het ene is
het ecologische model van Bronfen
brenner over de menselijke ontwikke
ling. Dat model benadrukt de invloed
van variabelen, zoals de gebeurtenis
sen in het gezin, de levensloop van de
ouders en maatschappelijke normen.
Ook let het model op kenmerken van
het kind, stressfactoren en de
aanwezigheid of afwezigheid van
steun. Het andere kader is de
traumatheorie van Hermann, die de
invloed van het gedrag van de dader
benadrukt. Aan het onderzoek deden
120 vrouwen en één van hun kinderen
mee tussen de 7 en 12 jaar (59
meisjes en 61 jongens). Variabelen
werden gemeten met een scala aan
schaaltechnieken. De auteurs
concluderen aan de hand van
structurele vergelijkings-modellen dat
het ecologische model ondersteund
wordt. Zelfs als de moeder in staat is
om haar opvoedende taak naar
behoren uit te voeren, dan nog
kunnen haar stemmingen het kind
negatief beïnvloeden. Mishandeling en
in mindere mate het getuige zijn van
geweld blijken belangrijk te zijn in de
manier waarop het kind zich aanpast.
Ook de traumatheorie wordt door het
onderzoek ondersteund. Vrouwen die
sociale steun ondervinden, voelen zich
minder depressief en getraumatiseerd.
Met literatuuropgave.

Met literatuuropgave.



Justitiële Verkenningen, jrg. 28, nr. 6, 2002 90

25

Nabi, R.L., J.R. Horner
Victïms with voices; how abused
women conceptualise the problem of
spousal abuse and implicat/ons for
inteniention and prevention
Journal of family violence, 16e jrg., nr.
3, 2001, pp. 237-253
Uitgangspunt van dit onderzoek is de
veronderstelling dat vrouwen die zijn
misbruikt door hun partner niet alleen
slachtoffer zijn van echtelijk misbruik
maar ook deskundige zijn inzake dat
onderwerp. De manier waarop deze
misbruikte vrouwen dat probleem
ervaren en hun opvattingen over de
beste aanpak ervan worden
vergeleken met de benadering van
mannen en vrouwen die niet of minder
direct betrokken zijn bij echtelijk
misbruik. De onderzoeksmethode is
een telefonische enquête onder 1850
volwassenen uit Philadelphia. Uit de
resultaten blijkt dat de meningen van
misbruikte vrouwen over echtelijk
misbruik in veel opzichten niet
verschillen van die van de controle
groep. Wel zijn misbruikte vrouwen
meer dan anderen van mening dat de
samenleving stilzwijgend instemt met
echtelijk misbruik door er niet over te
praten. Misbruikte vrouwen denken
dat een openlijke bespreking van het
probleem het gemakkelijker oplosbaar
maakt. De auteurs concluderen dat
verandering van de sociale normen
rond huiselijk geweld kunnen
bijdragen aan zowel interventie als
preventie van echtelijk misbruik.
Met literatuuropgave.
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