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Voorwoord

Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veilig-

heidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan gebruikelijk. De artike-

len zijn bewerkte (en zo nodig vertaalde) versies van papers die eind

augustus van dit jaar werden gepresenteerd op het seminar ‘Public

safety in Europe’ aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Sociaal

wetenschappers uit verscheidene Europese landen discussieerden

daar over de ontwikkelingen in het denken over openbare veiligheid,

criminaliteitsbestrijding en preventiebeleid. Dit gebeurde onder aus-

piciën van de aan de Erasmusuniversiteit gelieerde Onderzoeksschool

Maatschappelijke Veiligheid. 

Het leek de redactieraad een goed idee de lezers van Justitiële verken-

ningen deelgenoot te maken van deze discussie. Daartoe is een van de

initiatiefnemers van het seminar, dr. René van Swaaningen, gevraagd

om als gastredacteur op te treden voor dit themanummer. Hij zocht

de verschillende auteurs en onderwerpen bij elkaar en bracht lijn in

de discussie. Voor Justitiële verkenningen werd door de redactieraad

een selectie gemaakt uit de gepresenteerde papers. Redactie en redac-

tieraad bedanken René van Swaaningen hartelijk voor zijn inzet.

Als een rode draad door dit themanummer lopen de begrippen en

analyses van de Britse wetenschapper David Garland, zoals uiteenge-

zet in zijn boek The culture of control. Daarom wijdt Van Swaaningen

het openingsartikel geheel aan Garlands gedachtegoed. Hij stelt de

vraag in hoeverre diens analyse toepasbaar is op het Nederlandse

justitie- en veiligheidsbeleid in de afgelopen dertig jaar. Tevens gaat

hij na welke elementen uit zijn analyse terugkomen in de overige bij-

dragen aan dit themanummer. De auteur concludeert dat de belang-

rijkste door Garland genoemde indicatoren voor verandering inder-

daad waarneembaar zijn in Nederland en ook worden weerspiegeld in

de bijdragen van andere auteurs. Belangrijke tendenzen zijn het

geloof dat ‘gevangenisstraf helpt’, een steeds populistischer cultuur, de

responsabilisering van niet-strafrechtelijke actoren en het tegelijker-

tijd voorkomen van strategieën van aanpassing en ontkenning. Een

grotere nadruk zou moeten worden gelegd op de rol van cultuur en

etniciteit in het veiligheidsdebat, meent de auteur. Bovendien speelt

in de wereld na 11 september het terrorisme een veel belangrijker rol

in het debat dan toen Garland zijn boek schreef.

Hughes brengt vervolgens de belangrijkste begrippen en beweringen
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in Garlands The culture of control in verband met de wettelijke en

institutionele context in Engeland en Wales. Garlands stellingen over

het functioneren van ‘community partnerships’ ter reductie van crimi-

naliteit en onveiligheid  worden geëvalueerd en beoordeeld aan de

hand van recente onderzoeksresultaten. De auteur werpt verscheide-

ne onbeantwoorde onderzoeksvragen op voor nadere sociologische

en politieke analyses van de preventie- en veiligheidssector in Groot-

Brittannië.

De Zweedse auteur Hörnqvist bespreekt de veranderende percepties

van veiligheid gedurende het laatste decennium. Een belangrijke

trend is de vervaging van het onderscheid tussen interne en externe

veiligheid, tussen oorlogsdaden en misdrijven, maar ook tussen mis-

drijven en relatief onschuldige verstoringen van de openbare orde.

Na de koude oorlog zijn moslimfundamentalisme, armoede, drugs-

handel, migratiestromen en politiek protest centraal komen te staan

in het denken over veiligheidsrisico’s. Deze verschijnselen zijn tegelij-

kertijd lokaal en mondiaal. In Zweden was het doel van het nationale

misdaadpreventieprogramma ‘Ieders verantwoordelijkheid’ om de

gehele natie te mobiliseren in de strijd tegen misdaad. Dit heeft geleid

tot groeiende aandacht voor afwijkend gedrag dat in feite niet misda-

dig is. Lokale openbareordeproblemen hebben een hogere prioriteit

gekregen. De nieuwe veiligheidsmentaliteit heeft daarnaast geleid tot

minder beperkingen in de sfeer van procedures en burgerrechten van

het gebruik van geweld door de staat. Een aantoonbaar gepleegd mis-

drijf is niet langer voorwaarde voor strafrechtelijke vervolging; in

plaats daarvan kan een dreiging of verondersteld risico al voldoende

zijn.

Stangeland bespreekt het veiligheidsdenken in Spanje na de terroristi-

sche aanslagen van 11 maart 2004. Als onderwerp van zorg en onge-

rustheid scoorde het terrorisme – naast werkloosheid – altijd al hoog

in Spanje. Maar na 11 maart 2004 is de aandacht verschoven van de

ETA naar jihadgroepen die zich laten inspireren door Al Quaida.

Terrorisme zaait ongerustheid juist door zijn willekeurige karakter.

Iedereen kan op elk moment een doelwit zijn. Preventieve strategieën

zijn moeilijk te ontwikkelen, terwijl een beleid gericht op uitroeiing

een tegengesteld effect kan sorteren. Het meest is nog te verwachten

van verbetering van rechercheonderzoek, onder meer door de recru-

tering van politiepersoneel onder etnische minderheden en van

mobilisering van minderheden tegen terroristische propaganda en

extremistische jihadgroepen. Deze bevolkingsgroepen hebben het

6 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 7 2004



7Voorwoord

meest te verliezen door terroristische aanslagen. Een andere preven-

tieve strategie zou kunnen bestaan uit de consolidering van de ver-

schillende islamitistische raden in Spanje omdat deze zicht houden

op het opduiken van extremistische interpretaties van de Koran. Er

zijn aanwijzingen dat extremistische imams die in Marokko niet

mogen preken, naar Spanje zijn uitgeweken. Ten slotte is het belang-

rijk binnen de opsporing de internationale samenwerking te verbete-

ren. Het intensiveren van de banden met de Marokkaanse en Algrijnse

autoriteiten is cruciaal.

Het onderwerp stedelijk geweld in Frankrijk staat centraal in de bij-

drage van Body-Gendrot. Het gaat haar dan met name om de rol van

jongeren en de wijze waarop geweld sociale en politieke betekenis

krijgt. De stad is een nuttige metafoor geworden om een cocktail van

angsten, zorgen en spanningen te duiden, waarbij wordt gerefereerd

aan een breed scala van gedragingen: van anti-sociaal gedrag tot

gevechten tussen jongeren en de politie. Eerst onderzoekt de auteur

de politisering van stedelijk geweld via de media en de politieke gevol-

gen daarvan. Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe objectief de offi-

ciële statistieken zijn als het gaat om gewelddadig gedrag van jonge

mannen uit etnische minderheidsgroepen Ook worden deze cijfers

vergeleken met gegevens uit andere onderzoeken. Tot slot wordt de

productie van geweld in de stad benaderd vanuit een theoretische

invalshoek en worden suggesties gegeven voor nader onderzoek,

waarbij de auteur vooral meer aandacht vraagt voor interetnische

relaties en institutionele discriminatie in relatie tot de werkwijze van

justitie en politie.

Hebberecht ten slotte analyseert het Belgische beleid inzake crimina-

liteitspreventie sinds 1985. In lijn met Garland stelt de auteur dat dit

beleid een dubbele strategie weerspiegelt. Enerzijds is sprake van een

pragmatische strategie waarbij de overheid door middel van het pre-

ventiebeleid de beperkingen in het functioneren van het strafrecht-

systeem wil overstijgen. Dit blijkt uit de uitbouw van een situationele

en technopreventie en uit partnerschappen met scholen, ouder- en

jeugdverenigingen, welzijnsorganisaties en bewoners uit stedelijke

middenklassenbuurten. In de eerste helft van de jaren negentig ont-

stonden partnerschappen met lokale overheden en welzijnsorganisa-

ties, dit alles in het kader van stedelijke en sociale vernieuwingspro-

jecten. In de tweede helft van de jaren negentig trachtte de overheid

de beperkingen in het functioneren van de politie te overstijgen door

in de stedelijke context allerlei nieuwe veiligheidsfuncties (stadswach-



ten, stewards) in het leven te roepen. De strategie van een meer

repressieve en bestraffende segregatie van bepaalde risicopopulaties

is pas de laatste jaren manifest aanwezig in het preventiebeleid. Vooral

jongeren van vreemde origine, illegalen, prostituees, bedelaars en

drugsverslaafden zijn in deze strategie de beoogde doelgroepen. De

auteur plaatst deze ontwikkelingen nadrukkelijk in de context van

economische globalisering, die vooral in de steden heeft geleid tot

sociale fragmentering, polarisering, ongelijkheid en culturele diversifi-

catie, met als gevolg toenemende sociale, criminaliteits- en onveilig-

heidsproblemen. De overheid slaagt er minder goed in om sociale

integratie en cohesie te realiseren en tegelijkertijd tegemoet te komen

aan de wensen van het bedrijfsleven, aldus de auteur.

M.P.C. Scheepmaker

Onderzoeksnummer
De inventarisatie van onderzoek op justitieel terrein verschijnt dit jaar niet

in nummer 7, zoals gebruikelijk was in de afgelopen jaren. Het overzicht

komt uit in december, als nummer 9.

De redactie
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Een sociologische beschouwing aan de hand van

David Garland

R. van Swaaningen*

Veiligheid is een politiek thema van de eerste orde. We horen en lezen

er zóveel over dat het moeilijk voorstelbaar is dat dit niet altíjd zo is

geweest. En toch moeten we constateren dat het begrip veiligheid

eigenlijk pas een jaar of tien, zo rond het verschijnen van de eerste

Integrale Veiligheidsrapportage in 1993, de kern vormt van het

Nederlandse criminaliteitsbeleid en dat het pandemonium van elkaar

vrijwel dagelijks aftroevende politici die om het hardst roepen dat zíj

Nederland het veiligst maken eigenlijk pas iets van de laatste paar jaar

is.1 Van alle oorzaken die we voor deze laatste fase in de politisering

van de veiligheidsproblematiek kunnen aanwijzen moet in elk geval

de katalyserende werking worden genoemd van ‘9/11’ en de daarop

volgende ‘oorlog tegen het terrorisme’, en van de moord op Pim

Fortuyn, waarna ‘de emotie’ een stevige noot is gaan meezingen in het

politieke debat.

Vandaag de dag heeft zo’n beetje elke stad en elk dorp in Nederland

een eigen veiligheidsplan. Er worden targets gesteld en wanneer die

niet worden gehaald, mag ‘de politiek’ daarop worden afgerekend. In

allerlei krachtdadig klinkende actieprogramma’s wordt er weinig tijd

‘verdaan’ om even pas op de plaats te maken om te kijken wat we pre-

cies doen, waarom we dat doen en of onze reactie wel een adequaat

antwoord biedt op de problemen waar we mee kampen. Zelden wordt

er ook naar andere landen gekeken, zodat we eigenlijk nauwelijks

weten of daar vergelijkbare problemen spelen en hoe men daar op de

vragen rond onveiligheid reageert. Op deze beide beperkingen van het

* De auteur is hoofddocent en opleidingscoördinator criminologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Bij het schrijven van dit stuk is dankbaar gebruikgemaakt van de
notulen die Fiore Geelhoed heeft gemaakt van het aan dit themanummer gewijde sympo-
sium aan de Erasmus Universiteit, dat op 24 augustus 2004 is gehouden onder auspiciën
van de Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid (www.omv.nl).

1 Daarvoor was het politieke debat diverser (links had andere ideeën dan rechts) en
bekoelder en ging het meer specifiek over 'kleine criminaliteit', fraude en dergelijke. Zie:
Brants, 1986.

Veiligheid in Nederland en Europa



huidige veiligheidsbeleid willen we in dit themanummer van Justitiële

verkenningen ingaan. Auteurs uit diverse Europese landen is gevraagd

aan te geven welke problemen in hun land het meest op de voorgrond

staan in het debat over veiligheid en welke factoren een rol hebben

gespeeld bij de sociale en politieke constructie van het veiligheidspro-

bleem.

Het gaat in dit themanummer dus niet om de instrumentele vraag

‘wat werkt’, maar om een sociologische analyse van het veiligheids-

beleid als zodanig. Een belangrijke bron van inspiratie hierbij is David

Garlands boek The culture of control. In de diverse bijdragen aan dit

nummer kunnen we veel van de in Garlands werk beschreven ontwik-

kelingen herkennen. Daarom heeft de redactie van dit tijdschrift mij

als gastredacteur van dit themanummer gevraagd om bij wijze van

inleiding te beginnen met een korte weergave van Garlands theorie

over de belangrijkste veranderingen die de afgelopen dertig jaar heb-

ben plaatsgevonden in de wijze waarop wij omgaan met criminaliteit

en onveiligheid.2 Garlands op de Noord-Amerikaanse en Engelse

situatie geënte analyse zal ik relateren aan ontwikkelingen in ons

eigen land en ze waar mogelijk in verband brengen met de in dit

themanummer gepubliceerde bijdragen over diverse andere Europese

landen.

Veranderingen in het criminaliteitsbeleid

Garland begint zijn boek met de vaststelling dat we weliswaar geneigd

zijn de realiteit van vandaag als normaal te beschouwen, maar dat

niemand het dertig jaar geleden voor mogelijk zal hebben gehouden

hoe we tegenwoordig omgaan met criminaliteit en onveiligheid. Die

periode is niet toevallig gekozen; het boek begint direct ná het tijdvak

1968-1973 waarin de samenleving op een aantal punten fundamen-

teel is veranderd. In The culture of control beoogt Garland de hierna

opgetreden veranderingen in het criminaliteitsbeleid in kaart te bren-

gen en zoekt hij naar de oorzaken hiervan. Garland gooit het net hier-

bij breed uit; hij relateert het ontstaan van de huidige ‘cultuur van

controle’ aan grote onderwerpen als het afbrokkelen van de

10 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 7 2004
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ligheid ga ik in deze bijdrage niet nader in. Zie hierover: Van de Bunt en Van Swaaningen,
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verzorgingsstaat en aan een veranderd ‘penologisch bewustzijn’ –

waarmee hij doelt op de impliciete verwachtingen die wij hebben ten

aanzien van het straffen. In het eerste hoofdstuk beschrijft hij twaalf

indicatoren, die hij in latere hoofdstukken aan een nadere analyse

onderwerpt.3

Ten eerste wijst Garland op het verloren geloof in resocialisatie en ten

tweede op de daaraan gekoppelde herwaardering van het ‘expressieve’

karakter van de straf. Met dit laatste bedoelt hij dat met straffen niet

meer primair een rationeel, instrumenteel doel wordt nagestreefd

(afschrikking, resocialisatie), maar dat het vooral belangrijk wordt

gevonden dat met straf een ‘signaal naar de samenleving’ wordt afge-

geven.4 Ten derde wijst Garland erop dat de rol van emoties in politie-

ke besluitvorming veel sterker is geworden – en de rol van een nuchte-

re afweging van argumenten geringer is geworden. Ten vierde meent

Garland dat het toegenomen belang dat wordt gehecht aan het ver-

haal en het belang van het slachtoffer de ‘cultuur van controle’ in

belangrijke mate heeft beïnvloed. In het verlengde hiervan zijn, ten

vijfde, onze strafdoelen ook ergens anders op gericht dan voorheen.

Waren oorspronkelijke strafdoelen (afschrikking en resocialisatie)

vooral gericht op de dader; de nieuwe strafdoelen zijn gericht op het

slachtoffer (genoegdoening) en vooral op de samenleving (veiligheid).

Met het zesde punt komen we al dicht bij de kern van Garlands analy-

se. Volgens hem is de sterke politisering van alles wat met criminaliteit

en veiligheid te maken heeft één van de belangrijkste veranderingen

van de afgelopen dertig jaar. Juist op dit punt lijken we in Europa

echter het verst weg te staan van de Noord-Amerikaanse situatie, waar

Garland zijn analyse grotendeels op ent. Maar ook al hebben wij (nog)

geen politiek benoemde functionarissen die zich direct met het crimi-

naliteitsbeleid bemoeien en die om electorale redenen sterk op de

populistische toer gaan, het belangrijkste punt dat Garland maakt is

echter misschien wel juist in Nederland het overdenken waard. Juist

Nederland is traditioneel immers een land waarin beleid in sterke

mate wordt ondersteund met onderzoek en vooral wordt ontwikkeld

door deskundigen. Garland stelt dat die deskundigen aan invloed

hebben verloren en dat onderzoek tegenwoordig vooral strategisch

11Veiligheid in Nederland en Europa

3 Hans Boutellier behandelt Garlands twaalf punten ook in zijn boek De veiligheidsutopie
(p. 5-9). In tegenstelling tot Boutellier betrek ik bij de behandeling van deze punten direct
wat Garland er in latere hoofdstukken over zegt, relateer ik ze direct aan de Nederlandse
ontwikkelingen en leg ik ook een aantal andere inhoudelijke accenten.

4 Zie in dit verband Van Ruller, 1993 en Van Ruller, 2003.



wordt ingezet – hetzij om iets dat men om politieke redenen wil van

een zekere wetenschappelijke legitimatie te voorzien, hetzij om een

bepaald politiek voornemen onderuit te halen. In dit themanummer

bekijkt Patrick Hebberecht hoe het thema ‘veiligheid’ in België is

gepolitiseerd. Deze politisering van het criminaliteitsbeleid is er vol-

gens Garland, ten zevende, ook de oorzaak van dat ‘we’ weer steeds

meer zijn gaan geloven in de heilzame werking van de gevangenis;

niet meer ter resocialisering of ter afschrikking, maar wel ter vergel-

ding en uitschakeling. Elders heb ik de enorme uitbreiding en ver-

sobering van het Nederlandse gevangeniswezen al in dit licht

geanalyseerd (Uit Beijerse en Van Swaaningen, 2004).

Een volgend punt waar Garland in de loop van zijn boek telkens op

terugkomt – dat is dus punt acht – zijn de veranderingen die de afge-

lopen dertig jaar binnen de criminologie hebben plaatsgevonden. Hij

stelt dat de criminologische stromingen waarin wordt gewezen op de

maatschappelijke oorzaken van criminaliteit (spanning, sociale des-

organisatie, kritische criminologie) in de loop der jaren aan belang

hebben ingeboet. Daar is ten eerste een ‘criminologie van het alle-

daagse leven’ voor in de plaats gekomen. In deze criminologische

benaderingen (waarbij hij met name doelt op routinehandelingen,

rationele keuze en bindingen) wordt criminaliteit beschouwd als een

‘normaal’ maatschappelijk verschijnsel dat niet echt uitgebannen kan

worden, maar dat op zijn hoogst enigszins binnen de perken kan wor-

den gehouden. Garland typeert dit ook wel als een ‘criminologie van

onszelf’, omdat er een ‘boefbeeld’ uit spreekt dat niet fundamenteel

van ons verschilt: de crimineel als calculerende burger. Daartegenover

signaleert Garland een heropleving van pathologiserende benaderin-

gen (evolutionaire en ontwikkelingscriminologie) die juist als een ‘cri-

minologie van de ander’ kunnen worden getypeerd, omdat er een

‘boefbeeld’ uit spreekt dat sterk afwijkt van dat van plichtsgetrouwe

burger. Beide ‘criminologieën’ vormen de basis van twee onder-

scheiden beleidsstrategieën ten aanzien van respectievelijk veilig-

heidsmanagement en criminaliteitsbestrijding – die hieronder zullen

worden behandeld.

Op deze ‘rode draad’ in het boek richt met name Gordon Hughes zich

in dit themanummer. Garlands visie op de ontwikkeling van de crimi-

nologie sluit weliswaar naadloos aan bij zijn analyse van het

criminaliteitsbeleid, maar of zijn analyse van ‘de’ criminologie nu wel

correct is, kan worden betwijfeld. Zo is erop gewezen dat het meeste

criminologische onderzoek nog steeds is gericht op maatschappelijke

12 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 7 2004



factoren; dat er naast instrumentele ook nog steeds kritische studies

over de beheersing van criminaliteit bestaan; dat er ook binnen deze

kritische criminologische stromingen de nodige ontwikkeling heeft

plaatsgevonden en dat de vraag of een bepaalde benadering al dan

niet in de smaak valt bij beleidsmakers weinig zegt over het weten-

schappelijke belang dat eraan moet worden gehecht, noch over de

beleidsmatige relevantie ervan (zie bijvoorbeeld Young, 2003).5

Ook met de volgende drie indicatoren preludeert Garland op zijn

kernhoofdstuk, waarin hij de twee moderne strategieën van criminali-

teitsbeheersing behandelt. Als negende punt wijst hij op de sterk ver-

anderde infrastructuur van het veiligheidsbeleid. Naast politie en

justitie zijn er legio andere actoren bijgekomen, die zijn gemobiliseerd

– ‘geresponsibiliseerd’ zegt Garland – om hun steentje bij te dragen

aan het terugdringen van de criminaliteit. In navolging van de socio-

loog Sir Anthony Giddens legt Garland sterk de nadruk op het belang

van ‘agencies’ – een begrip dat zowel ‘professionele actoren’ als

‘diensten’ omvat – als voertuigen van maatschappelijke verandering.

Garland wijst hierbij met name op ‘public-private partnerships’, maar

wat de Nederlandse situatie betreft dient veeleer te worden gewezen

op de toegenomen rol van lokale overheden en van diverse aan de

overheid gelieerde controleorganen, en daarna op het beroep dat

wordt gedaan op het buurt- en opbouwwerk, de jeugdzorg, scholen,

kerken en moskeeën om een bijdrage aan de criminaliteitsbeheersing

te leveren. De rol van het bedrijfsleven en van burgerinitiatieven lijkt

in Nederland – zeker in vergelijking met de Verenigde Staten – relatief

bescheiden.6 Met Garlands tiende punt, de commercialisering van de

veiligheidszorg, lijkt het in Nederland nogal mee te vallen. Er zijn wel-

iswaar ‘veiligheidswinkels’ gekomen waar men allerlei beveiligingssys-

temen kan kopen en particuliere beveiligingsdiensten patrouilleren in

onze winkelcentra en rijkere stadswijken, maar het echte politiewerk

is nog altijd aan de overheid voorbehouden en private gevangenissen
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hebben we ook (nog) niet. Wat in Nederland wel weer heel erg aan de

orde is – punt elf – is de verregaande standaardisering van de bedrijfs-

voering van verschillende bij de criminaliteitsbeheersing betrokken

diensten. Er wordt gesproken over ‘cliënten’ met wie ‘contracten’ wor-

den gesloten, er moeten ‘targets’ worden gehaald en er is sprake van

‘outputfinanciering’. Of de diverse diensten hiermee nu werkelijk

effectiever worden of zelfs maar efficiënter zijn gaan werken is de

vraag, maar dat het hieruit voortvloeiende kwantificeringsfetisjisme

als zodanig heel erg veel tijd kost en dat het principe ‘alleen dat doen

wat geteld kan worden’ een sturende rol speelt bij de prioriteitenstel-

ling van de diverse diensten zal evident zijn voor iedereen die binnen

dergelijke organisaties werkzaam is.7

Ten slotte – punt twaalf – wijst Garland op de continue crisissfeer die

wordt geschapen in een opzwepende tango tussen media en politiek.

Kamerleden blijken hun vragen vooral uit de krant te halen8 en het

lijkt er wel eens op dat incidenten worden uitvergroot om uit-

breidingen van bevoegdheden snel en zonder veel kritiek te kunnen

doorvoeren. Exponenten van de permanente paniek als de explosie

aan – vaak weinig consistente – nieuwe wetgeving en de nieuwe

reorganisatie die al weer wordt aangekondigd terwijl de vorige nog

maar ternauwernood is geïmplementeerd, zijn de in de Nederlandse

situatie meest herkenbare fenomenen.

Met name bij de behandeling van dit punt wordt duidelijk dat Garland

zijn boek heeft geschreven voor ‘9/11’, anders zou het debat over ter-

rorisme er veel nadrukkelijker in hebben gezeten. Weinig thema’s zijn

zo geschikt om een staat van permanente paniek te veroorzaken als

‘de’ terroristische dreiging, waar ondanks – of juist mede als gevolg

van – alle codes groen, oranje en rood nauwelijks enige greep op te

krijgen is. In dit themanummer geeft Per Stangeland aan hoe de bom-

aanslagen in Madrid op 11 maart 2003 het debat over veiligheid in

Spanje hebben veranderd. Magnus Hörnqvist bekijkt in de Zweedse

context de gevolgen die de angst voor een terroristische dreiging heeft

voor de ontwikkeling van de rechtsstaat. Op het aan dit themanum-

mer gewijde seminar in Rotterdam is in dit verband ook gerefereerd

aan de ingrijpende veiligheidsmaatregelen die met een speciaal doel
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ber 2004.



– i.c. de Olympische Spelen in Griekenland of het Europees kampi-

oenschap voetbal in Portugal – in het leven zijn geroepen, maar die na

afloop van die evenementen een permanent karakter bleken te krij-

gen.9 Met deze spanning tussen burgerrechten en vrijheden aan de

ene kant en de roep om bescherming aan de andere bevinden we ons

in het hart van Garlands analyse.

Een merkwaardige omissie in Garlands analyse is dat hij nauwelijks

ingaat op de etnische dimensie, die juist in de Verenigde Staten zo

belangrijk is bij het veiligheidsprobleem. Juist in dat land is criminali-

teitsbeheersing vaak beschreven als een strijd van blank tegen zwart,

waarbij populariserende criminologische stereotyperingen van

African American veelplegers als ‘super-predators’, de ‘war on drugs’

en ‘zero-tolerance policing’ de belangrijkste wapens zijn om jonge

zwarte mannen uit te schakelen (Miller, 1996). Het gaat mij niet zo

zeer om de vraag of een dergelijke analyse al of niet klopt, maar veel-

eer om het punt dat het een centrale kwestie is die Garland eigenlijk

in zijn analyse zou hebben moeten verwerken, omdat hij zo nadruk-

kelijk ingaat op veranderingen in de criminologie, de ‘war on drugs’

en ‘zero tolerance policing’. In dit verband werpt Sophie Body-

Gendrot in dit themanummer de interessante vraag op in hoeverre

etnische spanningen in Franse banlieues vergelijkbaar zijn met wat er

in Noord-Amerikaanse getto’s gebeurt. Zij gaat hierbij met name in op

de zwaar aangezette berichtgeving rond relletjes waar een etnische

dimensie aan zit en het collectieve wantrouwen tussen verschillende

etnische groepen – zeker tussen die met een Noord-Afrikaanse en een

West-Europese achtergrond – dat in de Franse samenleving is ont-

staan. Ook in Nederland, waar de laatste jaren wel heel erg wordt

gefocust op allochtonen als veroorzakers van onveiligheid, kan een

kritische blik op de rol van de eigen, autochtone samenleving geen

kwaad (Brion, 2004). Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp

(2004) concluderen in dit verband dat juist doordat de autochtone

gelederen zich in Nederland steeds meer zijn gaan sluiten en er een

nieuwe kuddementaliteit is ontstaan waarin nog maar slecht met (cul-

turele) verscheidenheid kan worden omgegaan, de emancipatie en

integratie van allochtonen wordt bemoeilijkt.
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Twee strategieën van criminaliteitsbeheersing: aanpassing en
ontkenning

Nadat in kaart is gebracht welke veranderingen zich de afgelopen der-

tig jaar hebben voorgedaan is de logische vervolgvraag hoe die kun-

nen worden verklaard. Garland zoekt die verklaring vooral in het feit

dat de overheid een acceptabele uitweg moest vinden om de onaan-

gename boodschap dat het criminaliteitsniveau in een open, com-

plexe en welvarende samenleving hoog is en zal blijven en dat de

mogelijkheden die de overheid heeft om de criminaliteit het hoofd te

bieden beperkt zijn.10 Uit die vervelende vaststelling zijn twee sterk

uiteenlopende beleidsmatige conclusies getrokken. Een eerste strate-

gie is om je als overheid min of meer aan te passen aan deze realiteit

en je in plaats van te blijven proberen de criminaliteit uit te roeien

vooral te gaan richten op het beheersen ervan. Een tweede strategie is

het simpelweg ontkennen dat de overheid de criminaliteit niet in de

greep kan krijgen; wanneer er maar meer agenten en meer cellen

komen, komt alles weer goed. In de eerste, pragmatische benadering

wordt vooral gezocht naar andere middelen van criminaliteits-

beheersing, in de tweede, afwisselend moralistische en populistische

benadering wordt meer daadkracht bepleit en wordt het probleem

vooral gedefinieerd als een capaciteitsprobleem.11

Deze twee ontwikkelingen vinden tegelijkertijd plaats. De onderlinge

tegenspraak in aannames en receptuur valt nauwelijks op omdat

beide strategieën zich richten op andere actoren en een ander

publiek. Waar de strategie van aanpassing vooral bedoeld is voor men-

sen die in de praktijk van de criminaliteitsbeheersing werkzaam zijn,

is de strategie van de ontkenning vooral bedoeld voor politieke ambts-

dragers (inclusief burgemeesters) en het grote publiek. Op dit kern-

punt is Garlands analyse zeer herkenbaar in de Nederlandse situatie.

Het beleidsrapport Samenleving en criminaliteit uit 1985, waarin

onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve strategieën ten aan-

zien van de veelvoorkomende criminaliteit en repressieve strategieën

ten aanzien van de zware criminaliteit, is een icoon op dit gebied.

De met dit rapport ingezette beleidslijn dat er aan de ene kant wordt

gezocht naar preventieve, pragmatische middelen van criminaliteits-

beheersing, terwijl aan de andere kant ook de repressieve en moralise-
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rende kant van het systeem wordt uitgebreid, is nooit meer verlaten.

Met het rapport Recht in beweging uit 1990 werden wat meer mora-

listische elementen naar voren geschoven, uit In juiste verhouding uit

1996 spreekt weer een wat pragmatischer instelling en in de laatste

nota van het Paarse kabinet, Criminaliteitsbeleid; investeren in een

zichtbare overheid uit 2001, spreekt het pleidooi voor een daad-

krachtiger overheidsoptreden weer het duidelijkst.12 Maar uiteindelijk

is er vanaf 1985 vooral geïnvesteerd in meer van hetzelfde (Van de

Bunt, 2002). Met de meeste recente nota Naar een veiliger samenle-

ving uit 2002 is dat bepaald niet anders geworden.

Als belangrijkste kenmerken van de aanpassingsstrategie noemt

Garland de professionalisering van justitie en de ‘responsibilisering’

van lokale overheden, welzijnsactoren, het maatschappelijk midden-

veld en het bedrijfsleven om actief bij te dragen aan de beheersing

van de criminaliteit. De professionalisering bestaat met name uit de

grotere rol die criminologen hebben gekregen (van misdaadanalyse

tot het opstellen van ‘what works’-criteria), het toegenomen gebruik

van informatietechnologie en de commercialisering.13 De eerder

genoemde ‘criminologie van het alledaagse leven’, waarin criminaliteit

wordt geherdefinieerd als ‘onregelmatigheden’ of ‘overlast’ die ‘inte-

graal’ moet worden aangepakt, begeleidt de aanpassingsstrategie in

ideologische zin. Binnen de diensten worden succescriteria geher-

definieerd: als de politie minder zaken opheldert, wordt het aantal

processen-verbaal dat zij uitschrijft het nieuwe succescriterium; wan-

neer de gevangenis niet resocialiseert, houdt zij het tuig van de straat;

en wanneer de geweldscriminaliteit niet afneemt, richten we ons op

de angst van de burger voor criminaliteit.

Responsibilisering is geworteld in de erkenning dat we met de tradi-

tionele strafrechtelijke aanpak altijd achter de feiten aan blijven hob-

belen, én dat criminaliteit een maatschappelijk probleem is dat ook

alleen met behulp van krachten in de samenleving binnen de perken

kan worden gehouden. Dit proces gaat gepaard met een veranderd

idee over de rol van de overheid; van een soevereine, dirigistische

staat gaan we langzaam maar zeker toe naar een netwerksamenleving,

waar een ondernemende overheid op afstand enige sturing in aan
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probeert te brengen. In een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift ben ik

daar nader op ingegaan (Van Swaaningen, 1999). Garland maakt ove-

rigens geen onderscheid tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke

overheid. Aan professionele actoren, diensten én de gemeenschap

kent hij in maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijker rol toe

dan aan de overheid. In de praktijk ligt het belangrijkste probleem van

responsibilisering waarschijnlijk in de gebrekkige manier waarop ver-

schillende actoren samenwerken. Elke instelling moet eerst zijn eigen,

interne ‘targets’ halen, en daarin is zelden voorzien in middelen om

een effectieve samenwerking gestalte te geven.

Achter de ontkenningsstrategie zitten weer heel andere mechanis-

men. Garland ziet met het ontstaan van de risicosamenleving een

‘politiek van de angst’ ontstaan. De boodschap is dat overal gevaar

loert en de reactie is dat overal risicoanalyses en dito profielen over

worden opgesteld. Op deze nieuwe risicojustitie ga ik hier niet nader

in. De sterke heropleving van de (bio)psychologische criminologie is

hiervan de belangrijkste wetenschappelijke steunpilaar – hoewel in de

(Amerikaanse) beleidspraktijk vooral gevaren wordt op populariseren-

de, sociaal-darwinistische interpretaties hiervan en op spectaculaire

verhalen over daderprofilering. Garland stelt dat met name gekozen

functionarissen moeite hebben met de aanpassingsstrategie, omdat

die electoraal zo slecht te verkopen is. De boodschap van de ontken-

ningsstrategie dat ‘booswichten’ zullen worden gestraft en uitgesloten

van de samenleving (dit noemt Garland punitieve segratie) en dat de

overheid hard en daadkrachtig zal optreden, doet het wat dat betreft

veel beter. En ook al wordt de samenleving er met zero tolerance poli-

cing, uitbreiding van repressieve bevoegdheden en faciliteiten of lan-

gere straffen ook niet veiliger op, het antwoord is dan simpelweg dat

dat komt omdat we nog niet genoeg doen.

Het feit dat simpele boodschappen zo aanslaan bij de bevolking wijt

Garland met name aan de ontwikkeling van een op media-performan-

ce en infotainment gerichte ‘dramademocratie’: wie angst zaait, zal

brede steun voor onorthodoxe en verregaande maatregelen oogsten

(vergelijk Elchardus, 2002). Daarbij is ook de toegenomen zichtbaar-

heid van slachtoffers en het hun aangedane leed van groot belang.

Met name de schokeffecten die ‘spraakmakende zaken’ als gruwelijke

verkrachtingen, afrekeningen of pedofiele netwerken teweegbrengen

zijn hierbij van groot belang. De koel en afstandelijk overkomende

kennis van deskundigen kan hiermee relatief eenvoudig terzijde wor-

den geschoven. Ook de ‘staccatocultuur’, waarin alles wat niet op een
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A4-tje past terzijde wordt geschoven, draagt niet bij aan een construc-

tief gebruik van onderzoeksgegevens, die het over het algemeen van

de nuance moeten hebben (Zijderveld, 1991). De commerciële bevei-

ligingssector ten slotte heeft zowel belang bij de ontkenningsstrategie

(hoe banger mensen, hoe beter hun producten aftrek vinden) als bij

de aanpassingsstrategie; dat laatste omdat zijn expertise vooral ligt in

de hierbij passende situationele preventie.

Conclusie

Wat bedoelt Garland met het begrip ‘culture of control’? Hij wil hier-

mee ten eerste aangeven dat het er bij de criminaliteitsbeheersing niet

langer om gaat welk middel wordt gebruikt (strafrecht, bestuur, maat-

schappelijk werk, techniek) maar om het feit dat alle mogelijke

middelen worden ingezet om alle mogelijke risico’s in te perken. Lees

ik de laatste kabinetsnota Naar een veiliger samenleving uit 2002, dan

denk ik dat we in Nederland al aardig op weg zijn naar een dergelijke

‘beheerscultuur’. Lees ik echter het WRR-rapport De toekomst van de

nationale rechtsstaat uit datzelfde jaar, dan spreekt daar toch een

andere visie uit. In dat laatste rapport wordt de ‘culture of control’ ten

eerste fundamenteler in de context van veranderingen in de verzor-

gingsstaat en internationale verhoudingen geplaatst en ten tweede is

er meer oog voor de paradoxale verhouding met rechtsstatelijke

beginselen.14 Ten tweede wil Garland hiermee uitdrukken dat we op

een geheel andere wijze over criminaliteit en veiligheid zijn gaan pra-

ten. In plaats van een probleem dat is geworteld is in de maatschappij

wordt het veeleer voorgesteld als een plaag die over de verder uit

brave burgers bestaande samenleving komt en waar wij verder eigen-

lijk buiten staan. Natuurlijk staat dit haaks op zowel het idee achter als

het recept van responsibilisering, maar dat zijn zo de paradoxen van

de laatmoderne samenleving die vrijwel geen politicus meer opvallen.

Ten derde doelt Garland met dit begrip op het feit dat er op het terrein

van de criminaliteitsbeheersing en de veiligheidszorg een ontiegelijk

aantal nieuwe experts en apparaten zijn bijgekomen, die op heel

andere wijze naar het probleem kijken, op een geheel andere wijze

zijn georganiseerd en een heel ander instrumentarium ter beschikking

hebben dan het traditionele strafrecht.
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Dit zal ook belangrijke consequenties hebben voor politie en justitie

zelf. Zo zal het op straat boeven vangen een minder centrale rol in het

politiewerk gaan spelen. De politie zal zich steeds meer ontwikkelen

als risicomanager en makelaar in informatie; met behulp van allerlei

verschillende databestanden brengt zij netwerken en hot spots in

kaart en zal dan de meest geëigende middelen inzetten (vergelijk

Ericson en Haggerty, 1997). Risicojustitie zal derhalve alleen nog maar

belangrijker worden. Ook de impuls van kostenbeheersing zal een nog

belangrijker rol gaan spelen. De reeds ingezette tendens van bedrijfs-

matiger werken zal dus ook nog prominenter worden. Het boven

omschreven herdefiniëren van succescriteria in gemakkelijk kwantifi-

ceerbare ‘producten’ is hierbij van groot belang. Ook in de criminolo-

gie zal de economische logica van kosten- en batenafweging een

steeds grotere rol gaan spelen en de sociologische visies op oorzaken

van criminaliteit steeds een geringere. De huidige onderzoeksagenda

van het WODC vormt hiervan in zekere zin een illustratie; ook hier zie

je dat kosten-batenonderzoek steeds belangrijker wordt.15

Garland spreekt aan de ene kant in relatief neutrale termen over deze

ontwikkelingen, maar aan de andere kant stelt hij wel nadrukkelijk dat

we niet verder hoeven op de ingeslagen weg en dat er dertig jaar gele-

den ook een belangrijke breuk met het verleden heeft plaatsgevonden.

Dat zou nu ook kunnen gebeuren: er kunnen andere politieke keuzes

worden gemaakt en professionele actoren kunnen een andere praktijk

ontwikkelen. Hij eindigt met een aantal dilemma’s in de huidige cul-

tuur van controle, die het debat wellicht een andere kant op sturen.

Ten eerste bestaat er een spanning tussen de liberale ideologie van de

(consumenten)vrijheid en die van de strenge staat. Nu is er misschien

nog steun voor ‘onorthodoxe’ maatregelen omdat dit noodzakelijk

wordt geacht in het kader van de terreurbestrijding, maar wanneer

mensen de directe relatie die de overheid tussen deze twee factoren

legt niet (meer) zien of wanneer de politie iets te veel huizen van

onschuldige burgers overhoop haalt, kan de balans gemakkelijk heel

anders komen te liggen.

Ook wordt de vraag wie wat betaalt steeds minder duidelijk wanneer

zoveel actoren, met even zoveel verschillende ‘bazen’ zich op het ter-

rein van de criminaliteitsbeheersing begeven. Een aantal concrete

voorbeelden. Moet Justitie de jeugdzorg niet veel meer financiële arm-

slag geven wanneer zij die dienst responsibiliseert in het kader van de

criminaliteitspreventie? En moet de overheid geld blijven uittrekken

voor de veiligheid in en rond voetbalstadions, terwijl het geld dat met
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voetbalwedstrijden wordt verdiend in de kassa van miljoenenbedrij-

ven (de clubs) verdwijnt?

Een derde probleem doet zich voor met betrekking tot de vraag wie

waarvoor verantwoordelijk is. Dat is niet duidelijk, het is vaak niet

eens geregeld en wie de politieke verantwoordelijkheid draagt voor

bijvoorbeeld de handel en wandel van particuliere ondernemingen in

het kader van de veiligheidszorg is al helemaal niet duidelijk. Terwijl

de praktijk van de criminaliteitsbeheersing zich sterk heeft verbreed,

zijn juristen zich blijven richten op het traditionele strafrechtelijke

systeem. Nadere regulering van bevoegdheden binnen de nieuwe

praktijk van de veiligheidszorg wordt echter steeds acuter nu de niet-

justitiële ‘ketenpartners’ zo sterk aan invloed hebben gewonnen.

Wie dit themanummer leest, zal veel van de hierboven beschreven

ontwikkelingen, analyses en dilemma’s tegenkomen. In Nederland

wordt vaak direct gevraagd naar oplossingen waar we vandaag mee

aan de slag kunnen. Maar, simpele oplossingen voor hele complexe

problemen bestaan helaas niet. Om te kunnen bepalen waar we heen

willen, zullen we eerst moeten begrijpen wat er precies aan de hand

is. Analyses van het grote geheel, zoals die van Garland, zijn schaars,

maar zij zijn onontbeerlijk wanneer wij enige sturing willen aan-

brengen in het beleid en niet alleen maar willen reageren op de

paniek van alledag.
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Besturen via misdaad en
geweld?

Publiek-private samenwerking bij de aanpak van

criminaliteit en geweld in Engeland en Wales

G. Hughes*

Doel van dit artikel is een Nederlands publiek, bestaande uit crimino-

logen en studenten en niet-criminologische beleidsmakers en prak-

tijkbeoefenaars, deelgenoot te maken van de hedendaagse Britse erva-

ringen met criminaliteitspreventie, criminaliteitsbestrijding en veilig-

heid.1 Het richt zich met name op de opkomst van publiek-private

samenwerking in dit beleidsveld. Hiertoe geeft het artikel een kritische

beschouwing van een van de invloedrijkste criminologische teksten

over hedendaagse criminaliteitsbeheersing en veiligheid die wereld-

wijd is gepubliceerd, namelijk The culture of control; crime and social

order in contemporary society van David Garland (2001).

Allereerst beginnen wij met een korte beschrijving van de belangrijk-

ste trends in de hedendaagse Britse criminaliteitspreventie en de

theorie en praktijk van veiligheid. Daarna volgt een kort overzicht van

Garlands these over de opkomst van een nieuwe ‘adaptieve’ en pre-

ventieve strategie in een groeiend aantal westerse postmoderne lan-

den, waaronder Nederland (zie Boutellier, 2002). Tot slot wordt een
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1 De verschillende termen die worden gehanteerd om beleid, praktijken, politieke initiatie-
ven en theorieën te beschrijven die gericht zijn op de ‘preventie’ of de ‘bestrijding’ van
criminaliteit, en strategieën ter bevordering van veiligheid, getuigen van het hybride
karakter van het beleidsveld in kwestie. De verschillende preventieve methoden ontstaan
deels uit onvrede met traditionele ‘reactieve’ strafrechtelijke antwoorden op criminaliteit,
zoals bestraffing en individualistische benaderingen. Zowel situatiegebonden als sociale
preventiemethoden, die in de jaren ’80 op de voorgrond traden, pogen crimineel gedrag
vóór te zijn. Vanaf eind jaren '90 zijn pragmatische vormen van criminaliteitsbestrijding in
zwang gekomen, die uitgaan van wat kan worden gemeten en gekwantificeerd (‘wat
werkt’). Laatstgenoemde hechten minder belang aan ‘preventie’ en meer aan de beheers-
bare en ‘rationele’, ‘wetenschappelijke’ bestrijding van onaanvaardbaar hoge niveaus van
criminaliteit en geweld. Veiligheidsbeleid tot slot gaat gepaard met publiek-private
samenwerking en gemeenschapsparticipatie, met veelomvattendere en bredere doelstel-
lingen als reclassering, resocialisatie en ‘responsibilisatie’. 



kritisch oordeel geveld over Garlands stelling over de preventieve sec-

tor, gebaseerd op de bevindingen van Britse onderzoeken in het afge-

lopen decennium. Hopelijk zal dit artikel de verschillende bij veilig-

heid en criminaliteitsbestrijding betrokken partijen in Nederland

ertoe aanzetten gedachten en ervaringen uit te wisselen.

Het ‘wat werkt’-paradigma van criminaliteitsbestrijding en de
lokale partnership-benadering in Groot-Brittannië

In dit deel wordt het criminaliteitsbeleid van de Labour-regering in

het eerste decennium van de 21e eeuw besproken. Dit ambitieuze

nationale project en programma voor beleidsimplementatie berust op

twee onderling verbonden imperatieven. De ontwikkeling en imple-

mentatie van een nationaal en gecentraliseerd ‘wat werkt’-paradigma

voor criminaliteitsbestrijding in theorie en praktijk; en de institutiona-

lisering van lokale partnerships bij de bestrijding van criminaliteit en

geweld (hierna aan te duiden als CDRP’s) waarbij verantwoordelijk-

heid voor het opstellen van buurtbeleid tegen criminaliteit, geweld en

asociaal gedrag wordt neergelegd bij meerdere lokale actoren.

Als we ervan uitgaan dat criminaliteitspreventie een nieuwe invulling

heeft gekregen, dan moeten we inzien dat veel van de inhoud en de

vorm reeds was voorgekauwd in de hervormingen en publiek-private

initiatieven die de conservatieve regeringen van de jaren tachtig en

negentig financierden en ten uitvoer legden. Uit deze hervormingen

en beheerscultuur in alle overheidssectoren sinds de jaren tachtig

blijkt hoe gevaarlijk het is te denken dat alles op de politieke agenda

van New Labour nieuw en anders is. Niettemin is het opvallend met

welk een intensiteit New Labour de modernisering van overheidsin-

stellingen ter hand neemt, voornamelijk door sturing op kwantificeer-

bare targets en het bevorderen van een ‘auditcultuur’ (Hughes, 2002b).

De Crime and Disorder Act (CDA) uit 1998 borduurde direct voort op

deze denkwijze en benadrukte dat om resultaat te boeken, de wette-

lijke verantwoordelijkheid voor het bestrijden van criminaliteit en

geweld moet worden gedelegeerd van de centrale overheid naar een

reeks lokale partnerships. De CDA gaf zowel de lagere overheden als

de politie nieuwe taken en bevoegdheden om strategische partner-

ships aan te gaan teneinde criminaliteit en geweld op lokaal niveau te

voorkomen en te bestrijden. Lagere overheden en politiekorpsen zijn

nu wettelijk verplicht om samen met reclasseringsdiensten, zorg-
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instellingen en een toenemend aantal andere instanties strategieën op

te stellen en uit te voeren voor het terugdringen van criminaliteit en

geweld in hun regio. Het opvallendste verschil met de eerdere

publiek-private benaderingen waarop New Labour haar hervormin-

gen baseerde, is dat publiek-private samenwerkingen in Engeland en

Wales met de invoering van de CDA wettelijk verankerd zijn. Sinds

1998 moeten alle 376 wettelijke partnerships tegen misdaad en geweld

in Engeland en Wales:

– audits uitvoeren van lokale criminaliteits- en geweldsproblemen;

– overleg voeren met alle gelederen van de lokale gemeenschap;

– driejarenplannen publiceren voor criminaliteits- en geweldsbe-

strijding, uitgaande van de auditresultaten;

– targets en performance-indicatoren vaststellen voor elk onder-

deel van het plan, met vermelding van tijdschema’s;

– audit, plan en de targets openbaar maken;

– jaarlijks rapporteren over de voortgang ten opzichte van de

targets.

Nauw verbonden met deze audit- en performancemanagementcul-

tuur is de toezegging van de landelijke regering om alleen ‘evidence-

based’ projecten en programma’s te financieren. Lokale partnerships

ter bestrijding van criminaliteit en geweld staan anno 2004 nog altijd

in het teken van dit innovatieve en veeleisende paradigma van meet-

baar ‘succes’, zowel in theorie als in de praktijk. Het driejarenplan

Crime Reduction Programme (1999-2002), dat is ondergebracht bij het

ministerie van Binnenlandse Zaken, werd in eerste instantie gefinan-

cierd met £250 miljoen en moest voortborduren op de CDA uit 1998

en het werk van lokale CDRP’s. Het programma berustte op de conclu-

sies van Reducing offending, een rapport van Binnenlandse Zaken

waarin de ‘wetenschappelijk bewezen’ maatregelen waren opgeno-

men die op de lange termijn de meest plausibele basis vormen voor

een kosteneffectieve, duurzame aanpak van de toenemende crimina-

liteit (Goldblatt en Lewis, 1998). De auteurs vroegen zich onder meer

af: hoe doeltreffend is een interventie en kunnen de voordelen wor-

den gekwantificeerd? Wat is er bekend over de uitvoeringskosten? Op

welke termijn worden de kosten en baten waarschijnlijk zichtbaar?

En, hoe sterk is het beschikbare feitenmateriaal over gevolgen, kosten

en tijdschema’s? Het Crime Reduction Programme werd in april 1999

verlengd met de aankondiging dat nog eens £153 miljoen zou worden

uitgetrokken voor CCTV-initiatieven en andere maatregelen om voer-
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tuigcriminaliteit aan banden te leggen. Dit ambitieuze, landelijk

gerichte ‘evidence-led’ programma moest tevens worden toegepast op

thematisch samenhangende programma’s binnen het strafrecht-

systeem (Hughes en McLaughlin, 2002).

Met haar criminaliteits- en veiligheidsbeleid wilde het Britse ministe-

rie van Binnenlandse Zaken maximaal rendement op investeringen

behalen en dit rendement geleidelijk verhogen. Het programma had

tot doel innovatie te bevorderen, meer inzicht te krijgen in doelmatig-

heid en kosteneffectiviteit en de uitwisseling van nieuwe inzichten

over best practices op een bredere leest te schoeien. Het Britse crimi-

naliteitsbeleid onderstreept dat lokale beleidsmakers en praktijkbeoe-

fenaars zich primair moeten laten leiden door evidence-based weten-

schappelijk onderzoek dat vaststelt ‘wat werkt’ en alternatieve bena-

deringen links laten liggen die kostbaar en inefficiënt zijn bij het

bestrijden van criminaliteit en geweld.

Nu we gezien hebben hoe het Britse beleid zich in de afgelopen

decennia heeft ontwikkeld, zullen we in het volgende deze ontwikke-

lingen analyseren en interpreteren.

De beheerscultuur en de veelbelovende adaptieve strategie

David Garlands boek The culture of control vormt tot op heden de

meest gewaagde poging om de nieuwe cultuur en beleidsmatige

invulling van criminaliteitsbeheersing en veiligheid in westerse lan-

den te beschrijven. Ofschoon Garland de VS en het Verenigd

Koninkrijk gebruikt om deze nieuwe beheerscultuur te illustreren,

heeft zijn analyse uiterst relevante implicaties voor het debat in

Nederland en andere Europese samenlevingen (zie Boutellier, 2002;

Community safety journal, 2004). Volgens Garland (2001) zijn er twee

tegenstrijdige antwoorden mogelijk op het wegvallen van ‘moedertje

staat’ bij criminaliteitsbeheersing in westerse landen aan het einde

van de twintigste eeuw. Het eerste antwoord is adaptatie via grotere

rationalisering en commercialisering van strafrechtfuncties en met

name het opzetten van publiek-private samenwerking op het gebied

van criminaliteitspreventie. Als strategie berust adaptatie op een ‘cri-

minologie van het zelf’ die de crimineel beschouwt als een rationeel

handelende persoon. Volgens Garland sluiten de hierboven beschre-

ven ontwikkelingen van het criminaliteitsbeleid in de afgelopen

decennia aan bij deze internationale trend. Het tweede antwoord
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daarentegen – een niet-adaptieve respons van ‘ontkenning en acting

out-gedrag’ – berust op conservatieve principes en gaat voorbij aan

tot recordhoogte gestegen misdaadcijfers en het onvermogen van de

gevangenis om recidive tegen te gaan en reclassering te bevorderen.

Dit antwoord berust op een demoniserende ‘criminologie van de

ander’. Strafrechtelijke instanties kunnen niet anders dan vrijheids-

straffen opleggen, hetgeen zich vertaalt in overvolle gevangenissen en

‘lik-op-stuk’-politieoptreden bij overtredingen en normoverschrijdin-

gen. In dit artikel onderzoeken wij de juistheid van hetgeen Garland

beweert over het eerste antwoord – preventieve adaptatie – aangezien

dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd is aan het thema

veiligheid.

Garland geeft hoog op van de nieuwe preventievestrategie voor crimi-

naliteitsbeheersing en veiligheid. Met name de opkomende preventie-

ve infrastructuur moet niet enkel worden uitgelegd als een verleng-

stuk van het traditionele strafrechtsysteem. ‘De nieuwe infrastructuur

is sterk gericht op een reeks doelstellingen en prioriteiten – preventie,

veiligheid, schadebeperking, verliesbeperking, angstbeperking – die

nogal verschillen van de traditionele doelstellingen vervolging,

bestraffing en ‘strafrecht’… De meest zichtbare methoden om crimi-

naliteit tegen te gaan mogen vandaag de dag dan isolering en uitslui-

ting zijn, ze gaan steevast gepaard met pogingen om eigen buurt-

wachten op te zetten en gemeenschappen ertoe te bewegen zichzelf

te controleren, een zaak van lange adem’ (Garland, p. 17).

De nieuwe criminologieën van het dagelijks leven en de preventieve

veiligheidssector

Garland benadrukt de opkomst van nieuwe denk- en handelwijzen bij

criminaliteitspreventie. De nieuwe specialisten in de preventieve vei-

ligheidssector (zoals zij die werkzaam zijn voor wijkteams, wijkagen-

ten, zorgverleners en reclasserings- en jongerenwerkers) ontlenen veel

van hun ideeën aan wat Garland noemt ‘de nieuwe criminologieën

van het dagelijks leven’ die gekoppeld zijn aan situatiegebonden cri-

minaliteitspreventie, routine activities-theorie, gelegenheidstheorie

en de nieuwe ‘misdaadwetenschappen’. De stelling is dat functionaris-

sen in de preventieve sector mogelijkheden zien hun eigen werk in te

richten volgens deze nieuwe ‘beheersmatige’ criminologieën. Op deze

grondslag worden criminaliteitsbeheersing en veiligheidsbeleid

momenteel in een nieuwe vorm gegoten. Waar de officiële criminolo-
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gie voorheen terugblikte op reeds gepleegde strafbare feiten en deze

individueel beschouwde, kijken deze nieuwe criminologieën waar cri-

mineel gedrag zich mogelijk kan voordoen, mede gezien de omstan-

digheden. Simpel gezegd: iedereen is een potentiële crimineel en

potentieel slachtoffer. Beheersactiviteiten richten zich op criminogene

situaties, producten en locaties. Dit nu is een ‘aanbodcriminologie’

waarbij het verplaatsen van risico’s, herverdelen van kosten en ont-

moediging centraal staan (Garland, 2001, p. 128-129).

Demonopolisering van criminaliteitspreventie?

Een aspect van Garlands these dat hiermee nauw samenhangt, is de

toenemende inbreng van de private sector en diens actoren en insti-

tuties in deze nieuwe preventieve sector. Hij beweert dat de ‘heden-

daagse private aanpak van criminaliteit in een reflexieve relatie staat

tot de theorieën en voorschriften van situatiegebonden criminaliteits-

preventie. Op dit grensvlak – tussen de praktische recepten van de

commerciële sectormanagers en de uitgewerkte redeneringen van cri-

minologen en beleidsmakers – moet men de preventieve partnerships

en de onderliggende denk- en handelwijzen situeren’ (Garland, 2001,

p. 161).

Gemeenschapsbestuur en het responsibilisatieproject

Gemeenschapsbestuur kan ruwweg worden gedefinieerd als het pro-

ces waarbij wijken, groepen en buurtschappen steeds meer bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden krijgen om samen met de lokale

overheden de gemeenschap te besturen. Garland ziet deze partner-

ships voor criminaliteitspreventie en veiligheid als exponenten van

gemeenschapsbestuur, maar ook als de mogelijke ‘oplossing’ voor het

wegvallen van soeverein staatsgezag en daarmee het anachronistische

alleenrecht over criminaliteitsbeheersing in postmoderne tijden.

Bovendien lijkt Garland deze ontwikkeling uit normatief en politiek

oogpunt toe te juichen, omdat de burgergemeenschap erdoor in staat

wordt gesteld criminaliteitspreventie zelf ter hand te nemen.

‘De pogingen om deze tekortkomingen aan te pakken, eerst door het

hervormen van de overheidsinstellingen en vervolgens door een

beroep te doen op private mechanismen, hebben de weg vrijgemaakt

voor de meest innovatieve beleidsinitiatieven uit het nabije verleden’

(Garland, 2001, p. 123). In de jaren tachtig en negentig groeiden deze
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outreach-programma’s in Groot-Brittannië uit tot de ‘responsibilisa-

tiestrategie’ die moet leiden tot ‘een uitgebreid criminaliteitsbeheer-

singnetwerk, met meer of minder sturing, naast de formele beheersin-

strumenten waarover de strafrechtspraak beschikt … Het primaire

doel is verantwoordelijkheid voor criminaliteitsbeheersing te spreiden

naar instanties, organisaties en individuen die buiten de strafrecht-

spraak werkzaam zijn en hen ertoe te bewegen hiernaar te handelen’

(Garland, 2001, p. 124-125). Volgens Garland vormt deze accentver-

schuiving een keerpunt als het gaat om moderne criminaliteitsbe-

heersing. Dus in plaats van vast te houden aan de aloude mythe dat

een soevereine staat het monopolie heeft op criminaliteitsbeheersing,

is er nu een nieuwe visie die uitgaat van het ‘gespreide, pluralistische

karakter van doeltreffende sociale controle’ (Garland, 2001, p. 126).

Hier pleit Garland voor de valorisatie van het ‘lokale’ in complexe

samenlevingen op een wijze die doet denken aan de ‘Hayekiaanse

visie’ van gemeenschappen met zelfbestuur die gebruikmaken van

lokale kennis en middelen.

Na deze lofzang op Garlands diagnose van een nieuwe sector voor

criminaliteitspreventie en veiligheid in een groeiend aantal westerse

samenlevingen, volgt hieronder een genuanceerder oordeel over de

complexe en vaak schimmige publiek-private samenwerking in

Engeland en Wales in de afgelopen jaren.

Onberekenbaarheden en hybridisatie bij de gemeenschappelijke
aanpak van misdaad, geweld en onveiligheid: het Britse voorbeeld

Performancemanagement en de auditcultuur tot in het extreme

doorgevoerd

Garland beseft dat de invloed van een effectieve en efficiënte beheers-

filosofie alomtegenwoordig is, maar voert ook aan dat de preventieve

partnerships uiterst creatief en rationeel te werk gaan. Andere com-

mentatoren hebben meer oog voor de ‘downside’ van deze zakelijke

variant van criminaliteitsbeleid die ze nadrukkelijk willen terugzien in

het werk van CDRP’s, hetgeen veel verder gaat dan bijvoorbeeld de

retorische roep om gemeenschapsparticipatie en innovatieve pro-

bleemoplossing (Hughes, 2002; McLaughlin e.a., 2001). Audits worden

uiteraard al geruime tijd toegepast als methode van financiële verant-

woording bij het verlenen van openbare diensten. De laatste jaren is
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echter een intensivering en transformatie van deze processen zicht-

baar in Groot-Brittannië. Audits worden steeds vaker gebruikt om de

prestaties van organisaties en werknemers te beoordelen. Binnen de

context van preventieve partnerships legde Crawford (1997) de link

met ‘outputs’: beide zijn organisatiespecifiek en hebben vaak betrek-

king op een tijdvak. De invloed van de auditcultuur is zeker niet afge-

nomen sinds Crawfords publicatie. Het proces is intensiever gewor-

den, met strak en centraal toezicht, terwijl lokale CDRP’s in een con-

currerende omgeving van ranglijsten en selectiviteit vaak gedwongen

worden om te sturen op prestaties, zelfs met minder middelen.

De overheid wil ‘oude’ regelingen met strafrechtelijke instanties ver-

vangen door multifunctionele partnerships die zullen worden afgere-

kend op nog veeleisendere meetbare en kwantificeerbare outputs en

kostenbesparingen. De beroepspraktijk heeft steeds meer weg van een

technisch proces waarin risicobeoordeling plaatsvindt aan de hand

van gestandaardiseerde statistische prognosemodellen. Tegelijkertijd

bestaat er weerstand tegen deze druk, niet in de laatste plaats door de

nieuwe ‘technologen’ van gemeenschapsbestuur, zoals burgerwachten

en functionarissen van lokale partnerships (Hughes en Gilling, 2004).

De grenzen aan gemeenschapsbetrokkenheid en responsibilisatie

Garland stelt dat de gemeenschap steeds nauwer betrokken raakt bij

preventie en veiligheid. Op het eerste gezicht timmert de sector hard

aan de weg om in, via en door gemeenschappen te besturen. Tot op

heden is er echter onvoldoende onderzoek gedaan naar de manieren

waarop zowel partnerships als gemeenschapsbestuur zijn vertaald in

beleid, strategieën, organisaties en in politieke en arbeidsculturen in

verschillende buurten. Dus als we al iets kunnen zeggen van gemeen-

schapsbestuur, dan is het dat dit type burgerparticipatie, cq. burger-

bestuur, een lovenswaardig en vaak rechtvaardig streven is dat niet tot

uiting komt in het werk van CDRP’s. De weinige onderzoeksgegevens

waarover we beschikken wijzen op een spanningsveld tussen evi-

dence-based criminaliteitsbestrijding en het politieke nattevingerwerk

bij de rechtshandhaving in sommige buurten (Hughes en Edwards,

2002). Bovendien gaat Garland er grotendeels aan voorbij hoe onbere-

kenbaar publiek-privaat gemeenschapsbestuur is. Deze onbereken-

baarheden worden hieronder besproken.

Zoals John Clarke (2002, p. 5) opmerkte: ‘In de huidige conjunctuur

verschijnt de gemeenschap in vele gedaanten: het is de plaats van
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bestuur, de wijze van bestuur en het (beoogde) effect van bestuur’. Dat

de gemeenschap geacht wordt zowel het decor als de acteurs te leve-

ren is misschien nog wel het meest vernieuwende en typerende aan

het delegeren van bestuur. Ze behoeven tevens de aandacht, het res-

pect en de belangstelling van formele, vrijwillige en private beheers-

instanties. Gemeenschappen zijn dé plaatsen waar waarden en

middelen te vinden zijn die kunnen worden ‘geactiveerd’ bij gezamen-

lijk bestuur. En deze nieuwe vormen van lokaal bestuur worden steeds

vaker aangeduid als ‘partnerships’.

Een gemeenschap als plaats en vorm van bestuur is in vele opzichten

onberekenbaar, iets waarmee al diegenen die betrokken zijn bij het

mobiliseren van dergelijke collectieve energieën voortdurend gecon-

fronteerd worden.2 Zo geven gemeenschappen vaak niet thuis als je ze

nodig hebt; het is moeilijk te bepalen wie hun ‘bruikbare’ en ‘rechtma-

tige’ vertegenwoordigers zijn; en als ze zich al laten zien, blijken het

vaak meervoudige en tegenstrijdige entiteiten. Geografisch bepaalde

gemeenschappen zijn op hun beurt vaak opgebouwd uit en onder-

mijnd door verschillende identiteiten en belangen. Door identiteit

bepaalde gemeenschappen zijn zelf vaak verdeeld over hun schijn-

baar ‘verheven’ identiteiten en de vraag of ‘gemeenschapsleiders’ deze

identiteiten belichamen en vertegenwoordigen. Het is moeilijk om

gemeenschappen te vormen en ervoor te zorgen dat de neuzen

dezelfde richting op blijven wijzen. In de praktijk hangen postmoder-

ne gemeenschappen doorgaans als los zand aan elkaar.

Nagegaan moet worden in hoeverre overheidsfunctionarissen en loka-

le actoren in dit beleidsveld doorgaans met deze kwesties omgaan.

Wanneer Garland de aard en omvang van gemeenschapsparticipatie,

of zelfbestuur, bij dit preventieve experiment schetst, lijkt hij de onbe-

rekenbaarheid, de obstakels en de gevaren van sociale controle door

lokale gemeenschappen te onderschatten (zoals knokploegen en het

zwartmaken en verstoten van ‘andersgeaarden’).

Herijking van evidence-based beleid en het ‘wat werkt’-paradigma

We zagen eerder dat het werk van preventieve partnerships kan reke-

nen op Garlands steun, voornamelijk door de ‘hoge mate van bestuur-

lijke rationaliteit en creativiteit’ (Garland, 2001, p. 131) evenals hun
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probleemoplossend vermogen. Er is uiteraard veel te zeggen voor evi-

dence-based beleid en praktijk en ‘wat werkt’-criteria gaan ongetwij-

feld een belangrijke rol spelen bij de hervorming en verbetering van

overheidsdiensten. Toch ontbreekt het aan een creatieve en omvatten-

de notie van, of discussie over, ‘wat waarvoor werkt’. Zij die werkzaam

zijn in criminaliteitsbestrijding en veiligheid accepteren, in het open-

baar tenminste (Hughes en Gilling, 2004), zonder morren een uiterst

prescriptieve top-down benadering van de centrale overheid. Maar is

dit op termijn bevorderlijk voor vindingrijke criminaliteitspreventie en

lokaal genuanceerd veiligheidswerk? Het wordt steeds duidelijker dat

eigenlijk alleen goed kwantificeerbare en beheersbare vormen van cri-

minaliteit en geweld op de korte termijn ‘succesvol’ kunnen worden

bestreden. Er zitten evenwel hiaten in het institutionele opleidings-

aanbod voor beroepsbeoefenaars en beleidsmakers die te maken heb-

ben met strategische dilemma’s op het gebied van lokaal genuanceerd

veiligheidswerk. Hun werk draait niet alleen om technieken, maar

heeft ook normatieve en politieke kanten. Tot nu toe lijkt lesmateriaal

vooral van bovenaf te zijn opgelegd, handig verpakt als toolkits die

uitleggen ‘wat werkt’. Het is misschien hoog tijd, in Groot-Brittannië

maar ook daarbuiten, verder te kijken dan de kant-en-klare en tegen-

woordig zelfs van internet te plukken handleidingen en evaluaties. Dit

is een specifiek terrein waar Garlands visie dat ‘creativiteit’ primordi-

aal is bij preventiewerk nadrukkelijke nuancering behoeft.

Partnerships en het demonopoliseren van criminaliteitspreventie

We hebben gezien dat het inschakelen van burgers bij lokaal veilig-

heidsbeleid blijft steken in goede bedoelingen. Ook is er terughou-

dendheid om particuliere bedrijven te betrekken bij lokale CRDP-

werkzaamheden en met name bij hun publieke activiteiten. De inzet

van private krachten kan echter voor een groot deel ‘achter de scher-

men’ plaatsvinden en wordt wellicht steeds waardevoller in veel ste-

den (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Coleman e.a. (2002) naar

rehabilitatie- en veiligheidsinitiatieven in Merseyside). De rol van de

private sector en ‘kapitaal’ kan sterk verschillen al naar gelang de spe-

cifieke lokale omstandigheden en politieke en economische achter-

gronden, met name in de grote steden. In Groot-Brittannië is crimina-

liteitsbestrijding nog altijd een zaak van de overheid, die de actoren in

het veld haar wil oplegt, en geen sector waarin publieke, private en

vrijwillige instanties samen ‘de fundamenten voor het nieuwe bestuur’

leggen (Crawford, 2001, p. 60).
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Criminaliteitsbestrijding is in de meeste buurtschappen nog altijd een

taak van de politie, ondanks de toenemende differentiatie en privati-

sering van het politiewerk (Bayley en Shearing, 1996). De meeste part-

nerschappen zijn ‘duopolies’ onder leiding van de politie en de

gemeenteraad. De mate waarin verantwoordelijkheden en dus

bevoegdheden zijn gedelegeerd aan nieuwe actoren en instanties laat

nogal te wensen over. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is

immers nog altijd grotendeels de ‘verantwoordelijkheid’ van vaak

onderbemande en gedemoraliseerde publieke buurtpreventieteams

die worden ondersteund door de lokale politie. CDRP’s worden nog

altijd gedomineerd door traditionele politietaken en het werk is in

hoge mate gericht op criminaliteits- en geweldsbestrijding in plaats

van de bredere, maatschappijgeoriënteerde veiligheidsbevordering.

Lokale criminaliteitsbeheersing en ingrijpen bij geweld geeft veel

meer werk dan in voorbije decennia. De verwachting is dat lokale

autoriteiten en hun veiligheidsteams steeds meer lokale politietaken

op zich zullen nemen door de inzet van buurtwachten en rechtshand-

havers die toezien op asociaal gedrag.

De habitus van de nieuwe professionals

Garlands visie op de toenemende invloed van de ‘nieuwe alledaagse

criminologieën’ op het routinewerk en de denkwijzen van de nieuwe

specialisten binnen CDRP’s lijkt wat te dik aangezet. Dit neemt niet

weg dat situatiegebonden criminaliteitspreventie zeer prominent aan-

wezig is in het lokale beleid en de dagelijkse criminaliteits- en

geweldsbestrijding. Als we echter dieper graven en praten met lokale

actoren, wordt dit dominante paradigma vaak op losse schroeven

gezet. De nieuwe aanpak van criminaliteit sluit het ‘rustigere’ werk ten

aanzien van bijvoorbeeld haatmisdrijven, of reclassering en begelei-

ding niet uit. Verslagen van lokale audits en strategieën (Hughes,

2002), onderzoek naar vragenlijsten en etnografische gesprekken met

de nieuwe veiligheidsexperts (Hughes en Gilling, 2004) laten zien dat

in hun takenpakket een criminologische en sociale component aan-

wezig blijft, vaak naast de situatiegebonden bestrijdingscomponent.

Feministische en andere tegen onderdrukking gerichte activiteiten

zijn ruim vertegenwoordigd in het lokale beleid, getuige onder meer

de ‘lik-op-stuk’-benadering van huiselijk geweld tegen vrouwen, kin-

deren en andere kwetsbare groepen. De CDRP’s besteden bij hun werk

nog altijd aandacht aan de sociale achtergronden van criminaliteit,

34 Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 7 2004



ondanks de druk die op hen wordt uitgeoefend om snel te ‘scoren’ in

plaats van op lange termijn structureel resultaat te boeken.

Als ‘professionals’ die bemiddelen tussen overheid en publiek hebben

de nieuwe veiligheidsspecialisten ook verantwoording af te leggen:

aan de overheid als werkgever en als collectieve ‘wil van het volk’; aan

de klant als belichaamd publiek; aan de opkomende beroepsgroep als

collega, vakgenoot; als democratisch aanspreekpunt voor burgers die

zich zorgen maken over criminaliteit en geweld, enzovoort (Clarke,

2002). Als een spin in het web van organisaties en brancheverenigin-

gen, van gezagsdragers en wetshandhavers, moeten deze beroepsbe-

oefenaars daarnaast heel wat potentiële tegenstellingen zien te over-

bruggen: tussen het lokale, regionale en het nationale, tussen instan-

ties, tussen conflicterende beleidsdoelstellingen en uitspraken (‘reha-

bilitatie’, ‘criminaliteitsbestrijding’, ‘veiligheid’, ‘lik-op-stuk’, enzo-

voort); en tussen conflicterende representaties van de gemeenschap

(‘homogeen’, ‘heterogeen’, ‘solidair’, ‘ieder voor zich’, ‘één voor allen’,

‘verdeeld’ enzovoort). Lobbygroeperingen en andere denkwijzen zul-

len waarschijnlijk de kop opsteken om te proberen hun stempel te

drukken op agenda’s op manieren die soms nadelig zullen uitpakken

voor het overheidsproject (Hughes en Gilling, 2004).

Adaptatie en ontkenning binnen CDRP’s

Ter afsluiting willen wij in dit artikel de stelling poneren dat criminali-

teitsbeheersing en veiligheidsbeleid in Groot-Brittannië meer omvat-

ten dan het kiezen tussen een op vergelding en vrijheidsberoving

gebaseerd straffen, of een rationele, probleemoplossende adaptieve

strategie zoals bedoeld in Garlands analyse. Gezien het feit dat over-

heid en gemeenten de CDRP’s momenteel onder druk zetten om har-

der op te treden en gezien de recente, zorgvuldig geënsceneerde

kruistocht van de regering tegen alle mogelijke vormen van norm-

overschrijdend gedrag, lijkt Garlands conclusie voorbarig en opti-

mistisch. CDRP’s lijken door de centrale overheid voor het karretje te

worden gespannen, vaak overigens ook zonder echt tegen te stribbe-

len, in een wraakexpeditie tegen gevaarlijke en ‘buitenissige’ personen

aan de ‘onderkant’ van de samenleving, zoals zwervers, sekswerkers,

drugsgebruikers, werkloze jongeren en probleemgezinnen. Onder ver-

wijzing naar het evenwicht tussen sociale en situatiegebonden maat-

regelen, respectievelijk mensen niet in de verleiding laten komen

strafbare feiten te plegen en ze de mogelijkheid hiertoe ontnemen
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door streng optreden of toezicht, onderscheidt Allen (1999) een derde

preventieve component die hij aanduidt als ‘criminaliteitspreventie

door dwang’. Deze nieuwe component omvat het lokaal en flexibel

inschakelen van politie en justitie om de schijnbaar onhandelbare

problemen veroorzaakt door ‘moeilijke’ en ‘gevaarlijke’ mensen het

hoofd te bieden. Maatregelen die voor het eerst werden getest in de

CDA zoals het besluit inzake asociaal gedrag, de avondklok voor kin-

deren, de bevoegdheid om rondhangende jongeren te verwijderen,

voegden zich bij het bestaande arsenaal aan bevoegdheden waarover

lokale autoriteiten beschikten om asociale huurders aan te pakken.

Vóór de Anti-Social Behaviour Act (ASBA) uit 2003 weigerden veel

gemeenteraden asociaal gedrag per decreet aan banden te leggen, iets

waartoe ze door de CDA bevoegd waren. Nu de wet door het parle-

ment heen gejaagd is en ze een vrijbrief hebben om veel harder op te

treden tegen geweld, worden gemeenteraden en CDRP’s aangemoe-

digd hun preventiearsenaal uit te breiden. En uiteraard worden er

middelen vrijgemaakt om het nieuwe arsenaal en expertise te finan-

cieren, teneinde deze ‘bittere pil’ voor anders vaak onderbemande

veiligheidsteams wat te verzachten.

In verschillende buurtschappen moet nader onderzocht worden of er

naast de situatiegebonden aanpak en dwangmaatregelen nog ruimte

is voor probleemoplossende maatregelen die alom bekend staan als

sociale criminaliteitspreventie. Veel lokale CDRP’s in Groot-Brittannië

lijken standaard opdracht te krijgen om bepaalde typen straatcrimina-

liteit strenger aan banden te leggen dan andere misstanden, zoals

misdrijven en normoverschrijdend gedrag door bedrijven (waaronder

fraude en overtredingen van de Arbowet), en zich autoritair, quasi-

communautair op te stellen inzake normoverschrijdend gedrag en

geweld op straat. Partnerships hebben dan misschien het potentieel

om ‘een sterkere en participatievere burgergemeenschap’ te bevorde-

ren, maar de kans is net zo groot, zo niet groter, dat ze bijdragen aan

een ‘ieder-voor-zich-mentaliteit’ (Crawford, 1997), vooral gezien de

door de media aangewakkerde morele paniek rondom immigranten

en asielzoekers (Hughes, 2004a). Ingrijpen tegen criminaliteit en

geweld is de lakmoesproef voor gemeenschapsbestuur omdat de

emoties die verbonden zijn met slachtofferschap zomaar kunnen

ontaarden in steun voor directe actie door knokploegen (Edwards en

Hughes, 2002). Hedendaagse lokale conflicten worden tevens beïn-

vloed door een opkomende populistische benadering van orde en

recht die meestal maar niet altijd uit extreemrechtse (dat wil zeggen
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ultra-nationalistisch en eigen volk eerst) hoek komt. De door de CDA

geïnspireerde partnershipmoraal lijkt hier niet tegen opgewassen

maar dit ‘wij en zij’-denken brengt de gemeenteraadsleden behoorlijk

in verlegenheid, aangezien zij in het ‘gemoderniseerde’ bestel, als

gekozen vertegenwoordigers, de politieke spreekbuis van de lokale

gemeenschap zijn (zie Home Office, 2001). De groei van het populisti-

sche gedachtegoed rondom criminaliteit en geweld en ‘groepslid-

maatschap’ en ‘identiteit’ (gekoppeld aan verbodsbepalingen, zwart-

maken van overtreders, enzovoort) lijkt een belangrijk stempel te gaan

drukken op het toekomstige allochtonen- en veiligheidsbeleid, met

name gezien het sluimerende onbehagen over asielzoekers en nieuwe

migranten, de nasleep van 9/11 en de geallieerde invasie van Irak.

Eerder is reeds opgemerkt dat de betrekkelijk recente opkomst van

evidence-based beleid past in de pogingen om het publieke bestel te

‘moderniseren’ en beleidsinitiatieven te stoelen op onderzoeksbevin-

dingen. Deze benadering staat echter haaks op de politieke koers die

sinds de jaren tachtig wordt gevaren ten aanzien van het ‘rechtshand-

havingsprobleem’. Waar de eerstgenoemde trend een rationele aanpak

voorstaat die expliciet gebaseerd is op mettertijd verkregen sociaal-

wetenschappelijke kennis, betreft de laatstgenoemde trend vaak

inderhaast geformuleerde antwoorden op vermeende angstgevoelens

onder de bevolking, vaak na traumatische gebeurtenissen zoals de

verkrachting en/of moord op minderjarigen en geruchtmakende

geweldsincidenten (Edwards en Hughes, 2002). Gezien deze tegen-

strijdige trends zijn de vooruitzichten op een preventiebeleid dat

berust op solidariteit en rechtvaardigheid, of zelfs een echt ‘all-risk

veiligheidsconcept’,3 niet bepaald veelbelovend in Groot-Brittannië.

Conclusie

Welke rol kunnen we verwachten van het groeiende ‘leger’ van part-

ners bij de nieuwe aanpak van criminaliteit en geweld en bij de vorm-

geving van het nieuwe veiligheidsbeleid? Het centralistische karakter

van de Britse criminaliteits- en geweldsbestrijding valt niet te ontken-

nen. Ondanks de greep van de centrale overheid en het feit dat het

ministerie van Binnenlandse Zaken in grote delen van Engeland en
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Wales de agenda bepaalt, is de kans groot dat er concurrerende belan-

gengroeperingen zullen blijven bestaan van actoren die op verschil-

lende bestuursniveaus (supranationaal, nationaal, regionaal, en

lokaal) en in verschillende bestuurssferen (formeel en informeel)

werkzaam zijn en die verschillende bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden hebben (Edwards, 2002). We kunnen dan ook overlappende

netwerken verwachten die belast zijn met veiligheid en criminaliteit.

Het gedifferentieerde Britse beleid – niet in de laatste plaats vanwege

de toenemende decentralisatie naar de regio’s en landen – maakt

bepaalde ‘vertalingen’ van veiligheid en criminaliteitsbeheersing

mogelijk, terwijl het andere uitsluit. Het is dan ook cruciaal dat sociale

wetenschappers zich uitspreken over de kennis, vaardigheden en ethi-

sche grondslagen waaraan veiligheidspartnerships moeten voldoen,

hetgeen nu her en der nog zorgt voor polemiek onder veldwerkers.

Iedereen moet helder op het netvlies hebben wat buurtpreventiewerk

nu precies inhoudt (Hughes, 2004a).

De publiek-private aanpak van criminaliteit en geweld in stadswijken,

die zich over Europa verspreidt (Community safety journal, 2004), is

onlosmakelijk verbonden met politieke en morele verschillen van

inzicht over de aard van de relatie tussen de overheid, publieke auto-

riteiten, burgers en gemeenschappen, en is derhalve niet terug te

brengen tot goede bestuurspraktijken of technische efficiëntie, hoe

belangrijk deze aspecten ook mogen zijn.
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Veiligheid en overheidsgeweld
M. Hörnqvist*

In Zweden, maar ook in veel andere landen, laten de regels voor het

gebruik van overheidsgeweld steeds meer aan duidelijkheid te wensen

over. De interventiemogelijkheden zijn zodanig verruimd dat een toe-

nemend aantal fenomenen met geweld mag worden bestreden.

In wezen wordt de wet tegelijkertijd in twee richtingen opgerekt:

opwaarts omdat de scheidslijn tussen delicten en oorlogshandelingen

vervaagt, en neerwaarts omdat ook de scheidslijn tussen delicten en

lichte verstoringen van de openbare orde vervaagt.

Opwaarts

Dit wil niet zeggen dat er geen verschillen meer bestaan tussen misda-

den en oorlogshandelingen. Maar de grens is niet meer zo duidelijk

afgebakend als voorheen: misdaden en oorlogshandelingen lopen

inmiddels in elkaar over. Het speurwerk dat de Zweedse militaire

inlichtingendienst in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, getuigt van

deze verschuiving. Het hellende vlak tussen oorlog en vrede loopt als

een rode draad door deze analyses van de wereldwijde situatie. We

lezen over ‘de voortdurende herijking van de algehele defensietaak’

om ‘bedreigingen en risico’s langs het gehele continuüm van oorlog en

vrede te voorkomen en beheersbaar te maken’ (SOU, 2001, p. 15:17).

De strijdkrachten moesten nieuwe taken krijgen, en er gaan steeds

meer stemmen op om het gebruik van militair geweld in eigen land

weer te legaliseren. Ingrijpen door het leger werd verboden na het

doodschieten van vijf stakende arbeiders in Ådalen in 1931, maar dit

verbod zal in de nabije toekomst wellicht worden opgeheven. Uit het

onderzoek naar de betekenis van de aanslagen van ‘9/11’ voor

Zweden kwam het voorstel het leger in te zetten bij ‘bepaalde aanval-

len van terroristische aard die niet ontstaan in een buitenlandse staat’

(SOU, 2003, 32:12, cursivering MH). Na de rellen in Göteborg tijdens

de EU-top in juni 2001 opperden defensieanalisten dat het leger
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moest kunnen ingrijpen om ernstige verstoringen van de openbare

orde een halt toe te roepen.

Het korte tijdvak waarin militair wapentuig uitsluitend was gericht op

de wereld om ons heen om de dreiging van buitenlandse mogend-

heden af te wenden, terwijl de politie verantwoordelijk was voor de

openbare orde in het land, loopt ten einde. Er is geen duidelijk onder-

scheid meer tussen de binnenlandse en buitenlandse veiligheid van

een land. Dit mag gerust een breuk met het verleden genoemd wor-

den. Met het einde van de koude oorlog verdween ook de dreiging van

een militaire invasie in de welvarende naties van de wereld; sindsdien

hebben defensieanalisten gezocht naar nieuwe werkterreinen en

nieuwe veiligheidsrisico’s vastgesteld (Bigo, 2001, 93f.). Ze hebben zich

vastgebeten in moslimfundamentalisme, armoede, drugshandel,

migratiestromen en politiek protest, fenomenen die zowel lokaal als

mondiaal zijn. Illegale drugs kunnen in elke gemeente worden aange-

troffen, terwijl ze op hetzelfde moment in andere delen van de wereld

worden geproduceerd; de drugshandel is immers onlosmakelijk ver-

bonden met de wereldeconomie. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen:

ze zijn in vrijwel elke gemeente te vinden, terwijl migratiestromen de

wereldwijde conflicten en de vraag naar goedkope arbeidskrachten

volgen. Dientengevolge wordt het steeds nuttelozer om onderscheid

te maken tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheidsvraagstuk-

ken, tussen bedreigingen en risico’s al naar gelang ze van buitenaf of

van binnenuit komen.

De risico’s en gevaren waarop deze analyses zich richten zijn niet mili-

tair van aard. Drugs en vluchtelingen leveren normaal gesproken geen

gevaar op voor de veiligheid. Waar het om draait is niet het gewelds-

potentieel. Het probleem is van een meer politieke aard. Zelfs wan-

neer de dreiging wel gepaard gaat met fysiek geweld, zijn er duidelijke

politieke boventonen.

Terrorisme is een goed voorbeeld. Ofschoon als terrorisme aange-

merkte daden op het grensvlak van delicten en oorlogshandelingen

liggen, is het moeilijk te bepalen wat dergelijke daden onderscheidt

van andere ernstige misdaden. Alle daden die worden genoemd in de

EU-definitie van terrorisme zijn reeds strafbaar gesteld in elk van de

lidstaten. Ontvoeringen, bomaanslagen of moorden zijn in geen enke-

le lidstaat toegestaan. Het verschil – dat wil zeggen waarom het terro-

ristische daden en geen delicten zijn – ligt geheel op politiek niveau.

Waar het om gaat is de intentie. Om te bepalen of een daad een voor-

beeld is van terrorisme, is het niet genoeg alleen naar de daad te
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kijken: ook het onderliggende motief moet in ogenschouw worden

genomen.

Aan de andere kant hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn,

aangezien de EU-definitie weinig ruimte laat voor motieven die niet

van terroristische aard zijn. Wat betekent bijvoorbeeld de intentie om

‘een regering of internationale organisatie op onoorbare wijze te

dwingen een daad te verrichten of hiervan af te zien’?1 Dit hangt

geheel af van de politieke positionering van een waarnemer. Boeren

die protesteren tegen landbouwbeleid door snelwegen te blokkeren

met tractors, fruit en groenten, milieu-activisten die zich op het spoor

vastketenen om treinen tegen te houden die radioactief afval vervoe-

ren en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, ze bevin-

den zich allemaal in de gevarenzone. Alle vormen van politieke druk

die buiten de steeds verder verzwakte parlementen om worden uitge-

oefend, kunnen worden opgevat als ‘het op onoorbare wijze dwingen’

van multinationals of regeringen tot een handelwijze waar ze niet

achter staan.

Het EU-kaderbesluit inzake terrorisme werd in 2003 opgenomen in de

Zweedse wetgeving. Net als vele andere maatregelen die sinds het uit-

roepen van de oorlog tegen terrorisme zijn ingevoerd, werd deze

beslissing elders genomen, op grond van andere dan specifiek voor

Zweden geldende overwegingen.

Neerwaarts

In 1996 besloot de Zweedse regering een nationaal programma voor

criminaliteitspreventie op te zetten met de naam Ieders verantwoorde-

lijkheid. Het programma berustte op drie pijlers: het belang van

samenwerking tussen verschillende partijen, de noodzaak om de bur-

gergemeenschap in te schakelen, en het accent op lokale initiatieven.

Criminaliteitspreventie zou daarmee ‘ieders verantwoordelijkheid’

worden, iets wat gepaard ging met een grootscheepse mobilisatie van

vrijwilligersorganisaties, ouderverenigingen, gepensioneerden, huur-

dersverenigingen en andere betrokken burgers die op lokaal niveau de

handen ineen moesten slaan met overheid en bedrijfsleven. Onder
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het motto ‘de goeden bundelen hun krachten’ zou de hele natie wor-

den ingeschakeld bij het terugdringen van de criminaliteit.

Dit heeft geleid tot een situatie waarbij de politie, maar ook maat-

schappelijke instanties, steeds meer belangstelling aan de dag leggen

voor afwijkend gedrag dat feitelijk niet strafbaar is. Lokale problemen

met de openbare orde zijn hoger op de agenda geplaatst. Daklozen,

winkeldieven, oplichters, graffitischrijvers, bedelaars, lastige huurders

en mensen die thuis sterke drank maken, het zijn allemaal voorbeel-

den van groepen waarop politie en justitie het voortaan gemunt heb-

ben (Hörnqvist, 2001). Dus ook al wordt het werk aangeduid als crimi-

naliteitspreventie, het hoeft niet gericht te zijn op criminaliteit; en als

het dat wel is, betreft het vaak lichte overtredingen. Wettelijk gezien

heeft het werk een dubbele insteek. De maatregelen richten zich deels

op alledaagse misdrijven – roof, geweldpleging en diefstal – terwijl

andere betrekking hebben op lichte verstoringen van de openbare

orde. Behalve het optreden tegen strafbare feiten is men ook gespitst

op andere afwijkende gedragingen. De wettelijke status van het gedrag

in kwestie lijkt minder belangrijk dan de vraag hoe bezwaarlijk het is

in de beleving van mensen. Soms gaat men zelfs zo ver dat ongewenst

gedrag strafbaar wordt gesteld; dit maakt het mogelijk bedelaars te

weren uit openbare ruimten, ouders van spijbelende kinderen een

boete op te leggen of om de politie te instrueren vooral te letten op

drugsbezit voor persoonlijk gebruik. Zo wordt de wet in de andere

richting ondermijnd, namelijk neerwaarts; de scheidslijn tussen straf-

bare feiten en andere vormen van afwijkend gedrag vervaagt.

Deze verschuiving wordt wellicht ingegeven door een uitgesproken

oordeel over de oorzaken van criminaliteit, zoals het lik-op-stuk-

beleid, dat beweert dat optreden tegen licht afwijkend gedrag een

goede manier is om zware criminaliteit tegen te gaan (Kelling en

Coles, 1996; Dennis, 1997). Maar dat hoeft níet, want zelfs in theorie is

de link tussen afwijkend gedrag en criminaliteit niet vanzelfsprekend.

Het gedrag kan simpelweg afbreuk doen aan het gevoel van veiligheid.

Toen de Europese Raad van Ministers, mede op initiatief van Zweden,

besloot een Europees netwerk voor criminaliteitspreventie in het

leven te roepen, werd criminaliteitspreventie gedefinieerd als ‘alle

maatregelen die bedoeld zijn om misdaad en onder burgers levende

gevoelens van onveiligheid te verminderen of hieraan bij te dragen’

(Raad van de Europese Unie, 2001, artikel 1.3). Uitgaande van deze

definitie worden maatregelen om verstoringen van de openbare orde

tegen te gaan onmiddellijk gerechtvaardigd – zonder eerst te hoeven
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bewijzen dat het gaat om criminele handelingen – op grond van het

feit dat deze fenomenen ‘gevoelens van onveiligheid’ oproepen.

Er wordt zelfs naar gestreefd een nieuwe definitie te introduceren van

wat criminaliteit inhoudt. In een verklaring definieert de EU-commis-

sie inzake een gemeenschappelijke strategie voor criminaliteitspre-

ventie binnen de EU het concept criminaliteit op een nieuwe wijze.

‘Criminaliteit’, zo schrijft de Commissie, omvat behalve ‘criminaliteit

in enge zin’ ook ‘asociaal gedrag dat, zonder noodzakelijkerwijs een

delict te hoeven zijn, door zijn cumulatieve effect een klimaat van

spanning en onveiligheid kan genereren’ (Commissie van de Europese

Gemeenschappen, 2000, p. 6). Op basis van deze zienswijze is mis-

daad niet langer alleen misdaad, dat wil zeggen synoniem met daden

die het strafrecht schenden. Ook ‘asociaal gedrag’ dat ‘een klimaat van

spanning en onveiligheid’ kan scheppen wordt als crimineel aange-

merkt. Op deze wijze vervagen de wetgevers de scheidslijn tussen

delicten en een onbeperkt aantal andere gedragingen. In de praktijk

kan dit consequenties hebben die zeer moeilijk te voorzien zijn. Het

effent de weg om methoden die tot op heden alleen zijn gebruikt om

‘criminaliteit in enge zin’ te bestrijden nu ook toe te passen bij gedra-

gingen die kunnen worden beschouwd als ‘asociaal gedrag’.

Door dergelijke mazen in de wet aan te brengen worden dwangmaat-

regelen ontdaan van hun wettelijke keurslijf. Lichamelijk geweld mag

worden gebruikt, zelfs wanneer geen strafbaar feit is gepleegd en ook

om andere redenen dan het voorkomen van zich voltrekkende of toe-

komstige misdaden. Het belang van wetshandhaving is naar de

achtergrond gedrongen door andere principes. De Britse criminoloog

David Garland heeft deze verschuiving, die vooral aan het licht is

getreden bij criminaliteitspreventie, als volgt beschreven: ‘Veiligheid

van een samenleving wordt het hoofddoel en wetshandhaving wordt

slechts een middel om dit doel te bereiken in plaats van een doel op

zich. Het beperken van angst, schade en verlies en kostenbeheersing

worden primaire overwegingen’ (Garland, 2001, p. 171).

Vanuit dit perspectief is het makkelijker te begrijpen waarom zoveel

belang wordt gehecht aan problemen van openbare orde. Door scha-

debeperking en het gevoel van veiligheid centraal te stellen, komen

verstoringen van de openbare orde vrijwel op één lijn te staan met cri-

minaliteit. Het wettelijke verschil tussen fietsendiefstal en spijbelen is

niet meer van belang; beide zijn risicogedragingen die moeten wor-

den aangepakt. Jongeren die op straat bier drinken, zwervers die sla-

pen op banken in het park, graffitispuiters, mensen die bedelen,
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geesteszieken of vermeende drugsgebruikers zorgen voor onveilig-

heid, schrikken klanten af en verminderen de bereidheid van bedrij-

ven om te investeren in een gemeente. Dit leidt ertoe dat lichte versto-

ringen van de openbare orde en strafbare feiten in elkaar overlopen.

De activiteiten van lokale criminaliteitspreventieraden in Zweden

hebben net zo weinig van doen met de wet als met maatschappelijke

behoeften. Ofschoon criminaliteitspreventie en welzijnsbevordering

een prominente plaats innemen op de agenda, richt dit werk zich in

feite op het gevoel van onveiligheid en schadebeperking. De raden

bespreken lokale veiligheidskwesties en besluiten welke gebieden

voorrang krijgen. In principe kunnen de maatregelen elke willekeurige

vorm aannemen, afgezien van traditionele misdaadbestrijdingsacti-

viteiten. De lokale criminaliteitspreventieraden bemoeien zich niet

met de kerntaken van de politie. De Duitse politicoloog Norbert Pütter

maakt een onderscheid tussen ‘hard’ en ‘zacht’ politiewerk, en stelt

dat de raden alleen kwesties bespreken die behoren tot de laatste

categorie – voorlichtingscampagnes en andere aanvullende maatrege-

len van vrijblijvende aard (Pütter, 2002, p. 74 e.v.).

Criminaliteitspreventie in Zweden betreft in verreweg de meeste

gevallen wat in de gezaghebbende literatuur wordt aangeduid als

‘secundaire interventies’ (Lab, 1997). Dat wil zeggen dat het niet

gericht is op iedereen, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer alle

scholieren in de regio voorlichting krijgen over drugs; ook zijn de pre-

ventiemaatregelen niet gericht op mensen die reeds te boek staan als

criminelen. De doelgroep zijn risicocategorieën, die (nog) niet zijn

veroordeeld voor misdaden. Criminaliteitspreventiemaatregelen wor-

den niet uitgelokt door een bepaalde daad, maar door de maatschap-

pelijke status en het gedrag van het individu. Je bent verdacht als je

werkloos bent en in een arme buitenwijk woont, een tweedegeneratie-

immigrant of een spijbelende jongere die rondhangt op openbare

plaatsen, omdat je in dat geval gevoelens van onveiligheid oproept en

bovendien het risico loopt in de toekomst betrokken te raken bij dief-

stal, drugs, graffiti of andere criminele activiteiten.

De voorgestelde maatregelen zijn vaak vernieuwend. Oudervoor-

lichting, intensiever toezicht, een verplichte cursus normen en

waarden zijn nieuwe manieren om ongewenst gedrag tegen te gaan.

De maatregelen behelzen steevast een combinatie van dwang en

steun. De filosofie is eerst helpen en vervolgens dwingen als de hulp

niets oplevert. Bestraffing is het alternatief dat men achter de hand

houdt, maar het is altijd aanwezig.

Maar de meeste maatregelen op dit beleidsterrein zijn niet repressief,
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omdat de participatieve benadering betere resultaten oplevert. Hierbij

wordt geprobeerd leden van de betreffende doelgroepen actief te

betrekken bij ordehandhavingstaken. Zo worden in Stockholm lang-

durig werklozen en jongeren uit achterstandswijken ingezet bij het

bewaken van winkelcentra of metrostations (Storstadssatsningen,

2001; Brottsförebyggande rådet, 2002, p. 14 e.v.). Dit is een manier om

mensen uit de doelgroepen te betrekken en ze tot burgers met verant-

woordelijkheidsgevoel te maken. Bijkomend voordeel is dat het uitge-

oefende toezicht effectiever is doordat degenen die controleren

dezelfde sociale en culturele achtergrond hebben als degenen die

gecontroleerd worden. Dergelijke activiteiten volgen de trend op dit

gebied. Steeds meer laagbetaalde banen in de dienstensector worden

in dit beleidsveld gecreëerd. Dit betekent dat een steeds groter deel

van de werkende klasse wordt geschoold om routinematige controle-

activiteiten uit te voeren: controleren van bagage op luchthavens,

afnemen van urinetests in gevangenissen of nachtelijke patrouilles op

parkeerplaatsen van bedrijven.

Het einde van criminaliteitsbeleid zoals we dat kennen?

De scheidslijnen tussen veel terreinen die van oudsher mijlenver uit-

een lagen zijn inmiddels vervaagd. Ten tijde van de verzorgingsstaat

werd het afwijkende gedrag van minderbedeelde groepen beschouwd

als een zaak van sociaal beleid, zolang het niet gepaard ging met cri-

minaliteit.

Gedrag dat afweek van de sociale normen was de verantwoordelijk-

heid van de psychiater of de maatschappelijk werker. Crimineel

gedrag viel onder criminaliteitsbeleid, en hierop werden dan ook ver-

schillende methoden en instanties losgelaten, terwijl alles wat te

maken had met oorlogshandelingen de nationale veiligheid betrof en

op het bordje van defensie terechtkwam. Vandaag de dag lopen maat-

schappij, criminaliteit en veiligheidsbeleid steeds meer door elkaar

heen. Het resultaat is een nieuw beleidsterrein met een overkoepelen-

de logica en een heel eigen dynamiek. Dit terrein heeft nog geen

naam gekregen, maar voorlopig kunnen we het aanduiden als open-

bareordebeleid.

In de ontstaansgeschiedenis van dit fenomeen staat de opkomst van

het veiligheidsdenken centraal. Maar in hoeverre is dit denken in

tegenspraak met de wet? Wat gebeurt er wanneer veiligheid de basis

vormt voor het gebruik van geweld in een samenleving? Op het meest



fundamentele niveau verschuift het accent naar wat een persoon zou

kunnen doen, in plaats van wat iemand heeft gedaan. De centrale

vraag bij mogelijk ingrijpen is niet ‘heeft deze persoon een misdaad

begaan?’ maar ‘vormt deze persoon een risico?’ Er is een belangrijk

verschil tussen de twee. Zodra veiligheid de basis vormt voor het

gebruik van geweld, gebeurt dit op grond van veronderstellingen,

inschattingen en risicobeoordelingen en zijn feitelijke gebeurtenissen

en daden niet langer maatgevend. Dit is een gevolg van de wijze waar-

op het veiligheidsconcept zelf in elkaar zit. Allereerst heeft veiligheid

te maken met het ontbreken van iets negatiefs en niet met de aanwe-

zigheid van iets positiefs. Verder heeft het concept betrekking op een

toekomstige toestand: mogelijke maatregelen berusten op een

inschatting van de kans dat negatieve gebeurtenissen zullen plaats-

vinden. Inschattingen zijn ook in een ander opzicht van belang – want

waartegen moeten we beschermd worden? Niet tegen zomaar een

bedreiging of probleem. Zeggen dat iets een bedreiging vormt voor de

veiligheid betekent dat het ernstig is, zo ernstig dat het leven van het

bedreigde object gevaar loopt. Dit rechtvaardigt het toepassen van

drastische maatregelen, waaronder het gebruik van geweld

(Freedman, 1992, p. 730 e.v.; Buzan e.a., 1998, p. 21 e.v.).

Het veiligheidsdenken verschilt op drie belangrijke punten van hand-

having van de rechtsorde in traditionele zin. Allereerst: waar het om

draait is niet welke daden een persoon wellicht heeft gepleegd, maar

meer tot welke groep een individu mogelijk behoort – is hij een drugs-

verslaafde? Is zij een activiste? Vluchteling? Moslim? Arabier? Het

rechtssysteem daarentegen velt een oordeel over hele bevolkingsgroe-

pen, ook al worden de straffen uiteindelijk individueel opgelegd.

Verder is niet het gedrag zelf van belang, maar hoe het gedrag kan

worden uitgelegd – wijst het erop dat de persoon een risico vormt? Een

interventie – weigeren van toegang, uitzetting, het gebruik van

afluisterapparatuur of in bewaring gesteld worden – kan net zo goed

worden gemotiveerd door het feit dat de persoon deel uitmaakt van

een bepaalde groep, beantwoordt aan het daderprofiel, zich in

bepaalde kringen beweegt of er bepaalde meningen op na houdt, als

op basis van geobserveerd crimineel gedrag. Tot slot hoeft de inter-

ventie tegen het individu of de groep niet wettelijk te worden getoetst

in een rechtbank. Een beslissing op het niveau van de afzonderlijke

ambtenaar volstaat. De interventie is een administratieve maatregel

gebaseerd op een algemene risicobeoordeling, waarbij de schuldvraag

slechts een van de vele factoren is die wordt meegewogen in de

beslissing.
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Veel van de instanties op dit gebied, waar een steeds groter aantal

fenomenen aangepakt mag worden door het gebruik van geweld, wer-

ken op basis van specifieke dreigingsanalyses. Deze analyses moeten

kritisch tegen het licht worden gehouden, evenals de afzonderlijke

risicobeoordelingen door ambtenaren in het veld. Want dreigingsana-

lyses en risicobeoordelingen vormen steeds vaker een aanvulling op

de wet als nieuwe richtlijnen voor het gebruik van geweld.
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Openbare veiligheid in Spanje
sinds 11 maart 2004
P. Stangeland*

De terroristische aanslag op 11 maart 2004 in Madrid ligt inmiddels

zes maanden achter ons. Het is nog te vroeg om met zekerheid te kun-

nen zeggen wie erachter zaten en hoe deze aanslagen het Spaanse

beleid op het gebied van de openbare veiligheid zullen beïnvloeden.

Dit artikel richt zich vooral op een analyse van de verschuivingen in

de perceptie van terrorisme als kwestie van openbaar belang. Het

biedt een voorlopige analyse van de aanslag zelf, de groepen die daar

achter zaten en het onderzoek door de politie, terwijl ook wordt inge-

gaan op enkele basisstrategieën in een Europees antwoord op de

wereldwijde dreiging van het terrorisme.

Openbare veiligheidsproblemen in de ogen van de Spanjaarden

In opiniepeilingen wordt de Spaanse bevolking regelmatig gevraagd

de drie belangrijkste problemen te noemen waarmee het land te

maken heeft. Werkloosheid eindigt altijd op de eerste plaats, maar

direct daarna noemt een zeer ruime meerderheid van de ondervraag-

den ‘terrorisme’. Wat lager in de rangorde volgen misdaad, drugs, huis-

vesting, illegale immigratie en milieuvraagstukken.

Terrorisme wordt ongeveer drie maal zo vaak genoemd als alle ‘gewo-

ne’ misdaden (zoals overvallen, winkeldiefstal, verkrachting) tezamen

(zie figuur 1). Dat heeft uiteraard invloed op het Spaanse openbare

veiligheidsbeleid: de laatste twintig jaar heeft de strijd tegen het terro-

risme onder de opeenvolgende regeringen altijd de hoogste prioriteit

gehad. Maar ‘terrorisme’ was in Spanje lang een synoniem voor acties

door de Baskische afscheidingsbeweging Eta.1 Er is overigens nog lang



geen oplossing gevonden voor dat probleem, maar figuur 2 laat zien

dat het aantal bomaanslagen en politieke moorden de afgelopen jaren

wel drastisch is afgenomen. Officieel wordt er niet onderhandeld en er

is geen wapenstilstand. Toch is er sinds 2002 geen enkele succesvolle

Eta-aanslag meer geweest. Langzamerhand begon het terrorisme een

schaduw uit het verleden te lijken.

Figuur 1: De belangrijkste problemen in Spanje volgens de
opiniepeilingen

Figuur 2: Aantal moorden toegeschreven aan Eta 1968-2003
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De bomaanslag in Madrid

Dit alles veranderde in één klap op 11 maart 2004, drie dagen voor de

landelijke verkiezingen. Tien bommen explodeerden in forensen-

treinen dicht in de buurt van het station Atocha in Madrid. De bom-

men waren geprogrammeerd om gelijktijdig af te gaan binnen het

drukke station, maar slechte planning en treinvertragingen zorgden er

voor dat een nog veel groter bloedbad werd voorkomen. Toch had het

aantal van 190 doden en 1500 gewonden een schokeffect in heel

Europa. Ineens realiseerde men zich: we zijn allemaal een potentieel

doelwit van Al Quaida.

De groep die verantwoordelijk was voor de aanslag onderhield ban-

den met Salafistische extremistische groepen in Marokko, die ook de

hoofdverdachten zijn van de zelfmoordaanslagen in Casablanca in

mei 2003. Er is geen bewijs gevonden voor organisatorische banden

met Al Quaida, maar de groep was duidelijk geïnspireerd door hun

propaganda. De meeste leden van de groep waren immigranten met

een vaste woonplaats in Spanje. Verscheidenen van hen waren goed

geïntegreerd in de Spaanse samenleving.2 Twee waren zelfs politie-

informanten en werden geacht de Guardia Civil te attenderen op

drugshandelaars. Ze waarschuwden de autoriteiten echter niet voor

de bomaanslag die werd voorbereid.

De hele operatie werd uitgevoerd met een bescheiden budget en verg-

de niet meer organisatorische vaardigheden dan een grote roofover-

val. De springstof werd met hulp van Spaanse contactpersonen gesto-

len uit een Asturische mijn en betaald met Marokkaanse hasjiesj. De

groep maakte maandenlang gebruik van twee gestolen vrachtwagens

zonder ooit opgemerkt te worden. De bommen werden gefabriceerd

in een gehuurd huis op het platteland. Het dynamiet werd verdeeld in

zakken van tien kilo, die elk verbonden werden met een mobiele tele-

foon: de wekkerfunctie werd ingeschakeld en alle telefoons moesten

om 7:40 afgaan en zo de bommen doen ontploffen. In totaal werden

twaalf bommen, verborgen in sporttassen, in de forensentreinen
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geplaatst. Er was hier geen sprake van zelfmoord: de Marokkaanse

daders verlieten de treinen na het plaatsen van de bommen. Wel blie-

zen zeven van de aanvoerders zich op toen ze drie weken later omsin-

geld bleken door de politie.

De bommen waren niet erg professioneel vervaardigd en twee ervan

kwamen zelfs nooit tot ontploffing. De politie kon deze dan ook vrij

snel traceren via de mobiele telefoons die met de springstof verbon-

den waren.

Het doel van de aanslagen

Bijna alle slachtoffers van deze aanslag waren heel gewone mensen,

onderweg in de ochtendspits naar hun werk in Madrid. Ongeveer een-

derde van hen bestond uit immigranten, onder wie ook immigranten

uit islamitische landen. Wat was het doel van deze actie?

Volgens de jihadistische interpretatie van de koran zijn alle ongelovi-

gen collectief aansprakelijk voor de agressie tegen islamitische

gemeenschappen. Zoals Bin Laden zegt: ‘… als de ongelovigen onze

vrouwen en kinderen doden, moeten we ons niet schamen hen het-

zelfde aan te doen om hen daarvan te weerhouden’.3

Internationaal terrorisme is geen mythe maar de harde werkelijkheid.

Zowel George Bush als Bin Laden ziet de huidige situatie als een mili-

taire confrontatie: ‘de verordening om de Amerikanen en hun bondge-

noten – burgers en militairen – te doden vormt een individuele plicht

voor elke moslim die hiertoe in staat is in elk land waar dit mogelijk

is’.4

Terreur werd ook tijdens de Tweede Wereldoorlog al op grote schaal

gebruikt tegen de burgerbevolking, in eerste instantie in de vorm van

Duitse bombardementen tijdens hun invasie van andere Europese

landen, maar vervolgens ook met de zware bombardementen van de

Geallieerden op Duitse steden. Dat laatste leidde echter niet tot de

ineenstorting van het naziregime, maar juist tot versterking van de

Duitse tegenstand (Speer, 1969). De atoombommen op Hiroshima en

Nagasaki zijn waarschijnlijk het eerste voorbeeld van een succesvolle

inzet van terreur tegen de burgerbevolking; ze waren de directe aan-

leiding tot de overgave van Japan. Bin Laden stelt: ‘Wij moeten zulke
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straffen gebruiken om jullie kwaad weg te houden van moslims en

hun vrouwen en kinderen. De Amerikaanse geschiedenis maakt geen

onderscheid tussen burgers en militairen, en zelfs niet tussen vrou-

wen en kinderen. Zij zijn degenen die de bommen gooiden op

Nagasaki. Kunnen die bommen het verschil zien tussen baby’s en

militairen’?5

Volgens deze logica kan het effectiever zijn om een treinstation, voet-

balstadium of openluchtmarkt op te blazen dan om militaire doelwit-

ten aan te vallen. Hoe gevarieerder de gekozen doelwitten, des te

moeilijker het wordt zulke aanslagen te voorkomen. Een belangrijke

politicus valt nog relatief goed te beveiligen, en dat geldt ook voor

grote luchtvaartmaatschappijen. De acties van de terroristen van de

21ste eeuw brengen zoveel angst en paniek teweeg juist omdat letterlijk

iedereen een doelwit kan zijn.

Wrede represailles tegen onschuldige slachtoffers zijn overigens niets

nieuws en komen al tientallen eeuwen voor. Wat wél nieuw is en wat

ze tot een effectief politiek instrument maakt, is de opkomst van de

massamedia die aan zulke gebeurtenissen aandacht besteden en voor

wereldwijde verspreiding zorgen van beelden van rampspoed en leed.

Het publiek verveelt zich gauw en houdt niet van herhalingen, maar

bij zulke gebeurtenissen is er altijd wel weer een nieuwe en aangrij-

pende invalshoek te vinden. Beelden die vanwege hun gruwelijke

karakter niet uitgezonden worden door de grote televisiezenders kun-

nen vertoond worden op internet, als videoclips.

Terreurdaden kunnen een moral panic onder de burgerbevolking in

het getroffen gebied teweegbrengen, maar hun belangrijkste politieke

effect is waarschijnlijk de stimulans tot actie in de gebieden waar ter-

roristen hun aanhang rekruteren. Radicale moslims in Gaza, Bagdad

en Karachi kunnen zulke aanslagen in Westerse landen interpreteren

als uitingen van goddelijke wraak. Ze zijn een vorm van machtsver-

toon en inspireren volgelingen.

Antwoorden op terrorisme: de transformatie van sociale controle

De sluipende transformatie van sociale controle in Westerse landen is

een van de belangrijkste onderwerpen in de moderne criminologie.
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Voorheen werd het leger geacht een land te verdedigen tegen agressie

van buitenaf, terwijl politie en justitie de interne orde handhaafden.

Deze taakverdeling is achterhaald. Bij buitenlandse militaire acties

blijken politievaardigheden vereist voor het handhaven van de open-

bare orde ter plekke. Westerse staten hebben inmiddels tijdens bui-

tenlandse interventies al meermaals de slag in militair opzicht gewon-

nen, maar zich vervolgens genoodzaakt gezien zich terug te trekken

omdat ze niet in staat bleken de openbare orde te handhaven.

Anderzijds worden militaire tactieken ingezet bij het handhaven van

de binnenlandse openbare orde wanneer die bedreigd wordt door ter-

roristen. Tactieken als represaille en pre-emptieve maatregelen wor-

den door verantwoordelijke politici gelegitimeerd,6 en de principes die

ten grondslag liggen aan de rechtsstaat worden vervangen door risico-

management en preventieve maatregelen. En we zien dat pro-actieve

maatregelen tegen verdachte groepen soms in hoge mate afwijken van

de reguliere procedures van strafvervolging (Welch, 2004). In de ande-

re bijdragen aan dit themanummer wordt ruimschoots aandacht

besteed aan de analyse van sociale controle, maar één belangrijke

dimensie lijkt te ontbreken: waarom gebeurt dit alles?

De transformatie van sociale controle in Westerse landen is meer dan

het effect van een moral panic. Ze omvat ook een reactie op een reële

en tegelijkertijd tweeledige dreiging. Terroristische aanslagen zijn mis-

daden en kunnen dan ook zo behandeld worden. Maar ze zijn tegelij-

kertijd ook een vorm van militaire actie die beoogt de tegenstander te

beïnvloeden. Geïnspireerd door Al Quaida trachten plaatselijke groe-

pen aanslagen te plegen die de media halen door hun brute en wille-

keurige karakter en het feit dat ze gericht zijn tegen burgerdoelen.

Zulke groepen proberen maximale angst en paniek teweeg te brengen

en zo een overreactie uit te lokken van de Westerse regeringen. Het

past precies in hun strategie als deze reageren met maatregelen die de

kloof tussen de islamitische gemeenschappen en de hoofdmoot van

de samenleving alleen maar vergroten. De doeleinden van dergelijke

groepen zijn geenszins gediend met het bestaan van welvarende en

goed geïntegreerde moslims in de Westerse landen, maar juist met het

afzonderen van moslims van de decadente westerse samenleving,
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Het is tijd voor actie'. Associated press, 13 oktober 2000.



onder verwijzing naar de volgende korantekst: ‘Gelovigen, neemt

joden noch christenen tot uw vrienden. Zij zijn elkaars vrienden.

Wie van u hun vriendschap zoekt zal een van hen worden’.7

Dit wereldbeeld is fundamenteel defensief. De aanhangers zien zich-

zelf en hun acties als antwoord op een wereldwijde Westerse samen-

zwering tegen de islam. Hun einddoel omvat het vestigen van de god-

delijke heerschappij, de vereniging van alle moslims in één staat, met

de koran als wet. Maar intussen kan men streven naar het omverwer-

pen van corrupte, despotische en met de Verenigde Staten geallieerde

regimes in Pakistan, Saudi Arabië, Irak, Egypte en Marokko.

Antiterroristische strategieën die de situatie verergeren

Een mogelijk antwoord is terugslaan met dezelfde middelen: ofwel de

inzet van staatsterreur. Israël, bijvoorbeeld, verricht arrestaties en

martelt gevangenen vrijwel zonder wettelijke beperkingen; het elimi-

neert gevaarlijk geachte Palestijnse leiders, voert represailles uit tegen

onschuldige burgers en construeert een beschermende muur diep in

Palestijns gebied. Deze repressieve strategie heeft geleid tot verarming

en radicalisering van de Palestijnse gemeenschap en een sterke groei

van de sympathie voor terreurdaden tegen de Israëli’s. Een psychiater

in de Gazastrook schat dat 35% van alle mannelijke en 14% van alle

vrouwelijke adolescenten in dit gebied zelfmoordmartelaars willen

worden als ze iets ouder zijn.8 Staatsterrorisme geeft misschien een tij-

delijk alhoewel illusoir gevoel van veiligheid, maar het brengt op de

lange termijn de veiligheid van alle Israëli’s in gevaar.

Het is al even onwaarschijnlijk dat de antiterroristische maatregelen

van de Verenigde Staten dit land minder kwetsbaar hebben gemaakt

voor terreuraanslagen. Door de invasie van Irak heeft het de openbare

opinie in de hele islamitische wereld doen radicaliseren en de oprich-

ting van gewapende verzetsgroepen gestimuleerd. De Egyptische pre-

sident Hosni Mubarak zei aan de vooravond van deze invasie:

‘In plaats van één Bin Laden zullen we er honderd krijgen’.9 Aangezien

effectieve preventie van terreuraanslagen op Noord-Amerikaans
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8 Onderzoek door Dr. Eyad al Sarraj, geciteerd in El País, 16 januari 2004.
9 CNN, 31 maart 2003.



grondgebied een illusie is (Cronin en Ludes, 2004),10 vergroot een

offensieve militaire strategie (die het aantal terreurgroepen doet toe-

nemen) de risico’s in plaats van ze te verkleinen.

Antiterroristische strategieën die niet werken

Liberale/kritische criminologen zijn sterk in het analyseren en bekriti-

seren van de ideologische grondslagen van sociale controle, maar ver-

mijden zorgvuldig met alternatieven te komen. Men krijgt de indruk

dat velen van hen terreuraanslagen liever behandeld en berecht zou-

den zien als gewone misdaden.

De leden van zowel jihadgroepen als de meeste andere moderne ter-

roristische organisaties zijn echter bereid zich op te offeren en hun

leven te geven. Een gevangenisstraf is in hun geval dan ook niet effec-

tief. Maatregelen tegen terrorisme moeten preventief zijn en niet

slechts een juridisch karakter hebben. Verdachten behoren uiteraard

correct behandeld te worden en een eerlijk proces te krijgen volgens

de gangbare rechtsregels. Maar we moeten ons geen illusies maken

over de effectiviteit van de traditionele rechtsgang als afweermiddel

tegen toekomstige aanslagen.

Vaak wordt verder geopperd dat terrorisme alleen maar aan de wortel

uitgeroeid kan worden, en wel door de oorzaken te bestrijden. De

meeste Europese intellectuelen zouden graag zien dat een vredesover-

eenkomst werd opgelegd aan Israël en Palestina, en dat de invasie-

troepen van de Verenigde Staten in Irak zo snel mogelijk werden

teruggetrokken. Het is bekend dat de meeste autoritaire en corrupte

regimes in de Arabische wereld door westerse regeringen om strategi-

sche redenen in het leven zijn geroepen en gehandhaafd worden. We

weten ook dat voor het bedrag dat de militaire interventie in Irak kost

niet alleen ecologische, maar ook onderwijs- en sociale projecten in

het hele Midden Oosten gefinancierd hadden kunnen worden.

Maar een dergelijke aanpak levert geen resultaat op de korte termijn.

Bovendien wordt wereldwijde terreur – wanneer ze eenmaal bestaat –

ingezet voor allerlei doelen. Wie ontevreden is met de regering van

Tadzjikistan kan een winkelcentrum in Stockholm opblazen, gewoon

om mediabelangstelling te krijgen. In de komende decennia zal de
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bevolking in de armste landen van de wereld zeer snel groeien, kan de

sociale orde in veel verstedelijkte gebieden ineenstorten, en nemen de

kansen op conflict sterk toe. In de overbevolkte en onrechtvaardige

wereld van de 21ste eeuw zal terrorisme een ‘normaal’ onderdeel van

het bestaan zijn.

Een derde, vaak gehoord argument is dat terroristen het best bestre-

den kunnen worden door hun financiële basis te ondermijnen.

Inderdaad kan dat zeer grootschalige operaties belemmeren, maar de

door Al Quaida geïnspireerde terreuracties hebben niet zoveel externe

fondsen nodig. De grootste operatie tot nog toe, die van 11 september

2001 in de Verenigde Staten, kostte minder dan een half miljoen dol-

lar,11 terwijl de schade naar schatting meer dan 800 miljard dollar

bedroeg. De aanslag in Madrid was aanzienlijk goedkoper en tot nog

toe is er geen bewijs dat daarvoor externe fondsen zijn gebruikt. Het is

relatief eenvoudig en weinig kostbaar om veel mensen in een stede-

lijke omgeving te doden. Er is veel werk gestoken in het onderzoek

naar de financiële netwerken die Al Quaida ondersteunen. Het over-

maken van kleine bedragen – soms donaties voor onderwijs of sociale

en religieuze doelstellingen, en vaak via charitatieve instellingen – valt

moeilijk te controleren (Jordán, 2004, p. 163). En van essentieel belang

voor de groei van het wereldterrorisme zijn ze niet, want de meeste

operaties hebben een lokale oorsprong en worden ook gefinancierd

op lokaal niveau.

Realistische strategieën tegen terrorisme: het Spaanse
antiterreurbeleid na de aanslag in maart

Preventief politieonderzoek en inlichtingenwerk

Verbeterde coördinatie tussen de vier verschillende politiemachten in

Spanje – de gemeentepolitie, de politie van de autonome regio’s, de

landelijke politie en de Guardia Civil – is van essentieel belang in de

strijd tegen het terrorisme. Het ontbreekt aan praktische coördinatie

en in verband met de burgerrechten zijn er allerlei beperkingen opge-

legd aan hun onderlinge communicatie en uitwisseling van informa-

tie. De aanslag van 11 maart bracht aan het licht wat dit voor gevolgen

heeft voor preventief politieonderzoek.
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De terroristen gebruikten een vrachtwagen die in september 2003

gestolen was in Benidorm en reden er zonder problemen in de regio

rond Madrid mee rond – mét het originele nummerbord. Terwijl de

Eta altijd zorgt voor valse documenten voor hun voertuigen waren

deze jihadactivisten veel nonchalanter. Vóór de aanslag had de gesto-

len vrachtwagen al elf bekeuringen opgelopen, voornamelijk wegens

parkeren tegenover een moskee op een plek waar dit niet was toege-

staan. Verkeerstoezicht behoort in Spanje tot de taken van de gemeen-

tepolitie, maar deze heeft niet automatisch toegang tot gegevens over

gestolen voertuigen. De diefstal was aangegeven bij de landelijke poli-

tie, waardoor de gemeentepolitie daarvan niet op de hoogte was en

maar bekeuringen bleef uitdelen die natuurlijk nooit betaald wer-

den.12 Een betere coördinatie tussen het verkeerstoezicht en de

recherche zou niet alleen een grote verbetering betekenen bij de

opsporing van gewone misdaden, maar ook terreuraanslagen kunnen

helpen dwarsbomen.

Een verbetering in het inlichtingenwerk door de politie

Jihad-groepen zijn plaatselijke cellen die in het algemeen aanslagen

op eigen initiatief organiseren en uitvoeren. Bin Laden stelt: ‘Wij heb-

ben niemand die voor een ander werkt. Wij allen werken voor Allah en

zijn in afwachting van zijn beloning’.13

Deze gedecentraliseerde structuur heeft bepaalde voordelen, maar

brengt ook zwaktepunten met zich mee. Leden van deze groepen zijn

meestal minder professioneel dan gewone misdadigers. Zo hadden de

daders van de aanslag in Madrid allerlei elementaire voorzorgsmaat-

regelen niet genomen: ze lieten vingerafdrukken achter op de plastic

zakken waarin de bommen zaten en in de voertuigen en huizen die ze

gebruikten tijdens de voorbereidingsfase. Als de coördinatie van de

politie beter was geweest, hadden ze vrij gemakkelijk gearresteerd

kunnen worden in het bezit van gestolen voertuigen, met de mobiele

telefoons en met de hasjiesj die ze gebruikten als betaalmiddel. Zeven

van hen waren al bekend bij de politie en verdacht van samenwerking

met terroristische organisaties.

De samenwerking tussen FBI en CIA vóór 11 september 2001 stelde

weinig voor,14 en de situatie in Spanje was in de grond niet anders.
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Voor de aanslag in Madrid werden de door het National Centre of

Intelligence verzamelde gegevens niet gecombineerd met de informa-

tie waarover de politie beschikte. Er was kennelijk geen communicatie

of samenwerking tussen de verschillende diensten die zich bezighiel-

den met onderzoek naar dezelfde personen. Elk van deze diensten

verklaarde het eigen gebrek aan succes bij de preventie van deze aan-

slag uit de schaarse middelen waarover ze konden beschikken. Daar

kan een grond van waarheid in zitten, maar de belangrijkste les die

hieruit te leren valt is dat de integratie van informatie en inlichtingen

die zijn verzameld door de politie en andere diensten essentieel en

hoognodig is.

Meer dan één grootschalige terreuraanslag is overigens ook daadwer-

kelijk voorkomen. Zo had een terreurgroep in Duitsland in 2000 het

plan de kerstmarkt voor de kathedraal van Straatsburg op te blazen,

maar de leden werden gearresteerd voordat ze tot actie hadden kun-

nen overgaan.

Zulke groepen zijn ook kwetsbaar doordat ze vrij eenvoudig te infiltre-

ren zijn door politie-informanten. Een ernstige belemmering daarbij

is echter het gebrek aan politiemensen die Arabisch spreken en die

vertrouwd zijn met de cultuur en omgangsvormen van Arabische

immigranten.

Immigratiecontrole

Op het moment zijn er ongeveer een miljoen illegale immigranten in

Spanje. Velen van hen zouden zich daar eigenlijk niet moeten bevin-

den, omdat ze al uitgewezen zijn. Dat wil in de praktijk zeggen:

ze hebben een schriftelijk uitwijzingsbevel gekregen en zijn daarna

weer de straat op gestuurd. Zo is een grote gemeenschap van illegalen

ontstaan die veroordeeld is tot sporadisch en slecht betaald werk in de

informele economie. Hun uitwijzingsbevel is vaak het enige document

dat ze hebben. Hoewel de meeste leden van de groep die achter de

aanslag in Madrid zat legale inwoners van Spanje waren, zal de radi-

cale religieuze leer eerder aanslaan in marginale kringen met een

hoge werkloosheid. Het terugdringen van het aantal illegalen heeft

dan ook een hoge prioriteit in de huidige Spaanse anti-terreurstrate-

gie. Er zijn drie methoden:

– beperking van de instroom van illegale immigranten via de Straat

van Gibraltar en de Canarische Eilanden;

– uitwijzing van illegale inwoners;
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– legalisering van degenen die al in Spanje wonen – mits ze een

baan hebben of uitzicht daarop, een aantal jaren in Spanje zijn,

geen strafblad hebben, enzovoort.

Alle drie deze methoden worden al toegepast, maar getalsmatig is de

laatstgenoemde de belangrijkste. Een opvallend contrast met de situa-

tie in de Verenigde Staten is dat het na de aanslag in Madrid in feite

gemakkelijker is geworden voor illegalen om een legale status te

krijgen.

De meeste leden van de groep die deze aanslag pleegde hadden al een

geldige verblijfvergunning en sommigen bezaten zelfs de Spaanse

nationaliteit. Een antiterroristisch immigratiebeleid omvat ook de

mogelijkheid zulke verblijfsvergunningen in geval van verdenking niet

te verlengen. Op dit punt raken we aan het debat over ‘zachte’

misdaadpreventie, ofwel preventie met behulp van bestuurlijke maat-

regelen.

Strafwetgeving en -vervolging hebben altijd slechts een klein deel uit-

gemaakt van het geheel aan vormen van sociale controle waarmee

een bevolking te maken heeft. Daarin nemen informele en bestuur-

lijke vormen van controle een veel grotere plaats in. Die kunnen beide

ook worden ingezet tegen terreurgroepen – zonder dat daarmee

meteen ook de burgerrechten of burgerlijke vrijheden in het gedrang

komen, en zonder dat allerlei nieuwe regels ingevoerd hoeven te wor-

den. In Spanje lijkt het onnodig de strafwetgeving of het immigratie-

recht te veranderen om zo de greep te versterken op groepen die ver-

dacht worden van samenwerking met terroristen. We hebben geen

behoefte aan een Patriot act die bepaalde grondrechten herroept van

ingezetenen met een andere nationaliteit en er bestaat ook geen lobby

die zoiets eist. De huidige regering moet er vooral voor zorgen dat al

bestaande regelgeving ook wordt nageleefd. De wetgeving is er, maar

weinigen houden zich er echt aan en de handhaving is slap.

Het zou in de eerste plaats duidelijker moeten worden gemaakt dat

wonen in Spanje niet tot de mensenrechten behoort, maar afhangt

van een bestuurlijk besluit dat herroepen kan worden als een immi-

grant zich met ongewenste activiteiten inlaat. Zo stelt artikel 54 van de

Immigratiewet dat een verblijfsvergunning geweigerd kan worden als

de aanvrager zich bezighoudt met staatsgevaarlijke activiteiten. Dit

artikel is toegepast in twee uitwijzingszaken in mei 2004. Het staat ook

afwijzing van een aanvraag toe ingeval buitenlanders ‘discriminatie

plegen om racistische, etnische, nationale of religieuze redenen’.
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Het verlenen van de Spaanse nationaliteit aan buitenlanders die in

Spanje wonen zou al minder een automatisme worden indien artikel

22-4 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek serieuzer werd opgevat.

Daarin worden ‘passend gedrag als burger en een voldoende mate van

integratie in de Spaanse samenleving’ genoemd als vereisten om een

Spaans/Europees paspoort te verwerven.

Een strafzaak is een uiterst formele procedure: wat precies als bewijs

kan worden aangevoerd is aan strikte beperkingen onderhevig en het

voordeel van de twijfel gaat altijd naar de verdachte. Dat geldt in

Spanje nog sterker dan in sommige andere landen. De strafwet kan

echter van toepassing worden verklaard op bepaalde praktijken die in

dit verband relevant zijn. Zo is het volgens Artikel 18 van de Spaanse

strafwet strafbaar om aanleiding te geven tot misdaden door het

openbaar verkondigen van ideeën en doctrines waarin zulke

(mis)daden verheerlijkt worden.

In de transformatie van sociale controle komt echter steeds minder

nadruk te liggen op strafvervolging en steeds meer op moderne afwe-

gingen als risicomanagement en schadebeperking. Civielrechtelijke en

bestuursrechtelijke maatregelen kunnen toegepast worden in situaties

waar een strafklacht buitensporig en onmogelijk zou zijn.

Met de verbetering van de justitiële relaties tussen Spanje en Marokko

ontving een Spaanse afvaardiging in Rabat bijvoorbeeld de dossiers

van vierhonderd vroegere strijders in Afghanistan van wie de huidige

verblijfplaats onbekend is.15 Deze dossiers vormen geen basis voor

strafvervolging of uitwijzing. Maar zou het toch niet verstandig zijn

om voor enig politietoezicht te zorgen op hun activiteiten in Europa?

Controle op religieuze praktijken

Vóór de bomaanslagen op 11 maart had het Spaanse publiek maar

weinig belangstelling voor de islamitische gemeenschappen in dat

land. Moskeeën worden meestal financieel ondersteund door dona-

ties vanuit de Arabische wereld, terwijl de praktische organisatie van

de moskee en de gebedsdiensten op de vrijdag geheel werden overge-

laten aan de islamitische gemeenschap zelf. Vrije meningsuiting en

geloofsvrijheid behoren tot de grondrechten, maar deze rechten hou-

den op waar ze de vrijheid en rechten van anderen dreigen aan te

tasten. Zo heeft men niet het recht aan mannen uit te leggen hoe ze

hun echtgenotes zo kunnen slaan dat er geen fysieke sporen te zien

zijn. Dat ondervond een imam uit Fuengirola die hiervoor veroor-
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deeld werd, ook al voerde hij tot zijn verdediging aan dat hij slechts de

koran interpreteerde. Het is evenmin toegestaan te verkondigen dat

alle joden gestraft moeten worden voor daden die begaan zijn door de

staat Israël en vervolgens het publiek aan te moedigen zulke wraakac-

ties uit te voeren.

Dit grensgebied tussen vrijheid van meningsuiting en sociale weer-

baarheid is altijd een zeer gevoelige zone geweest. Het meest urgente

probleem in Spanje is dat er geen gevestigde islamitische geestelijk-

heid is en dat gezaghebbende interpretaties van het islamitisch geloof

ontbreken. Veel van de uit Marokko afkomstige religieuze extremisten

die behoren tot de Salafistische beweging mogen hun opvattingen in

hun eigen land niet verkondigen en hebben zich naar Frankrijk en

Spanje begeven om dat wél te mogen doen. In de seculiere en onver-

schillige omgeving die Marokkaanse immigranten aantreffen in de

Europese steden voelen velen de aantrekkingskracht van een jihadisti-

sche interpretatie van de islam. Verschillende leden van de groep ach-

ter de aanslag in Madrid lijken door aanhangers van dergelijke stro-

mingen bekeerd te zijn. De belangrijkste richtingen in de islam zijn

uiteraard helemaal niet oorlogszuchtig, maar die ontvangen minder

financiële en morele steun. Vertegenwoordigers van de seculiere

Spaanse staat bevinden zich in een ongemakkelijke positie waarbij ze

trachten als sponsors op te treden voor ‘politiek correcte’ imams in

Spaanse moskeeën.

Sociale controle in de wijk

Een conciërge uit Alcalá de Henares, het vertrekpunt van de bewuste

treinen, ging gewoonlijk ’s ochtends vroeg naar het station om daar

enkele gratis dagbladen te halen. Net voor zeven uur zag hij drie man-

nen uit een vrachtwagen stappen, gecamoufleerd met sjaals en mut-

sen, en beladen met zware tassen. Ze gedroegen zich verdacht. ‘Het

ziet er uit alsof ze een bank gaan overvallen’, dacht hij. Maar omdat

het zijn bank niet was haalde hij zijn kranten op en keerde terug naar

huis zonder iemand te waarschuwen.16 Het gebrek aan samenwerking

met de politie en de angst om zich met andermans zaken te bemoeien

zijn wijdverspreid, misschien meer nog in de Mediterrane landen dan

in Noord-Europa. Met de inzet van mobiele telefoons is het eenvoudi-

ger dan ooit tevoren de politie te waarschuwen wanneer zich iets raars

voordoet. Bij de preventie moet van zulke hulp veel meer gebruik

gemaakt gaan worden.
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Controle van radicalen in de gemeenschappen van immigranten

De bevolkingsgroep die het meest weet en ook het meest te verliezen

heeft door jihadistische terreuraanslagen in Europa zijn de gevestigde

moslims. Zij zijn meestal goed geïntegreerd in de westerse samen-

leving en verwerpen radicale interpretaties van de koran. Ze kunnen

gemobiliseerd worden en ingezet tegen radicale groepen zoals de

Salafisten en anderen die het gezichtspunt van Al Quaida delen.

Radicale betogen kunnen worden ontkracht door gematigde moslims

te mobiliseren en zich te doen uitspreken vóór een liberale, seculiere

en niet-discriminerende samenleving. Één moslim op de duizend die

bereid is samen te werken met de radicale groepen is al genoeg om de

vreedzame samenleving van immigranten en de hoofdmoot van de

Europese samenleving te bedreigen. Gematigde moslims die voor-

stander zijn van integratie moeten zulke radicale betogen ontkrach-

ten, en uitleggen dat in het wereldbeeld van Al Qaida koranteksten uit

hun verband geciteerd worden, dat zulke plannen geen toekomst heb-

ben en dat ze de wereld niets anders dan chaos te bieden hebben.

Openbaar veiligheidsbeleid en misdaadbestrijding

Een cruciaal thema in deze aflevering van Justitiële verkenningen is de

uitbreiding van misdaadbestrijding naar andere terreinen. Enerzijds

vervagen de grenzen tussen misdaad en oorlogvoering, terwijl we

anderzijds zien hoe sociale controle ingezet wordt tegen kleine over-

tredingen en bestuurlijke onregelmatigheden (Hörnqvist, 2004). Één

reden daarvoor is de ontdekking dat belangrijke misdaden voorkomen

kunnen worden door een scherpere controle op kleinere vergrijpen –

een ontdekking die onderbouwd wordt door meer empirisch bewijs

(Kelling en Coles, 1996, Clarke, 1997; Skogan, 1990) dan alle andere

hypotheses uit de kritische criminologie tezamen. Zo’n strategie kan

leiden tot belangrijke doorbraken in de preventie van terreurdaden.

Een week na de aanslag in Madrid werd een Spaanse vrachtwagen

met 1100 kilo explosieven aangehouden bij een routinecontrole in

Portugal. Volgens de bestuurders waren deze bedoeld voor de vuur-

werkindustrie in Lissabon. Dat was waarschijnlijk waar, maar het

roept wel de vraag op hoeveel explosieven kunnen ‘verdwijnen’ en vrij

circuleren op de zwarte markt. Het toezicht op explosieven in Spanje

is verbrokkeld en berust bij een aantal openbare instellingen terwijl er

weinig coördinatie is.
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Versterking van zulk toezicht en minder tolerantie ten opzichte van de

zwarte markt, de informele economie en illegalen, maken het moeilij-

ker groepen op te richten die terroristische aanslagen voorbereiden.

Het leidt tot meer informatie voor de politie en houvast bij de opspo-

ring, en vormt een belangrijke vingerwijzing voor groepen die zich

verzetten tegen ons type samenleving dat ze niet zullen worden geto-

lereerd.

Conclusie

Terreuraanslagen hebben een tweeledig karakter. Ze kunnen worden

beschouwd als misdaden, maar tegelijkertijd ook als weloverwogen

politieke acties. De reacties van het publiek zijn in belangrijke mate

onvoorspelbaar, want de frustratie, woede en moral panic die volgen

op zulke daden van agressie hebben geen uitlaatklep. De Spaanse

reactie op de zware aanslagen ziet er heel anders uit dan die van de

Amerikanen. In de Verenigde Staten werden de aanslagen van 11 sep-

tember primair gezien als een aanval van buitenaf en de Amerikaanse

respons had vooral een militair karakter. Men riep een ‘oorlog tegen

het terrorisme’ uit, die weliswaar ondersteund werd door diplomatie-

ke maatregelen, strengere immigratiecontrole en bewaking van ver-

dachte groepen binnenslands, maar toch vooral militair van aard was

(Cronin en Ludes, 2004).

Spanje had uiteraard al veel meer ervaring met terrorisme, want de

Baskische afscheidingsbeweging is al ruim twintig jaar actief. In de

publieke reactie wordt terrorisme vooral als ‘gewone’ misdaad gezien

die bestreden moet worden door verbeterd politieoptreden. De aan-

slag van 11 maart wordt uiteindelijk vooral geïnterpreteerd in de con-

text van het strafrecht. De snelle arrestatie van een aantal leden van

de terreurgroep en de ontmanteling van hun organisatie versterkten

de neiging nog om deze aanslag te beschouwen als misdaad en niet

als militaire uitdaging.

Langduriger ervaring met terrorisme kan best geleid hebben tot een

meer fatalistische benadering in Spanje dan in de Verenigde Staten.

Spanjaarden geloven niet in een magisch geneesmiddel tegen terro-

risme en denken evenmin dat het uitgeroeid kan worden door drasti-

sche militaire actie. De nieuwe regering die aan de macht kwam na de

verkiezingen van 14 maart trok bovendien alle Spaanse troepen terug

uit Irak. Dit was geen direct gevolg van de aanslag, maar deze maatre-
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gel had wel een breed draagvlak onder de Spaanse bevolking. Het is

echter duidelijk dat dit op zich Spanje niet vrijwaart voor nieuwe aan-

slagen. De groep die achter de aanslag in Madrid zat, trachtte ook na

dit besluit tot terugtrekking uit Irak nog een spoorlijn te saboteren.

Interessant genoeg laat figuur 1 (zie p. 52) zien dat de piek in de extra

bezorgdheid ten aanzien van terrorisme in de Spaanse publieke opi-

nie slechts één maand duurde. Na mei 2004 zakte die bezorgdheid

terug naar het gebruikelijke peil. 191 doden en 1500 gewonden zijn,

alles welbeschouwd, niet meer dan het aantal verkeersslachtoffers dat

er in een periode van twee weken in Spanje valt. Ze brengen geen fun-

damentele veranderingen teweeg in de Spaanse samenleving.

Volgens de opiniepeilingen is de meerderheid van de Spaanse bevol-

king bereid individuele vrijheden op te offeren wanneer dat hun vei-

ligheid ten goede zou komen.17 Ze voelen zeker niet voor terugkeer

van de dictatoriale en fascistische staat, maar menen wel dat de risi-

co’s beter kunnen en moeten worden beheerst. We hebben waar-

schijnlijk allemaal een hekel aan de strengere controlemaatregelen die

dit met zich meebrengt, en zullen heimwee voelen naar de lossere en

vrijere samenleving van de late jaren zestig. Maar we leven in de over-

bevolkte wereld van de 21ste eeuw, waar conflict en onrechtvaardig-

heid waar dan ook ter wereld repercussies hebben in Europa. Het is

onze taak als criminologen schadebeperkende strategieën te identifi-

ceren die de risico’s van een succesvolle terreuraanslag kunnen ver-

kleinen. Informele controlemaatregelen en bestuurlijke maatregelen

kunnen daarbij een even belangrijke rol spelen als strategisch politie-

optreden. Het wereldwijde bereik van het religieuze terrorisme vindt

een tegenwicht in betere samenwerking tussen politiemachten, inclu-

sief die in onze buurlanden Marokko en Algerije. Dit zijn onderdelen

van een wereldwijde strategie die gericht is op het verminden van

risico’s en op schadebeperking. Zulke maatregelen zijn bepaald niet

onverenigbaar met de fundamentele individuele burgerrechten en de

rechtsstaat.
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Stedelijk geweld in Frankrijk

Onbeantwoorde vragen

S. Body-Gendrot*

Waar aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw nog eufo-

rie heerste in geïndustrialiseerde landen, staat het begin van de nieu-

we eeuw nadrukkelijk in het teken van onbehagen en oplopende

spanningen in Europa. In Frankrijk drukte het debat over stedelijke

onveiligheid en geweld een zwaar stempel op de campagne voor de

presidentsverkiezingen van 2002, hetgeen gepaard ging met een poli-

tisering van deze kwesties in de media. Simpel gezegd staat geweld

voor onwenselijk gedrag dat niet per se strafbaar is, maar dat het

gemeenschapsleven in de wijken ontregelt, de zogenoemde norm-

overschrijdingen.1 Het is niet zozeer een concept als wel een reeks

situaties die haaks staan op het ideaal van bescherming, waardigheid,

rechtvaardigheid en onschendbaarheid. In Frankrijk, waar veel

waarde wordt gehecht aan het filosofische en juridische contract dat

individuen bindt, boezemt de term individu alleen al angst in. In com-

binatie met ‘stedelijk’ wordt ‘geweld’ in de mond van politici en jour-

nalisten een strategische term, die bovendien een dubbele bodem

heeft. Aan de ene kant zijn de middenklassen, die politiek in de wat-

ten gelegd worden omdat ze met hun stemmen beleid kunnen goed-

of afkeuren, ongerust over het in hun ogen toenemende geweld door

steeds jongere overtreders, maar zij hebben over het algemeen weinig

te maken met geweldsincidenten. Gemarginaliseerde categorieën

daarentegen zijn bang het slachtoffer te worden van gewelddaden. Zij

ervaren – of kennen familieleden die ervaren – wat het is om zich geï-

soleerd te voelen in een gevaarlijke situatie en onmenselijk behandeld
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te worden, een traumatische gewaarwording die het vertrouwen opge-

nomen te zijn in een collectief milieu aan diggelen slaat (Peyrat, 2004).

Geweld is een sociaal construct; wie beschuldigt en wie beschuldigd

wordt en wat wordt gezien als gewelddadig verschilt immers al naar

gelang specifieke historische en sociaal-culturele omstandigheden.

Bepaalde vormen van geweld worden voortdurend belicht in de

sociaal-politieke debatten terwijl andere worden doodgezwegen. Wie

begrepen, geaccepteerd, verworpen, gevreesd of gecriminaliseerd

wordt, verschilt daadwerkelijk per land. Frankrijk heeft van stadsjon-

geren een ‘gevaar’ gemaakt, aangezien ze arm, moslim en van postko-

loniale afkomst zijn. Het immigratievraagstuk, dat nadrukkelijk speel-

de in de jaren tachtig, is geleidelijk naar de achtergrond verdwenen en

vervangen door het probleem van de jongeren – met name jonge

mannen van Noord-Afrikaanse afkomst – en het sociale vraagstuk

heeft plaatsgemaakt voor het stedelijke vraagstuk, dat wil zeggen

‘gevaarlijke’ voorsteden.2

Maar waar sommigen van deze jongeren het leven van wijkbewoners

inderdaad verstoren, zijn het heel vaak de door de media en linkse en

rechtse politieke partijen geschetste stereotypen waardoor het volk

zich van hen afkeert. Weinig mensen identificeren zich met hen, wei-

nigen hebben medelijden met hun kwetsbare omstandigheden en ze

hebben geen politieke vertegenwoordiging.

Waarom is de solidariteit in Frankrijk tanende en waarom voelen

mensen de behoefte hun onbehagen af te wentelen op weerloze zon-

debokken? Dit hangt waarschijnlijk samen met veranderingen op

macroniveau die het verlies van houvast tot gevolg hebben. Allereerst

heeft het einde van de Koude Oorlog geleid tot het ontstaan van nieu-

we tegenstellingen die niet meer uitsluitend terug te voeren zijn op

klassenverschillen, maar ook op raciale en etnische identiteiten, op

wat de Fransen ‘culturen’ noemen.

Ten tweede doen de postkoloniale immigranten uit armere en politiek

instabiele landen een beroep op de sociale zekerheid en, in reactie

daarop, stellen de kwetsbaardere meerderheden inburgeringseisen.

De sceptische houding tegenover moslimmigranten, gevoed door

eeuwenlange religieuze, intellectuele en militaire confrontaties met

christenen en de vrees voor fundamentalisme, komt de gemeen-

schapsbetrekkingen niet ten goede.
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Ten derde hebben de technologische revolutie en de veeleisende dien-

steneconomie de gevoelens van onveiligheid en onzekerheid onder de

werkende klasse versterkt. In zowel rijke als arme wijken heerst wed-

ijver, individualisme en de wet van de sterkste. Deze houding wordt

gedeeld door veel jongeren die zijn opgegroeid in een harde straat-

cultuur.

Ten vierde wordt de opinievorming over het leven in de stad meer en

meer bepaald door populistische oproepen en negatieve bericht-

geving. Door voortdurend uit hun verband gerukte beelden te tonen

van vijanden en gevaren, geven de media een eenzijdig beeld van

complexe samenlevingen, waardoor het vertrouwen in de medemens

en in het gezag tot onder het nulpunt daalt.

Tot slot is de ‘huidige onveiligheid niet zozeer een gevolg van ongelijk-

heden als wel het resultaat van een diepe beschavingscrisis in een

complexe samenleving’ (Peyrat, 2004). We zien dat steeds meer men-

sen teruggrijpen op wat ‘eigen’ is en neigen naar zelfbehoud, hetgeen

duidt op een spanningsveld tussen het lokale en het mondiale, het

nabije en het verre.

De Franse bestuurselite lijkt niet in staat een plausibel antwoord te

formuleren op de vraag naar veiligheid en zekerheid en kiest voor

repressie, na vijftien jaar lang een beleid van sociale preventie te heb-

ben gevoerd waaruit geen duidelijke lessen werden getrokken (Body-

Gendrot, Duprez, 2002). Door de toenemende diversiteit en hybridise-

ring van de samenleving, zoeken ze wanhopig naar manieren om de

bevolkingsgroepen waarover ze via staatsbureaucratieën de scepter

zwaaien weer enige gemeenschapszin bij te brengen.

Dit artikel heeft tot doel na te gaan in hoeverre stedelijk geweld

beïnvloed wordt door retoriek en berichtgeving en door een gediffe-

rentieerde aanpak. Daarbij wordt in eerste instantie het probleem

geschetst van de allochtone jongeren, neergezet als een bedreiging

voor de openbare veiligheid, maar ook beschouwd als slachtoffers van

zowel institutionele als informele discriminatie. Vervolgens worden

vraagtekens geplaatst bij de officiële cijfers van de politie waar veel

onderzoeken op gebaseerd zijn. Het derde deel analyseert vanuit een

sociaalconstructivistisch perspectief de wisselwerking tussen ruimte-

lijke inrichting en het optreden van gezagsdragers en waar dit toe

leidt. Het slot gaat in op hedendaagse dilemma’s bij de theoretische en

praktische benadering van stedelijk geweld. Gaan eenheid en ver-

scheidenheid samen in Frankrijk? Laat sociale integratie voldoende

ruimte voor verschillen?
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De politisering van stedelijk geweld

Momenteel is Frankrijk een immigratieland: ruim 10% van de bevol-

king is in het buitenland geboren. Het heeft de grootste moslimpopu-

latie in Europa (vijf miljoen) en 600.000 joden zijn Frans of wonen in

Frankrijk. De huidige spanningen worden versterkt door de erfenis

van het koloniale verleden en het onverwerkte leed van de bevrij-

dingsoorlogen. De Algerijnse oorlog blijft namelijk een van de voor-

naamste invloeden op etnische verstandhoudingen in de Franse ste-

den. Deze kwestie ligt nog altijd zo gevoelig dat de instituties vraag-

stukken als etniciteit en ras liever uit de weg gaan, ondanks het toene-

mende multiculturalisme in Frankrijk. Boven op deze conflicterende

achtergrond komt de kwestie van de islam, een terugkerende en

kunstmatig gevoede kwestie in een Franse Republiek die prat gaat op

haar neutraliteit, maar geobsedeerd wordt door religie.

Grosso modo vond 61% van de Fransen in 1996 dat er ‘te veel

Arabieren in Frankrijk zijn’ (Schain, 2004). Ideologieën die de islam

afschilderen als een bedreiging voor de Franse cultuur brengen hiërar-

chieën aan die gebaseerd zijn op de mate waarin verschillende groe-

pen zich verzetten tegen culturele assimilatie. In geen enkel ander

land is de islamitische hoofddoek zo’n heet hangijzer.

Allochtone jongeren als kop van Jut

Het onverwachte succes van extreemrechts bij de verkiezingen in 1993

is een belangrijke factor die Frankrijk tot een uitzondering maakt. De

Franse cultuur en identiteit zouden bedreigd worden door een etnisch

gevaar, een dreiging die kracht bij werd gezet door te verwijzen naar

macroveranderingen. Door de ‘rellen’ in 1990 in Vaulx en Velin – waar-

over maar liefst 150 persartikelen werden gepubliceerd – raakte het

beeld van ‘gevaarlijke klassen’ geassocieerd met jongeren/achter-

standswijken/islam. Extreemrechts droeg een thema aan dat het grote

publiek aansprak en dat de conservatieve partijen gretig overnamen.

Ofschoon het slachtofferschap per klasse, ras, geslacht en geografie

anders wordt ervaren, lokte de dreiging voor personen en eigendom-

men collectieve angstgevoelens uit.

Door de media werden daarnaast talrijke vergelijkingen getrokken

met de Amerikaanse getto’s die een somber toekomstbeeld schetsten

van de achterstandswijken (‘no go areas’, drugs, bendes, communita-

risme, enzovoort).
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Wat het stedelijk geweld in Frankrijk zo bijzonder maakte was dat het

plaatsvond in gebieden die gekenmerkt werden door een vorm van

urbanisme die we vandaag de dag niet meer aantreffen. In een gecen-

traliseerd land met een omnipotente staat richtte het geweld zich

bovendien vaak tegen symbolen of vertegenwoordigers van de staat,

die erheen werden gestuurd om ‘het vuile werk’ op te knappen. Het

belagen van politieagenten, buschauffeurs, brandweermannen en

onderwijzers, maar ook brandstichting en vandalisme in woningen,

sportcentra en scholen en het in brand steken van auto’s, het ver-

meende wangedrag van deze jongeren werd door de media en de poli-

tiek geïnterpreteerd als een collectieve motie van wantrouwen jegens

de Franse samenleving, haar symbolen en haar normen. Sommige

mensen raakten er zelfs van overtuigd dat ze niet meer veilig over

straat konden.

Hoe objectief is de bedreiging van gewelddadige stadsjongeren?

In alle Europese landen zijn de officiële cijfers over jeugdcriminaliteit

voor meerdere uitleg vatbaar. In Noord-Europa en Frankrijk zijn de

statistieken over jeugdige criminelen ronduit alarmerend en worden

de wetsovertreders steeds jonger, met name bij straatcriminaliteit.

Jongeren zijn inderdaad verantwoordelijk voor 20% van alle misdaden

en voor 45% van de straatcriminaliteit. Maar volgens een rapport van

de Franse senaat is slechts 5% veelpleger, een groep die verantwoor-

delijk is voor 60% tot 85% van de strafbare feiten. Misdaden zijn

bovendien ongelijk verdeeld; het geweld concentreert zich in vierhon-

derd wijken in de zwaar verstedelijkte regio’s Parijs, Lyon en Marseille

en treft vaker jongeren dan volwassen burgers.

De gegevens kunnen echter ‘gekleurd’ zijn. Uit de curven van het

Franse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt een gestage toename

van het aantal minderjarigen dat in afwachting van hun berechting in

voorarrest zit.3 Maar de jaren op de grafieken worden soms opzettelijk

gekozen om een toename te accentueren. Deze curven hebben tot

doel een signaal af te geven aan politici: er moet meer blauw op straat

komen of politieagenten doen hun werk goed en moeten meer

middelen tot hun beschikking krijgen.
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Officiële cijfers waardoor de media en de politiek zich laten leiden

moeten met de nodige terughoudendheid worden betracht. Er sluipen

fouten in, en de definities van strafbare feiten veranderen voort-

durend. Bovendien worden veel overtredingen waar wetshandhavers

geen weet van hebben of niet echt in geïnteresseerd zijn, gewoon niet

vastgelegd. De hogere cijfers komen voort uit het feit dat slachtoffers

vaker aangifte doen omdat de verzekering dat eist en vanwege het

strengere beleid van de autoriteiten. Statistische toenames van stede-

lijk geweld wijzen tevens op de verslechterende relatie tussen politie

en jongeren.

In 2002 liet de minister van Binnenlandse Zaken zich in krachtige

bewoordingen uit over de wijze waarop politieoptreden in de toe-

komst zou worden beoordeeld, en zei van zijn politieagenten een

kwantificeerbare inbreng te verwachten bij het bestrijden van de

criminaliteit, het verhogen van de pakkans en het toewijzen van

middelen. De slogan ‘zero tolerance’ moest hand in hand gaan met

‘zero fault’. Maar de politie aanspreken op haar verantwoordelijk-

heden heeft geen zin in een land waar het handhaven van de orde de

eerste prioriteit is van een landelijk aangestuurd politieapparaat dat

allesbehalve oog heeft voor de behoeften van de lokale burger.

Monografieën, studies naar slachtofferschap, landelijke enquêtes

onder huishoudens, zelfgerapporteerde delinquentie, het gratis num-

mer voor slachtoffers van discriminatie, allemaal laten ze zien hoe de

kwesties worden geconstrueerd, wie de slachtoffers en wie de daders

zijn, hoe conflicten aflopen (Body-Gendrot, De Wenden, 2003; Robert

e.a., 2001).

Een onderzoek naar delinquenten die zichzelf aangeven verschaft

waardevolle informatie (Roché, 2001). Het is makkelijk de wet te over-

treden in een passieve samenleving die niet echt weerstand biedt

tegen normvervaging. De helft van de overtredingen wordt gepleegd

door autochtone Fransen, 20% door personen van gemengde afkomst,

en 32% door personen van wie beide ouders in het buitenland gebo-

ren zijn (cijfers zijn afgerond). Slechts éénvierde van de allochtonen is

van Noord-Afrikaanse afkomst, maar het stereotype is hardnekkig.

In Dreux, nummer tien op de ranglijst van meest criminele steden,

blijkt uit een diepgaand onderzoek dat ‘het veelal jongeren zijn, of

beter gezegd jongeren van Noord-Afrikaanse origine uit achterstands-

wijken, die de autochtone Franse bewoners ‘lastigvallen’ in het stads-

centrum’ (Tribalat, 1999, p. 40). 22% van de delinquenten van Noord-

Afrikaanse afkomst die zichzelf aangeven verklaren dat ze ten minste
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drie vrienden hebben die door de politie zijn gearresteerd wegens

diefstal (tegenover 7% van de autochtone Fransen), en van 15% werd

een broer of zus gearresteerd. 43% van de overtredingen die de jonge-

ren zeggen te hebben begaan betreft vernielingen van openbare voor-

zieningen, brandstichting en diefstal. Minderjarigen plegen zelden

moorden. Groepsgevechten vinden plaats na schooltijd of op school

(17,5%), tijdens sportwedstrijden (24,5%), in disco’s en in cafés (21%).

In 41% van de gevallen staat een groep jongeren uit het ene huizen-

blok of wijk tegenover een andere groep. Slechts 27% van de relschop-

pers verklaart dat ze op eigen houtje opereert. De groep bestaat

gemiddeld uit drie à vier personen van circa zestien jaar oud. Het zal

niemand verbazen dat een piepkleine kern – 5% – verantwoordelijk is

voor het gros van de strafbare feiten (en 60% van de drugshandel).

Lokken de stad en het gezag geweld uit?

De rol van de stad en van ruimte bij het voortbrengen van stedelijk

geweld

Bij criminologische debatten staan van oudsher twee visies tegenover

elkaar: de visie die gericht is op de dieperliggende oorzaken van onge-

lijkheid en op criminogene ruimtes die onvermijdelijk leiden tot

geweld, en de visie die gericht is op menselijk toedoen. De eerste visie

bagatelliseert de keuzevrijheid van delinquenten en de tweede gaat

voorbij aan de structurele factoren die van invloed zijn op gedrag.

Maar de waarheid ligt ergens in het midden.

De morfologie van een stad kan stedelijk geweld inderdaad in de hand

werken. Oneerlijkheid met betrekking tot ruimte is een terugkerend

thema. Allochtone gezinnen herinneren aan de tijd dat ze zich vestig-

den in betonnen kolossen zonder voorzieningen, niet eens openbare

banken of speelplaatsen voor hun kinderen. Ze reppen van slechte

busverbindingen, wat in het geval van Straatsburg zou verklaren waar-

om jongeren gestolen auto’s, die ze gebruiken om van de disco naar

huis te komen, midden op straat in brand steken onder het toeziend

oog van solidaire bewoners. Het in brand steken van auto’s is een van

de weinige middelen waarover jongeren beschikken om hun afkeer

van normen en waarden tot uiting te brengen en tegelijkertijd respect

af te dwingen van hun makkers.

Ofschoon deze gebieden niet het monopolie hebben op uitzichtloos-
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heid, etnisch-raciale concentratie of gebrek aan mobiliteit, zijn ze

bepalend voor het beeld dat het volk heeft van deze bevolkings-

groepen.

De rol van gezagsdragers

In deze gebieden worden meer jongeren met een risicoprofiel aange-

houden en gefouilleerd dan elders, met name als aan een van de vol-

gende voorwaarden niet is voldaan: ‘de juiste mensen op de juiste

plaats op de juiste tijd’. Momenteel worden ze gecontroleerd door

jonge politiemannen (een taak die hen min of meer wordt opgedron-

gen) en het risico van etnische profilering is nadrukkelijk aanwezig.

In deze gebieden wordt de politie vijandig bejegend. Daarnaast is de

opleiding van de politiemensen ontoereikend en duurt deze te kort.

Gevoelige zaken als racisme, kolonisering en etnische profilering

komen niet aan de orde. Ten derde treedt de politie met een grote

mate van willekeur op: het doel heiligt de middelen. Daar politieagen-

ten de orde moeten handhaven, op bevel van hun meerderen, probe-

ren ze een zekere sociale discipline op te leggen aan deze jongeren,

die ze beschouwen als ‘visueel vervuilende elementen’ die een sfeer

van spanning en onveiligheid oproepen wanneer ze langs de gevels

van de flatblokken ‘struinen’.

Deze jongeren hebben een hekel aan de in hun ogen overdreven poli-

tiecontroles (als de politie hun namen kent, waarom controleert ze

hen dan voortdurend?), en soms gaan ze de confrontatie aan met de

politie (30% van de incidenten) zoals ze het zouden opnemen tegen

een andere bende (46% van de incidenten in 1996, volgens Lagrange,

2001). De kenmerken van de ruimte blijken inderdaad een rol te spe-

len bij relaties van overheersing en onderwerping. De allochtone doch

Franse jongeren hebben allemaal het idee dat politieagenten hen

discriminerend en respectloos bejegenen, hetgeen wraakgevoelens

oproept.

Eric Bleich (2004) heeft de eisen aan de politie in Groot-Brittannië,

Duitsland en Frankrijk met elkaar vergeleken. Van de drie landen, zo

stelt hij, legt Groot-Brittannië racistische incidenten het meest nauw-

gezet vast, hetgeen de druk op de politie weerspiegelt om de ernst van

het fenomeen te onderkennen. In 2000 telde de Britse politie 47.814

‘racistische incidenten’ terwijl haar Franse tegenhanger in datzelfde

jaar uitkwam op ‘30 gevallen van racisme en vreemdelingenhaat’.

Dezelfde kloof zou te vinden zijn voor wat betreft het aantal politie-
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agenten dat bestraft wordt wegens machtsmisbruik of wangedrag.

Jaarlijks wordt slechts 2% van de Franse politieagenten op het matje

geroepen door hun superieuren, terwijl het politiegeweld volgens offi-

ciële rapporten van de Inspection Générale des Services (IGS) toe-

neemt (ruim 6% in 2003).

Het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke

of Onterende Bestraffing of Behandeling concludeerde na onaange-

kondigde bezoeken aan Franse politiebureaus in 1991 dat er ‘een niet

te verwaarlozen risico van mishandeling’ bestond. Maar de Franse

regering trok de bevindingen van het comité in twijfel en eiste bewij-

zen in plaats van beweringen, een juridisch geschil dat nog altijd

voortduurt (zie Jobard, 2004).

Hetzelfde verschil in benadering was te vinden bij de toetsingsraad

inzake overtredingen door veiligheidsdiensten. Burgers kunnen de

onlangs in Frankrijk opgerichte Nationale Commissie inzake Ethiek

alleen inschakelen via een parlementslid. In het eerste jaar (2001) wer-

den slechts dertien klachten tegen de politie in behandeling geno-

men; in 2003 bedroeg dit aantal ongeveer honderd. Ofschoon de com-

missie geen oordeel velt of besluiten neemt, is ze bevoegd onderzoe-

ken in te stellen, hoorzittingen te houden en aanbevelingen te doen,

waardoor gevallen van wangedrag aan het licht komen.

Hedendaagse dilemma’s

Stedelijk geweld ontwikkelt zich, zowel qua inhoud (meer verbale con-

frontaties) als qua vorm. Twee recente ontwikkelingen zijn van belang.

De eerste heeft betrekking op genderrelaties onder de tweede genera-

tie allochtonen. Moslimmeisjes beweren dat de controle die door hun

broers wordt uitgeoefend op hun gedrag en uiterlijk in de afgelopen

tien jaar verstikkend is geworden, onder meer vanwege de plicht tot

seksuele onthouding en veranderende mannelijke rollenpatronen,

maar ook vanwege ontbrekende beroepsperspectieven voor jongeren.

Groepsverkrachtingen en het levend verbranden van een meisje,

Sohane, door een ontevreden vriendje waren aanleiding de beweging

‘Ni pute, ni soumise’ (hoeren noch slavinnen) op te richten, een soort

terugkeer naar identiteitspolitiek.

De tweede ontwikkeling betreft jonge moslims die slaags raken met

jonge joden in de openbare ruimten van achterstandswijken, en het

vernielen van religieuze gebouwen en begraafplaatsen. Sinds eind
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2000 worden er meer antisemitische daden dan tegen moslims gerich-

te acties geregistreerd. Tussen januari en augustus 2004 vonden vol-

gens officiële cijfers 135 geweldplegingen tegen joden plaats en 95

tegen Arabieren en andere etnische groeperingen. Deze daden wor-

den geïnterpreteerd als een reactie op de spanningen die ontstonden

na 9/11, en die zijn aangewakkerd door internationale gebeurtenissen

zoals het Palestijns-Israëlisch conflict en de oorlog in Irak. Maar zijn

sommige van deze ‘etnische’ botsingen geen rationalisering achteraf

van jongeren die zich graag achter een legitieme zaak scharen?

Het volgende geval illustreert de verwarring van instituties. In juli 2004

verklaarde een jonge vrouw, Marie L., te zijn beroofd door vier Noord-

Afrikanen en twee Afrikanen in de sneltrein tussen Parijs en de voor-

steden. Haar ‘marteling’ had dertien minuten geduurd, de jongeren

hadden haar haar afgeknipt, krassen op haar gezicht aangebracht,

swastika’s op haar buik getekend, haar uitgescholden voor jodin en

haar baby uit de kinderwagen geschopt. De minister van

Binnenlandse Zaken uitte ter plaatse zijn verontwaardiging en de pre-

sident van Frankrijk waarschuwde dat een dergelijke daad niet onbe-

straft zou blijven. Het verhaal bleek een verzinsel van een gestoorde

jonge vrouw die aandacht nodig had. Opvallend is dat niemand zich

afvroeg waarom een dergelijk verhaal onmiddellijk geloofwaardig was,

waarom de Bond tegen racisme en antisemitisme de jongeren

bestempelde als ‘nazi’s uit de voorsteden’, waarom ze door een tijd-

schrift werden afgeschilderd als ‘delinquenten … die part noch deel

hebben aan de samenleving van een land waar ze toevallig geboren

zijn’. Maandenlang werd de partij van de moslims in Frankrijk met de

nek aangekeken omdat ze Sharon had vergeleken met Hitler. Tariq

Ramadan werd neergezet als een ‘Arabische Le Pen’, maar niemand

wees op de tegenstrijdigheden door de racistische retoriek van Marie

L. blind te geloven. Ze kon rekenen op sympathie, en kreeg op tv uit-

voerig een hart onder de riem gestoken door een minister, terwijl geen

excuus of verontschuldiging werd aangeboden aan de gemeenschap-

pen die ze had beledigd (Le Monde, 9 augustus, 2004). Het boven-

staande incident wijst op de vooroordelen van instituties, die het

racisme waaraan Noord-Afrikaanse allochtone jongeren dagelijks

blootstaan negeren en die pijnlijke kwesties met universele retoriek

omzeilen.
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Conclusie

Er bestaat ontegenzeggelijk een relatie tussen het feit dat Franse mos-

lims en joden gelijke rechten eisen en het feit dat de Franse samenle-

ving er niet in slaagt allochtone jongeren volledig te integreren, zoals

in het verleden wel lukte met Italianen, Polen, Spanjaarden,

Portugezen, Armeniërs, enzovoort.

Tweede en derde generatie allochtonen staan momenteel voor een

dubbel dilemma. Openlijk protesteren zoals zwarte Amerikanen deden

met hun burgerrechtenbeweging zou weinig uithalen in een systeem

dat niet ontvankelijk is voor etnische lobby’s. Immigranten en hun kin-

deren hebben de hulp van de overheid nodig om een plaatsje te vero-

veren in de maatschappij, en durven geen eisen te stellen die het debat

naar een ander niveau zouden tillen, bijvoorbeeld naar het Europese

niveau. Ze zijn meer gebaat bij eenheid dan bij verscheidenheid.

Criminologen in Frankrijk hebben onvoldoende onderzoek gedaan

naar interetnische relaties en institutionele discriminatie. Er is geen

database waaraan onderzoekers de omvang van discriminatie of ver-

schuivingen in de aard van etnische conflicten kunnen afmeten (de

ernst, de uitdrukkingsvormen of de gevolgen voor slachtoffers en

daders). Hoeveel Fransen van postkoloniale afkomst worden aange-

houden en gefouilleerd? Hoeveel worden er gearresteerd? Hoeveel zit-

ten er in de gevangenis?

Een minderheid van de stadsjongeren zal zich blijven bedienen van

geweld, temeer daar sociale en economische mobiliteit sommigen van

hun kameraden in staat stelt de gemeenschappen te verlaten,

waardoor ze nog meer vereenzamen en gefrustreerd raken. Ofschoon

gewelddaden niet aan de orde van de dag zijn, zullen sommige politici

en een groot deel van de media blijven hameren op stedelijk geweld,

aangezien het een krachtige metafoor is om een cocktail van angsten,

gevoelens van onbehagen en spanningen in de Franse samenleving

aan te duiden. Het is immers erg verleidelijk de schuld neer te leggen

bij werkloze jongemannen (van buitenlandse afkomst) die weinig

politieke invloed hebben.

Wat Schattschneider (1960, p. 67) zei over conflicten geldt echter ook

voor risico’s: dominante conflicten waarbij een groot aantal burgers

betrokken zijn nemen de plaats in van minder in het oog lopende

doch net zo hevige conflicten. Het voorbeeld van de Verenigde Staten

laat zien dat sinds ‘9/11’ de oorlog tegen het terrorisme de plaats heeft

ingenomen van de binnenlandse oorlog tegen criminaliteit in de

zwarte getto’s. Wie weet wat er zou gebeuren als terroristische aanval-
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len Europa op zijn grondvesten doen schudden? Zou de retoriek

gericht op nationale eenheid de achterstandswijken en binnensteden

doen vergeten? Of zouden ze juist nog meer in het beklaagdenbankje

terechtkomen, als een soort vijfde colonne die Europese steden heeft

geïnfiltreerd?
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Het Belgische preventie-
en veiligheidsbeleid
P. Hebberecht*

Tot 1985 kende België geen expliciet regeringsbeleid omtrent de pre-

ventie van criminaliteit. Het plegen van misdrijven werd voorkomen

door de generaalpreventieve werking van politie en justitie en door de

speciaalpreventieve effecten van geïndividualiseerde straffen en maat-

regelen. De preventie van jeugddelinquentie in het bijzonder werd

uitgebouwd vanuit de sociale jeugdbescherming.

In deze bijdrage kijken we naar de ontwikkeling van het Belgische

regeringsbeleid inzake de preventie van criminaliteit vanaf 1985 tot

nu. We trachten in deze evolutie een aantal trends te onderkennen.

Hierbij gaan we na in welke mate het Belgische preventiebeleid

inspeelt op evoluties in criminaliteit en onveiligheidsbeleving.

We onderzoeken tevens of deze beleidsontwikkelingen oplossingen

aandragen voor de crisis die de Belgische natiestaat doormaakt.

We hebben ook oog voor de politiek-ideologische dimensies van dit

preventiebeleid en voor de criminaliteitstheoretische ondersteuning

van deze dimensies.

Geïnspireerd door Garland (2001) stellen we ons de vraag of het

Belgische preventiebeleid een weerspiegeling is van een dubbele stra-

tegie van de overheid. Volgens Garland ontplooit de staat aan de ene

kant een strategie van meer repressieve en bestraffende segregatie van

risicopopulaties als jeugddelinquenten, allochtone politieke verzets-

groepen. Aan de andere kant stippelt de staat nieuwe, meer pragmati-

sche strategieën uit, die de beperkingen in het functioneren van het

strafrechtsysteem moeten overstijgen.

Om de evoluties en trends in het Belgische preventiebeleid duidelijk

te kunnen aangeven delen we de periode van 1985 tot nu op volgens

het soort coalitie van politieke partijen dat regeert. Volgens dit crite-

rium maken we een onderscheid tussen drie periodes: 1985-1988 met

een coalitie van christen-democratische en liberale partijen;

* De auteur is als hoogleraar criminologie verbonden aan de Universiteit Gent.



1988-1999 met een coalitie van christen-democratische en sociaal-

democratische partijen en 1999 tot nu met een coalitie van liberale en

sociaal-democratische partijen (en tot 2003 ook met de groene partijen).

Een nieuw nationaal preventiebeleid en -structuur (1985-1988)

De marginaliserende sociale en culturele effecten van de economische

crisis van de jaren zeventig en van de economische herstructurerings-

processen op bepaalde sociale groepen hebben geleid tot een stijging

van vermogensdelicten en vandalisme en tot een toename van onvei-

ligheidsgevoelens. Door de toename van de criminaliteit en onveilig-

heidsproblemen maar ook door de daling van de ophelderingsgraad

van misdrijven hebben de rijkswacht en vooral in Vlaanderen ook

enkele gemeentelijke politiekorpsen een nieuw politieel preventie-

beleid ontwikkeld (Hebberecht, 1990). (Potentiële) slachtoffers werden

door de politiediensten aangemoedigd tot het treffen van techno-

preventieve maatregelen en tot het stellen van beveiligings- en mijd-

gedrag. In samenwerking met andere partners werden preventie-

projecten opgezet ter voorkoming van afwijkend en delinquent gedrag

van jongeren. Angelsaksische en Nederlandse ontwikkelingen in het

politiebeleid stonden hierbij model. Onder de invloed van Noord-

Amerikaanse criminaliteitstheorieën (de situationele controletheo-

rieën, de gelegenheidstheorie, de rationelekeuzetheorie) richtten zij

zich op de reductie van de gelegenheden tot het plegen van crimina-

liteit en tot de verhoging van de informele, functionele en formele

controle in (semi-)publieke plaatsen (Hauber, 1999).

Sinds 1981 poogde de regering, een coalitie van christen-democrati-

sche en liberale partijen, de Belgische Keynesiaanse welvaartstaat te

herstructureren volgens neoliberale voorschriften. Pas toen de legiti-

miteit van de regering zwaar werd aangetast door de onopgehelderde

moorden van de zogenaamde Bende van Nijvel, door de terroristische

daden van de ‘Cellules Communistes Combattantes’ en door de dra-

matische afloop van de voetbalwedstrijd tussen Juventus Turijn en

Liverpool in het Brusselse Heyzelstadium, ontplooide de regering in

1985 een veiligheid- en preventiebeleid ten aanzien van verschillende

vormen van criminaliteit. Met zijn veiligheidsplan (de eerste maal dat

een regeringsplan het woord veiligheid vermeldt) beoogde de minister

van Justitie, de Franstalige liberaal Gol, de versterking van en een

betere samenwerking tussen de politiediensten in hun strijd tegen het
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groot banditisme en terrorisme. Ter bestrijding van de vermogens-

delinquentie en het vandalisme zette de minister van Binnenlandse

Zaken, de Franstalige christen-democraat Nothomb, een nationale

preventiestructuur en -beleid op. Het nieuwe politiële preventiebeleid

stond model voor het nieuwe nationale preventiebeleid. Het nationale

en provinciale niveau werden toen geprivilegieerd voor het opzetten

en het uitvoeren van het preventiebeleid. De structuur van het pre-

ventiebeleid werd toen nog getekend door de instituties van de toen-

malige Belgische eenheidsstaat.

Tussen 1981 en 1988 kreeg de neoliberale component van het

Belgische preventie- en veiligheidsbeleid voor het eerst vorm. Volgens

deze neoliberale component zijn vermogensdelinquentie en vanda-

lisme het gevolg van het onbeschermd achterlaten van bezittingen en

van onvoldoende toezicht. De burger is in de eerste plaats en vooral

verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hij moet zijn persoon en

goederen beter beschermen en het toezicht in zijn omgeving verho-

gen. De overheid dient burgers te ondersteunen bij het opnemen van

deze verantwoordelijkheden door hen te informeren over allerhande

beveiligingstips die kunnen worden getroffen, door slachtoffers te

ondersteunen en door het formeel politieel toezicht op straat te

verhogen.

Van een geïntegreerd lokaal preventiebeleid tot een geïntegreerd
lokaal veiligheidsbeleid (1988-1999)

Na een jarenlange oppositie traden in 1988 de Vlaamse en de

Franstalige sociaal-democraten toe tot een coalitieregering met de

Vlaamse en Franstalige christen-democratische partijen. In verschil-

lende regeringssamenstellingen hield deze politieke coalitie stand tot

1999. In die periode bekleedden Vlaamse sociaal-democraten het

ambt van minister van Binnenlandse Zaken. Onder hun gezag werd

het Belgische veiligheids- en preventiebeleid verder ontwikkeld

(Cartuyvels en Hebberecht, 2002).

In 1988 voerden de sociaal-democraten niet langer oppositie tegen de

neoliberaal geïnspireerde economische en politieke herstructurerin-

gen die de christen-democratisch-liberale regeringen in de jaren

tachtig hadden doorgevoerd. De sociaal-democraten waren evenwel

vastberaden een sociale politiek te voeren die de marginaliserende en

sociaal uitsluitende effecten van deze neoliberale veranderingsproces-
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sen bestreed (Meynen, 2000). Door een tijdelijke economische hoog-

conjunctuur (1988-1990) kon de harde bezuinigingspolitiek van de

openbare financiën enigszins worden versoepeld. De sociaal-demo-

craten zetten zich in voor het behoud van het socialezekerheidsstelsel.

De strijd tegen de nieuwe armoede en sociale uitsluiting werd aange-

gaan. Een migrantenbeleid kreeg gestalte in de strijd tegen achter-

stelling, discriminatie en racisme.

Als een onderdeel van deze bredere sociale politiek werd het preven-

tiebeleid vanaf 1990 georiënteerd op de criminaliteits- en onveilig-

heidseffecten van de neoliberale veranderingsprocessen uit de

jaren tachtig.

Allerhande vormen van diefstal en vandalisme bleven stijgen in de

politiële registraties. Het vandalisme en geweld op en rond de voetbal-

stadia bleven toenemen. In middenklassenbuurten in steden en aan

de rand ervan nam het onveiligheidsgevoel toe. Onder de invloed van

vooral Franstalige sociologische analyses van sociale uitsluiting wer-

den deze criminaliteits- en onveiligheidsproblemen gezien als het

gevolg van de marginalisering en desintegratie van bepaalde stedelijke

buurten (onder meer Delarue, 1991; Delebarre, 1993; Dubet, 1987).

In het kader van het Pinksterplan van 5 juni 1990, een regeringsplan

ter hervorming van politie en justitie, heroriënteerde de minister van

Binnenlandse Zaken, de Vlaamse sociaal-democraat Tobback, het

Belgische preventiebeleid naar een lokaal, bestuurlijk en geïntegreerd

beleid. Het preventiebeleid kreeg een meer structurele, sociale en ste-

delijke dimensie. De burgemeester werd verantwoordelijk gesteld voor

het uitwerken, integreren en uitvoeren van het preventiebeleid op

lokaal niveau. De rol van de politiediensten en dus ook van de door

hen geprivilegieerde situationele preventie en technopreventie werd

wat naar de achtergrond verschoven. Sociale en welzijnsorganisaties

kregen een belangrijke taak toebedeeld in het voorkomen van misdrij-

ven gepleegd door achtergestelde en marginale jongeren en in de

reductie van onveiligheidsgevoelens onder sociaal kwetsbare groepen.

Een sociaal-democratische component in het Belgische preventiebe-

leid kreeg in de periode 1988-1992 gestalte. Volgens deze component

hielden criminaliteits- en onveiligheidsproblemen vooral verband met

ongelijke kansen, achterstelling en discriminatie. Deze sociale kwestie

werd vooral gezien als een stedelijke kwestie. Criminaliteitsproblemen

en subjectieve onveiligheid moesten in de eerste plaats voorkomen

worden door sociale preventie ten aanzien van sociaal kwetsbare

groepen (De Haan, 1999).
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Bij de parlementsverkiezingen van 24 november 1991 kende het

Vlaams Blok in Vlaanderen een electorale doorbraak. Deze extreem-

rechtse partij had campagne gevoerd tegen vreemdelingen en vóór

een harde aanpak van criminaliteit. Hoewel de uittredende coalitie

van christen-democraten en socialisten bijna 10% van de stemmen

had verloren, vormde zij toch een nieuwe regering.

De sociaal-democratische oriëntatie van het preventiebeleid werd

omgebogen in sociaal-liberale richting en nu gekaderd in een breder

veiligheidsbeleid. De politiediensten kregen opnieuw een eersterangs-

rol. De burger werd zoals in de jaren tachtig meer verantwoordelijk

gesteld voor zijn eigen veiligheid. Maatregelen van situationele pre-

ventie en technopreventie werden opnieuw geprivilegieerd ten koste

van socialepreventieprojecten. Sociale preventie werd nu minder

georiënteerd op een strijd tegen marginalisering en uitsluiting en

meer op zachte vormen van sociale controle. Deze nieuwe oriëntaties

in het veiligheids- en preventiebeleid werden ondersteund door het

afsluiten van veiligheidscontracten en preventiecontracten met ste-

den en gemeenten. Een veiligheidscontract omvatte een politieluik en

een preventieluik. Ongeveer tweederde van de financiering van een

veiligheidscontract ging naar projecten die de kwaliteit van het

gemeentelijk politiewerk verbeterden en die de gemeentepolitie dich-

ter bij de bevolking brachten. In het preventieluik werden projecten

opgenomen die beantwoordden aan de nieuwe preventiefilosofie van

de regering. Een preventiecontract bestond uitsluitend uit preventie-

projecten. Tussen 1992 en 1995 werd het aantal veiligheidscontracten

uitgebreid tot 29 steden en gemeenten. Met 29 andere steden en

gemeenten waren in 1995 preventiecontracten afgesloten.

Vanaf het midden van de jaren negentig werden de effecten van een

nieuwe fase van economische globalisering op criminaliteit en onvei-

ligheidbeleving in België duidelijk. Op verschillende niveaus van de

samenleving werden vele nieuwe gelegenheden gecreëerd om allerlei

vormen van criminaliteit te plegen. Op economisch vlak creëerde de

globalisering nieuwe ongeziene mogelijkheden voor de ontwikkeling

van informele en illegale economieën in de steden en voor het plegen

van economische en financiële misdrijven door de legale economie.

Op politiek vlak versterkte de globalisering extreemrechts, het terro-

risme, de corruptie en de fraude. Op sociaal vlak gaven de onzeker-

heidbrengende effecten van de globalisering aanleiding tot een stij-

ging van intrafamiliaal geweld (vooral tegen vrouwen en kinderen), tot

een stijging van misdrijven tegen goederen en personen en van straat-
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criminaliteit. Op cultureel vlak leidden de negatieve effecten van de

globalisering tot een stijgend alcohol- en illegaal drugsgebruik en

-misbruik, tot agressiedelicten en racisme. Criminaliteit werd vanaf

het midden van de jaren negentig een centraal gegeven in onze laat-

moderne samenleving (Taylor, 1999). Bovendien versterkten deze ver-

schillende toegenomen criminaliteitstypes de negatieve en onzeker-

heidbrengende effecten van het globaliseringsproces. Een belangrijk

deel van de bevolking werd geconfronteerd met de negatieve effecten

van de globalisering door slachtofferschap van misdrijven die door

dezelfde negatieve effecten werden veroorzaakt. De onveiligheid en

onzekerheid waren door de globalisering toegenomen op elk niveau

van het maatschappelijk leven en hierdoor ook de onveiligheid ten

aanzien van criminaliteit (Hughes, 1998).

Met de nieuwe regering van christen-democraten en socialisten van

21 mei 1995 werden de reeds bestaande politie- en preventieluiken

van de veiligheidscontracten uitgebreid met een luik drugs, justitie en

stadswachten. Het drugsluik financierde projecten ter voorkoming

van drugsgebruik en medisch-sociale projecten vooral gericht op

thuisloze drugverslaafden. Het justitieluik voorzag in de financiering

van de uitvoering en begeleiding van alternatieve straffen. In het

kader van het luik stadswachten konden langdurige werklozen ingezet

worden voor allerhande vormen van toezicht in straten en op pleinen.

Vanaf 1998 werden de veiligheidscontracten omgevormd tot veilig-

heids- en samenlevingscontracten. Hierdoor werd de sociale en stede-

lijke dimensie van het lokale veiligheidsbeleid nogmaals onderstreept.

De financiering van projecten van stedelijke vernieuwing werd hier-

door ook mogelijk gemaakt.

In de periode 1988-1999 waarin coalities van christen-democratische

en sociaal-democratische partijen regeerden, was aanvankelijk het

preventiebeleid een onderdeel van een bredere sociale politiek ter

bestrijding van achterstelling, sociale uitsluiting, discriminatie en

racisme. Als antwoord op de extreemrechtse electorale doorbraak

werd deze beleidsoriëntatie omgebogen in een sociaal-liberale rich-

ting. In het kader van het federaal veiligheids- en preventiebeleid

werd ten aanzien van economisch en sociaal gemarginaliseerde groe-

pen vooral in het Vlaamse landsgedeelte alleen nog maar een sociale

politiek gevoerd op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting,

leefbaarheid van de buurt … wanneer deze tot een reductie van crimi-

naliteit en onveiligheid kon leiden. De neoliberale component van het

preventiebeleid met zijn situationele en technopreventieve interven-
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ties en met zijn belangrijke rol voor de politie trad opnieuw sterk op

de voorgrond.

Preventie in het kader van een federaal integraal veiligheidsbeleid
(1999-2004)

Niettegenstaande het gevoerde preventie- en veiligheidsbeleid en de

hardere justitiële aanpak van criminaliteit in de jaren negentig werden

de criminaliteit en onveiligheidsproblemen zeker niet minder ernstig

naar het einde van de twintigste eeuw toe. Het slachtofferpercentage

van allerhande vermogensdelicten en van vandalisme bleef hoog. Het

aantal inbraken nam toe. De straatcriminaliteit ging in een toene-

mend aantal gevallen met agressie gepaard. Door de Dutroux-zaak

werd de ernst van seksuele misdrijven door een belangrijk deel van de

publieke opinie zwaarder ingeschat. Aan allerlei vormen van georga-

niseerde misdaad werd door de media grote ruchtbaarheid gegeven.

De bezorgdheid voor criminaliteit bij de bevolking werd groter. Dit

manifesteerde zich in de verdere electorale opgang van het Vlaams

Blok.

Met de paarsgroene regering Verhofstadt I die in juni 1999 aantrad,

werd het preventiebeleid voor het eerst expliciet een onderdeel van

een veel breder integraal federaal veiligheidsbeleid (Hebberecht,

2000). Dit veiligheidsbeleid diende de werking van alle schakels van

het strafrechtsysteem van preventie over repressie tot nazorg op

elkaar af te stemmen en ook de overheidsinterventies van het lokale

tot het internationale niveau te integreren. De minister van Justitie, de

Vlaamse liberaal Verwilghen, werd belast met het redigeren van een

Federaal Veiligheidsplan. In de eerste versie van dit plan beoogde de

minister de versterking van de neoliberale component van het veilig-

heidsbeleid door het prioritair stellen van de bestrijding van straat-

criminaliteit en georganiseerde misdaad, de decriminalisering van

witteboordencriminaliteit, het doorvoeren van managementtechnie-

ken, de privatisering van bepaalde politie- en justitiefuncties en door

het aangaan van publieke en private samenwerkingsverbanden.

Neoliberale criminaliteitstheorieën dienden als inspiratiebron voor

deze voorgestelde maatregelen.

De politieke wil om een meer autoritaire en moreel conservatieve

component in het integrale veiligheidsbeleid op te bouwen kon wor-

den afgeleid uit de voorgestane harde aanpak door politie en justitie
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van straatcriminaliteit en jeugddelinquentie. Het normstellende

optreden van politie en justitie werd sterk benadrukt. Deze nieuwe

oriëntatie bleek ook uit de voorgestelde wijzigingen in het strafrecht

en strafprocesrecht, die een zwaardere bestraffing mogelijk moesten

maken en de politiediensten een grotere armslag moesten bieden in

de bestrijding van de criminaliteit. Het programma van het extreem-

rechtse Vlaams Blok inzake de harde aanpak van criminaliteit fungeer-

de hier duidelijk als inspiratiebron. Voor de minister van Justitie was

er in het federaal veiligheidsbeleid geen plaats meer voor een meer

sociale, structurele en stedelijke dimensie en moest de sociaal-demo-

cratische/sociaal-liberale component afgebouwd worden. Het

behoorde volgens hen tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen

en Gewesten om al dan niet op deze domeinen een beleid te ontwik-

kelen. Voor de Vlaamse liberalen was dit zeker geen politieke

prioriteit.

Buiten verwachting voerde de Franstalige sociaal-democratische par-

tij, daarin gevolgd door de Franstalige groenen, binnen de regering

een heftige politieke oppositie tegen dit aanvankelijk Federaal

Veiligheidsplan van de minister van Justitie. Op federaal vlak hebben

de liberalen dus op een aantal punten als de privatisering van politie-

en justitiefuncties en de decriminalisering van witteboordencrimina-

liteit moeten inbinden.

Het aandeel van het preventiebeleid in het integrale veiligheidsbeleid

boette in de periode 1999-2003 aan belang in. De lokale preventie-

structuur, die de sociaal-democraten in de loop van de jaren negentig

hadden uitgebouwd, bleef behouden. Met de reorganisatie van de

Belgische politiediensten in een lokale en federale politie in 2002 ver-

dween het politieluik uit de veiligheids- en samenlevingscontracten.

Het vroegere onderscheid tussen de veiligheids- en samenlevingscon-

tracten en de preventiecontracten werd niet langer gemaakt. Deze

contracten werden vanaf 2002 veiligheids- en preventiecontracten

genoemd en met 73 steden en gemeenten afgesloten. De lokale pre-

ventiestructuur en de projecten uit de veiligheids- en preventiecon-

tracten werden nu georiënteerd op de nieuwe prioriteiten van het

Federaal Veiligheidsplan, met name de situationele en technopreven-

tie van vermogensdelinquentie, geweld op straat en overlast veroor-

zaakt door drugsgebruik en -handel. Voor socialepreventieprojecten

was er minder en minder beleidsruimte.

Sinds de gemeenteraadverkiezingen van 2000 is er echter een grotere

discrepantie tussen het federale betoog inzake criminaliteitspreventie
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en de reëel gevoerde preventiepolitiek op lokaal vlak. Zo is de liberale

partij erin geslaagd vanuit haar versterkte politieke positie in een aan-

tal steden (bijvoorbeeld Mechelen en Lokeren) haar visie op veilig-

heids- en preventiebeleid door te voeren. Deze veiligheidsvisie kreeg

ook navolging in een aantal steden en gemeenten waar de positie van

de christen-democraten sterk is (bijvoorbeeld Kortrijk). In enkele

Vlaamse steden (bijvoorbeeld Oostende, Gent en Antwerpen) blijft de

sociaal-liberale component in het preventiebeleid met veel politieke

tegenstand gehandhaafd. In belangrijke Brusselse en Waalse steden en

gemeenten blijft de sociaal-democratische/sociaal-liberale dimensie

van het lokale preventiebeleid dominant aanwezig. De meer sociale

oriëntatie van dit lokale beleid wordt bovendien ondersteund vanuit

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Franse

Gemeenschap, waarin de Franstalige sociaal-democraten sinds 1999

een belangrijke en sinds de recente regionale verkiezingen van 2004

een nog belangrijkere regeringsverantwoordelijkheid dragen.

Bij de laatste parlementsverkiezingen in 2003 haalde de Vlaamse libe-

rale partij niet het gehoopte electorale succes. De Vlaamse maar voor-

al de Franstalige sociaal-democraten versterkten daarentegen wel hun

politieke positie. In de nieuwe paarse regering Verhofstadt II is de libe-

rale partij minder dan in 1999 in staat haar neoliberale, autoritaire en

moreel conservatieve visie op veiligheids- en preventiebeleid op te

dringen. Zij behield het ambt van minister van Binnenlandse Zaken

maar moest het ministerambt van Justitie aan de Franstalige sociaal-

democraten overlaten. Nog meer dan in 1999 is het nieuwe Federaal

Veiligheidsplan van 2004 een pragmatisch politiek compromis tussen

een neoliberale maar ook moreel conservatieve en autoritaire visie op

veiligheidsbeleid van de Vlaamse Liberalen en de meer sociale en

humanistische visie van de Franstalige sociaal-democraten

(Hebberecht, 2004).

Nog meer dan in de regeerperiode 1999-2003 is de implementatie van

het preventieluik van het Integraal Federaal Veiligheidsplan afhanke-

lijk van de concrete politieke machtsverhoudingen op het vlak van de

steden en gemeenten en van de Gewesten en Gemeenschappen.

Besluit

In deze bijdrage gingen we na in welke mate het Belgische preventie-

beleid inspeelt op de ontwikkelingen in criminaliteit en onveiligheids-
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beleving. Bij het overschouwen van de periode van 1985 tot nu stellen

we vast dat dit slechts op indirecte wijze het geval is. Het federale pre-

ventiebeleid is hoofdzakelijk georiënteerd op criminaliteitsfenomenen

in de (semi-)publieke ruimte. Allerhande vormen van diefstal, auto-

gerelateerde misdrijven, drugsdelicten, vandalisme, geweld en sinds

enkele jaren verschillende overlastfenomenen zijn bij voorkeur de

criminaliteitsvormen die het beleid tracht te voorkomen. De prioritei-

ten in de preventie van criminaliteit worden minder rechtstreeks

bepaald door evoluties in omvang en ernst van bepaalde delicts-

vormen in politiële registraties. Ook de evolutie in meldingen van

slachtofferschap en in de mate van onveiligheidsbeleving in bevol-

kingsenquêtes speelt hierbij slechts een indirecte rol. De prioriteiten

in het preventiebeleid worden vooral bepaald door deze professionele

organisaties en bevolkingsgroepen die vanuit hun potentiële politiek-

ondersteunende positie in staat zijn de publieke overheden te overtui-

gen van hun veiligheidsaanspraken. De media spelen hierbij een

belangrijke rol.

Zo was het preventiebeleid in de jaren tachtig vooral gericht op de

individuele burger uit de middenklassen en op de middenklassen-

buurt aan de rand van de grote steden. Dit doelpubliek was electoraal

interessant voor de regerende christen-democratische en liberale par-

tijen. In de eerste helft van de jaren negentig werden bewoners van

stedelijke arbeidersbuurten de geprivilegieerde doelgroep van het

sociaal-democratisch geïnspireerde preventiebeleid. In de tweede

helft van de jaren negentig ging ook meer aandacht naar de veilig-

heidsvragen van bewoners van middenklassenbuurten in kleinstede-

lijke en plattelandsgebieden. Sinds enkele jaren zijn nieuwe initiatie-

ven inzake criminaliteitspreventie vooral gericht op winkeliers en klei-

ne en middelgrote ondernemingen.

In deze bijdrage ging onze aandacht ook naar de politiek-ideologische

dimensies van het preventiebeleid en naar de sociale en criminali-

teitstheoretische inspiratiebronnen ervan. We stelden vast dat de poli-

tiek-ideologische invalshoek een belangrijke rol speelt bij het ontwikke-

len van preventieprogramma’s. De neoliberale ideologie beïnvloedde in

sterke mate het preventiebeleid van de jaren tachtig. Een sociaal-demo-

cratische oriëntatie op het beleid werd gerealiseerd in de eerste helft

van de jaren negentig en werd na 1995 omgebogen tot een sociaal-

liberale oriëntatie. De laatste jaren zijn neoliberale denkbeelden

opnieuw zeer invloedrijk. Ook autoritaire en moreel conservatieve

opvattingen oriënteren het huidige preventiebeleid. Op politiek-
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ideologisch vlak kunnen nu in het Belgische preventiebeleid neolibe-

rale, sociaal democratische/sociaal liberale en autoritaire, moreel con-

servatieve componenten worden onderscheiden. De concrete politie-

ke machtsverhoudingen op federaal, regionaal en lokaal vlak bepalen

de impact van elk van deze politiek-ideologische componenten.

Sociale en criminaliteitstheorieën ondersteunen deze politiek-ideolo-

gische oriëntaties. Situationelecontroletheorieën, de routineactivitei-

tentheorie, de gelegenheidstheorie, de rationele keuzetheorie, actua-

riële risicotheorieën zijn theorieën met een invloed op de neoliberale

component van het preventie- en veiligheidsbeleid. Sociologische

theorieën over sociale uitsluiting en duale samenleving hebben de

sociaal-democratische component beïnvloed. ‘Derde weg’ sociale

theorieën als deze van Anthony Giddens (1998) hebben gestalte gege-

ven aan de sociaal-liberale component. Neoconservatieve theorieën,

de ‘broken window’-theorie, de ‘zero tolerance’-theorie inspireren de

uitwerking van de autoritaire, moreel conservatieve component van

het preventie- en veiligheidsbeleid.

In navolging van Garland (2001) vroegen wij ons in de inleiding van

deze bijdrage af of de federale overheid in het kader van het preven-

tiebeleid een dubbele strategie ontwikkelt, met name een pragmati-

sche strategie van preventief partnerschap en een strategie van een

meer repressieve bestraffende segregatie van bepaalde risicopopula-

ties.

De pragmatische strategie, waarbij de overheid bij middel van het pre-

ventiebeleid de beperkingen in het functioneren van het strafrecht-

systeem wil overstijgen, is in de periode van 1985 tot nu dominant

aanwezig.

In de jaren tachtig was dit duidelijk het geval met de uitbouw van een

situationele en technopreventie en van een partnerschap met scho-

len, ouder- en jeugdverenigingen en bewoners uit stedelijke midden-

klassenbuurten. In de eerste helft van de jaren negentig werd in het

kader van het preventiebeleid een partnerschap met stedelijke en

sociale vernieuwingsprojecten en met welzijnsorganisaties geprivile-

gieerd. In de tweede helft van de jaren negentig trachtte de overheid

de beperkingen in het functioneren van de politie te overstijgen door

in stedelijke context allerlei nieuwe veiligheidsfuncties (stadswachten,

stewards, fan-coachen) in het leven te roepen. In kleinstedelijke en

plattelandscontext werd een overleg uitgebouwd met Buurt-Infor-

matie-Netwerken in middenklassenbuurten. Dit laatste type van part-

nerschap wordt ook nu nog sterk ondersteund door de overheid
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alsook publiek-private samenwerkingsverbanden met middenstands-

en bedrijfsorganisaties.

De strategie van een meer repressieve en bestraffende segregatie van

bepaalde risicopopulaties is pas de laatste jaren manifest aanwezig in

het preventiebeleid. Vooral jongeren van vreemde origine, illegalen,

prostituees, bedelaars en drugsverslaafden zijn in deze strategie de

beoogde doelgroepen.

Sinds het einde van de jaren tachtig veroorzaakt de economische glo-

balisering vooral in de steden sociale fragmentering, polarisering en

ongelijkheid en culturele diversificatie (Lea, 2002). Toenemende socia-

le, criminaliteits- en onveiligheidsproblemen zijn hiervan vooral in

bepaalde stedelijke buurten het gevolg. De overheid slaagt er minder

goed in om sociale integratie en cohesie en culturele homogenisering

te realiseren en ook tegemoet te komen aan de wensen van bedrijven

en ondernemingen. De natiestaat verkeert in crisis.

Enerzijds is het (globale) bedrijfsleven door zijn toenemende mobi-

liteit minder afhankelijk van de natiestaat en heeft het minder behoef-

te aan sociale integratie en stabiliteit, bewerkstelligd door een sociaal

en welzijnsbeleid. Het bedrijfsleven is ook minder dan vroeger bereid

financieel bij te dragen aan dat beleid. Ten aanzien van de overheid is

het nu vooral vragende partij voor meer veiligheid en controle van

risicopopulaties die het economische proces kunnen verstoren en

bedreigen. In het preventie- en veiligheidsbeleid tracht de overheid

hieraan tegemoet te komen door de versterking van de neoliberale

component en door de uitbouw van een autoritaire, moreel conserva-

tieve component.

Anderzijds wordt de overheid ook geconfronteerd met de vraag van

een deel van de publieke opinie om door middel van een sociaal en

welzijnsbeleid de sociale, criminaliteits- en onveiligheidsproblemen

aan te pakken. Door hieraan niet tegemoet te komen loopt de over-

heid het risico aan legitimiteit te verliezen bij deze bevolkingsgroepen.

Om deze reden blijft, hoewel in ongelijke mate, een sociaal-democra-

tische/sociaal-liberale component aanwezig in het preventie- en

veiligheidsbeleid, zij het in een ingeperkte versie.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times

a year by the Research and Documentation Centre of the Dutch

Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. The

section Summaries contains abstracts of the internationally most

relevant articles of each issue. The central theme of this issue (vol. 30,

nr. 7, 2004) is The New culture of safety.

Safety in The Netherlands and Europe; a sociological analysis in
the light of David Garland
R. van Swaaningen

This article is primarily a description of David Garland's book on the

emerging ‘culture of control’. The author investigates to what extent

Garland's analysis is applicable to developments in the Dutch

criminal justice politics of the last thirty years and what elements of

his analysis are reflected in the various European contributions to this

special issue of Justitiële verkenningen. Whilst taking issue with

Garland's depiction of developments in criminology, and concluding

that some elements (mainly the privatisation and commercialisation

of justice) are less influential in a Dutch and continental European

context than in the U.S. and the U.K., the author concludes that

Garland's main argument reflects the Dutch developments very well

and that many of his ‘indicators of change’ also find reflection in the

articles in this journal on other European countries. Key-issues in this

respect are the new held belief that ‘prison works’, the growing culture

of populism, the responsibilisation of non-penal actors (albeit that the

role of local authorities is far greater in the Netherlands and the role of

active citizenship less) and both the strategies of adaptation and

denial. In a Dutch, and indeed European context, greater emphasis is

to be placed on the role of culture and ethnicity in the debate on

safety. Furthermore, in a post ‘9/11’ world, the role of (the ‘protection’

against) terrorism plays a far more central role in the debate than

when Garland finished his book.
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Governing through crime and disorder; the community safety
partnership approach in England and Wales
G. Hughes

In this article the main arguments and claims made by Garland in

The culture of control (2001) with regard to the growing salience of the

adaptive preventive sector in late modern crime control systems are

briefly described. The author provides an overview of the legislative

and institutional context in England and Wales subsequent to the

watershed legislation of the Crime and Disorder Act 1998.

The pertinence of Garland’s broad thesis for the work of crime and

disorder reduction partnerships – or community safety partnerships –

in England and Wales is evaluated and ‘tested’ against recent research

findings. The specific areas of discussion both confirming and

challenging Garland’s thesis, include: the consequences of the central

state’s project of managerialism, performance management and

‘modernising’ agenda on local public services; the limits to

community involvement and responsibilisation; rethinking evidence-

based practice and the technicist ‘what works’ paradigm; partnerships

and the demonopolising of crime prevention; the habitus of the new

experts and the contested dominance of new criminologies of

everyday life; and finally the hybridisation of preventive and

repressive strategies in crime and disorder and public safety

partnerships. The article ends by raising several (as yet) unanswered

research questions for the future sociological and political analysis of

the preventive and safety sector in contemporary Britain.

Safety and state violence
M. Hörnqvist

Noting that the line between criminal offences and acts of war has

been blurred, as well as the line between criminal offences and minor

public order disturbances, the author discusses the changing security

perceptions during the last decennium. After the cold war muslim

fundamentalism, poverty, the narcotics trade, streams of migration

and political protest have been identified as new security risks. These

phenomena are at once both local and global. At the same time the

Swedish national crime prevention programme ‘Everyone’s

responsibility’, aimed at mobilising the entire nations towards

reducing crime, has led to an increasing interest in deviant behaviours

that are not in fact criminal offences. Local public order problems

have been given a higher priority. The new security mentality has led
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to fewer regulations and rights that constrain the use of force by the

state. A demonstrable criminal offence is no longer a necessary

precondition for the use of force; instead a perceived threat, a risk

profile or a sense of perceived insecurity may all be deemed sufficient.

Public safety in Spain after 11 March 2004
P. Stangeland

During the last decades, terrorism has been considered the most

pressing public issue in Spain. In yearly opinion polls, unemployment

and terrorism are identified as the two primary concerns of the

Spanish population. However after March 11th, 2004, attention is

being redirected from ETA to jihad groups inspired by Al Quaida.

Terrorism creates anxiety precisely because of its random nature.

Anyone can be a target at any time. Preventive strategies are difficult,

and policies dedicated to the eradication of terrorism may instead

exacerbate it. Military invasion of countries that have little or no

relation to Muslim extremist groups may be one example of measures

that make things worse. Another example may be the target hardening

measures around public buildings and important politicians in Spain,

that may contribute to the displacement of terrorist attacks towards

softer targets. More promising developments of public safety and

terrorist prevention are improvements in police intelligence through

the recruitment of police agents in immigrant cultures and

mobilization of immigrant cultures against terrorist propaganda and

extremist jihad groups. They are the population groups that have

more to lose through terrorist attacks. Another preventive strategy

might be the consolidation of the different islamic councils in Spain,

and their control over extremist interpretations of the Koran. It

appears that extremist imams that are not allowed to preach in

Morocco have migrated to Spain instead. Finally, improving

international cooperation in tracking movements of extremist groups

is important. Stronger ties with Moroccan and Algerian authorities are

seen as vital.

Urban violence: unanswered questions
Sophie Body-Gendrot

The city has become a useful metaphor to address a cocktail of fears,

concerns and tensions referring to a wide range of behaviours – from

antisocial attitudes to youths’ clashes with police forces. This article

focuses on the social use of violence and on young people. Why young
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people? Because they are at a rowdy age with a large, impulsive

capacity for rebellion frequently accompanied by a deficit of

judgment; because the media demonize them; because they are both

actors and victims of violence and the object of institutional

discriminations; because one hopes that a violent youth can be

resocialized; and because, since they have no political clout, the

governing elites make use of the potential threats they represent to

avoid more essential questions set by their constituents. With the case

of France as the leading thread, the first part of the article examines

the politicization of urban violence via the media and its political

impact. Then it questions the data provided by official sources on

violent youths, male and of immigrant origin, and compare them with

other surveys. The third part tackles the production of violence in the

city from a theoretical approach. From a social constructivist

perspective, it analyzes the interaction of space and agency. The end

of the paper focuses on current dilemmas related to research and

action.

Prevention and safety policies in Belgium
P. Hebberecht

In this article the Belgian crime prevention policies since 1985 are

analysed. Following Garland’s line of thinking the author sees a

double strategy. On the one hand the pragmatic approach opens

possibilities to overcome the limitations of the penal system. This is

done by the expansion of situational and technological prevention

and by establishing partnerships with schools, parental- en youth

associations, welfare associations and inhabitants of urban middle

class neighbourhoods, all this under the umbrella of urban and social

renewal projects. In the second half of the nineties the focus is on

overcoming the limitations of the police by creating all kind of new

safety jobs like city guards and stewards in the urban context. The

strategy of a more repressive and penalizing segregation of certain risk

groups can be discerned in the last couple of years. Especially

youngsters with a foreign background, illegal immigrants, prostitutes,

beggars and drug addicts are the main targets of this approach. The

author analyses these developments in the context of economic

globalisation, which has led to social fragmentation, polarisation,

inequality and cultural diversification in the cities. The Belgian nation

state is in a state of crisis being unable to realise social integration and

cohesion and at the same time accommodating private business.
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum

(WODC) van het ministerie van

Justitie is via internet bereikbaar.

Het WODC is een kenniscentrum

op justitieel terrein dat een

wetenschappelijke bijdrage levert

aan de ontwikkeling en de evalu-

atie van justitiebeleid. Op deze

nieuwe site is de volgende infor-

matie te vinden:

1. Organisatie (onder andere

beschrijvingen van de verschil-

lende afdelingen en de namen

van de medewerkers);

2. Publicaties;

– uitgebreide samenvattingen en

volledige teksten van de nieuw-

ste rapporten;

– inhoudsopgaven, voorwoord

en artikelen (pdf-files) van

Justitiële verkenningen; 

– jaarlijsten van rapporten en

Justitiële verkenningen;

– overige publicaties (onder

andere onderzoeksprogramme-

ring van justitie);

3. Interessante verwijzingen

(overzicht van congressen en

studiedagen; bronnenlijst

inzake het ‘criminaliteits-

vraagstuk’);

Voor vragen over producten en

diensten van het WODC kunt u

terecht bij de WODC-informatie-

desk (e-mail: wodc-informatie-

desk@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 (redacteur

WODC-site)

tel.: 070-3 70 69 19

fax: 070-3 70 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het crimina-
liteitsvraagstuk’ (3e herziene
uitgave, 2003)

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum

(WODC) van het Ministerie van

Justitie heeft de derde herziene

versie van de WODC-thesaurus

beschikbaar gemaakt op de web-

site van het WODC. Deze

gestructureerde standaard tref-

woordenlijst inzake het crimina-

liteitsvraagstuk bestrijkt de vol-

gende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, delic-

ten/criminaliteitsvormen, justi-

tiële organisatie, politie, slacht-

offers, strafrechtspleging, straf-
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stelsel, gevangeniswezen, reclas-

sering en vreemdelingen. Als

extra hulpmiddel is ook een

nieuwe uitgave van de geografi-

sche thesaurus beschikbaar. De

digitale uitgaven van beide the-

sauri zijn te vinden op de

WODC-website (www.wodc.nl)

via de knop ‘publicaties’ en de

subknop ‘rapporten’. Tevens is de

gedrukte versie in een beperkte

oplage gratis beschikbaar op

aanvraag per e-mail:

a.eind@minjus.nl.

Themanummers Justitiële

verkenningen

Regelmatig worden, bij voor-

beeld ten behoeve van het

onderwijs, grote aantallen exem-

plaren van Justitiële verkennin-

gen 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 voorbe-

houd, de thema’s die de redactie

op dit moment in voorbereiding

heeft. Over de inhoud van de

nummers kan met de redactie

contact worden opgenomen.

Ook personen die een bijdrage

willen leveren aan een van de

aangekondigde nummers wordt

verzocht contact op te nemen

met de redactie.

JV8, 2004, december:

Cybercrime

JV9, 2004, december: 

Onderzoeks-

nummer

JV1, 2005, Seksuele 

delinquenten

Congressen

25 november:

De gevolgen van recente regel-

geving voor de praktijk

26 november:

Jaarlijkse actualiteitendag:

7e Benelux Merkendag:

Actualiteiten Merkenrecht

9 december:

Principles of European Family

Law: divorce, maintance

between former spouses and

parental responsibilities

30 juni 2005:

International Institutional

Reform: 7th Hague Joint

Conference on Contemporary

Issues of International Law

Hieronder volgen meer uitge-

breide beschrijvingen van deze

congressen.

De gevolgen van recente regel-

geving voor de praktijk

Het nationale uitleveringsrecht

staat bloot aan invloeden van

nieuwe ontwikkelingen binnen

de EU en van de verdere interna-

tionalisering van het strafrecht.
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Niet langer kunnen de uitleve-

ringswet en de traditionele uitle-

veringsverdragen als enig toet-

singsinstrument dienen bij de

beoordeling van uitleveringsver-

zoeken gericht aan Nederland. Zo

zal naar alle waarschijnlijkheid in

de loop van 2004 het Europees

Arrestatiebevel worden inge-

voerd. Een aantal recent totstand-

gekomen internationale verdra-

gen, bijvoorbeeld die over de

bestrijding van terrorisme, bevat

ook voorzieningen in verband

met uitlevering. Met name het

internationaal belang tot bestrij-

ding van terrorisme kan conflicte-

ren met de conventionele uitleve-

ringsexcepties. Daarnaast doen

ook het Europees Arrestatiebevel

en andere actuele ontwikkelingen

binnen de EU hun invloed gelden

op de complexe materie van uit-

leveringen. De actualiteit van uit-

leveringen en overleveringen

komt ook tot uitdrukking in het

opkomend belang en tegelijk

rechts-politieke spanningsveld in

verband met het verstrekken door

andere staten aan Nederland van

zogeheten dubbele Wots-garan-

ties. Tijdens deze praktijkcursus

worden de nieuwe grenzen van

het nationale uitleveringsrecht en

het Europees Arrestatiebevel

nader verkend, waarvoor een

drietal experts op dit gebied

lezingen verzorgt. Onderwerpen:

korte schets van het uitleverings-

recht; het Europees Arrestatie-

bevel; Rechtspraak Overleverings-

kamer Amsterdam. Voor: advoca-

tuur; OM en rechterlijke macht;

politie; Ministerie van Justitie;

Ministerie van BZK; bureaus voor

rechtshulp; vreemdelingenorga-

nisaties. Docenten: mw. mr.

F. Dekkers (Officier van Justitie,

Arrondissementsparket

Amsterdam); mw. mr. M.T.E.

Ford-Claasen (Coördinator

Internationaal Rechtshulp-

centrum (IRC)); prof. dr. G.G.J.

Knoops LL.M. (Hoogleraar straf-

recht en strafprocesrecht, Willem

Pompe Instituut Universiteit

Utrecht, Nationaal en internatio-

naal strafrechtadvocaat Knoops &

Partners Advocaten, Amsterdam);

dr. B. Stapert (Onderzoeker

Willem Pompe Instituut,

Universiteit Utrecht).

Datum: Donderdag 25 november

2004, 09.30-16.30 uur

Plaats: Hotel Heidepark,

Bilthoven

Informatie: Inhoudelijk:

mr. Mariëlle van Vulpen

(Congresmanager),

tel.: 070-278 94 26, e-mail:

m.v.vulpen@sdu.nl.

Organisatorisch: drs. Marlies

Doeven (Congrescoördinator),

tel.: 070-378 95 33,

e-mail: m.doeven@sdu.nl.

Jaarlijkse actualiteitendag:

7e Benelux Merkendag:

Actualiteiten Merkenrecht

De volgende thema’s komen aan
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bod: Overzicht van de meest

actuele jurisprudentie; Vorm-

merken; Geen merk? Toch actie!

Het Gemeenschapsrecht;

Oppositie. Sprekers: mr. K. Lim-

perg (advocaat en partner

De Brauw Blackstone Westbroek,

Den Haag), mr. P.L. Reeskamp

(advocaat en partner Allen &

Overy, Amsterdam), mr. T. Cohen

Jehoram (advocaat en partner

De Brauw Blackstone Westbroek,

Den Haag), mr. H.J.M. Harme-

ling (advocaat en partner

Freshfields, Amsterdam), Spreker

van het Benelux Merkenbureau,

Den Haag.

Datum: 26 november 2004,

09.30-16.30 uur

Plaats: Grand Hotel Karel V,

Utrecht

Informatie: Vermande Studie-

dagen. Voor inhoudelijke infor-

matie: mr. Barbara Grote

(congresmanager),

tel.: 070-378 99 64; voor organi-

satorische informatie: Marianne

Eijkenduijn (congrescoördina-

tor), tel.: 070-378 99 68.

Principles of European Family

Law: divorce, maintance

between former spouses and

parental responsibilities

The conference aims to widen

the discussion regarding the first

steps towards a European

Restatement of Family Law in

general and CEFL’s first achieve-

ments in the harmonisation pro-

cess in particular. Not only will

well-known specialists in the

field of (international) family

and comparative law take the

floor, but young researchers will

also be expressly invited to con-

tribute to the conference.

Sprekers onder anderen: prof. A.

Agell (University of Upsala,

Sweden); prof. K. Boele-Woelki

(Universiteit van Utrecht); prof.

N. Dethloff (University of Bonn,

Germany); prof. N. Lowe

(University of Cardiff, UK); prof.

T. Sverdrup (University of Oslo,

Norway); prof. P. Vlaardinger-

broek (University of Tilburg).

Date: 9 december 2004

Location: Utrecht University

Information: Utrecht University,

FBU Congress Bureau,

Ms. Odette Jansen, PO BOX

80125, NL-3508 TC Utrecht, The

Netherlands.

Tel.: +31 30 253 2728;

Fax: +31 30 253 5851;

E-mail: Family_Law@fbu.uu.nl.

For further information see

www.law.uu.nl/priv/cefl.

International Institutional

Reform: 7th Hague Joint

Conference on Contemporary

Issues of International Law

The conference organized jointly

by the American Society of

International Law (ASIL) and the

Nederlandse Vereniging voor

Internationaal Recht (NVIR /

Netherlands Society of
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International Law) in coopera-

tion with the Foundation The

Hague Joint Conferences on

International Law and T.M.C.

Asser Instituut will take stock of

the debates within the different

institutions and discuss the

options for reform that are cur-

rently under consideration from

the vantage point of internatio-

nal law. The conference will

focus not just on issues of speci-

fic institutions, but also on ‘hori-

zontal’ (i.e., across institutions)

issues, such as: How to deal with

negative political/economic atti-

tudes towards international

institutions? What are the limits

of constitutional change through

established practice? What new

partnerships have emerged

between international institu-

tions and civil society and

between international institu-

tions and states? Which new

international institutions ought

to be created and which existing

ones should be scrapped forth-

with?

Organization: The American

Society of International Law

(ASIL), the Nederlandse

Vereniging voor Internationaal

Recht (NVIR / Netherlands

Society of International Law), the

Foundation The Hague Joint

Conferences on International

Law and T.M.C. Asser Instituut.

Date: 30 juni 2005

Location: Kurhaus Scheveningen

Information: Ms. Lyske de Vries

at the conference secretariat,

T.M.C. Asser Instituut,

tel.: +31 (70) 342 0310
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Rubrieken 

Algemeen

Strafrecht en strafrechtspleging

Criminologie

Gevangeniswezen/tbs

Reclassering

Jeugdbescherming en 

-delinquentie

Politie

Verslaving

Slachtofferstudies

Preventie van criminaliteit

Literatuurinformatie
Van de artikelen die in deze

rubriek zijn samengevat, kunnen

medewerkers van het kerndepar-

tement en de uitvoeringsorgani-

saties van de ministeries van

Justitie en BZK kopieën aanvra-

gen bij de documentatieafdeling

van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatie-

centrum van het ministerie van

Justitie. 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.

U kunt zich wenden tot de

Informatiedesk van het WODC,

Postbus 20301, 2500 EH

Den Haag, tel.: 070-370 65 53

(09.00u.-13.00u.). E-mail: wodc-

informatiedesk@minjus.nl

Algemeen
1
Gamper, C.M.
Perceived social competence and

rape myth endorsement

Deviant behavior, 25e jrg., nr. 2,

2004, p. 133-150

Over de invloed van het zelf-

beeld op het geheel aan per-

soonlijke opvattingen is weinig

bekend. Toch is dit van groot

belang om inzicht te verkrijgen

in deviant gedrag als vorm van

pathologisch handelen. In deze

studie worden aspecten van de

attributietheorie meegenomen

bij de ontwikkeling van een

model, waarin wordt getoond

dat de aanvaarding van de ‘ver-

krachtingsmythe’ (vrouwen vra-

gen erom als ze bijvoorbeeld uit-

dagend gekleed gaan, liften of

mee gaan naar huis) een

bewuste of onbewuste reactie is

op veronderstelde sociale

vaardigheden of het resultaat

van de persoonlijke evaluatie

van de sociale competentie.

De volgende twee hypotheses

werden getoetst: (1) Mannen die

zichzelf sociaal incompetent

vinden – door onbevredigende

heteroseksuele sociale erva-

ringen – zullen de verkrachtings-

mythe bevestigen en (2) etnische

afkomst, scholing, beroepsstatus

en leeftijd zijn significante voor-
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spellende factoren voor bevesti-

ging of afwijzing van de ver-

krachtingsmythe.

Onderzoeksgegevens van 1023

mannen die in de jaren 1997-

1999 waren aangehouden voor

het benaderen van nepprostitu-

ees, die als lokaas dienden in

Portland, Oregon, San Francisco

en Santa Clara, werden door

middel van bivariabele en multi-

variabele methodes geanaly-

seerd. Geconcludeerd wordt dat

de zelfveronderstelde sociale

vaardigheden (i.e. minder

goede), samen met de etnische

afkomst (i.e. niet blank) een sig-

nificante voorspellende factor

vormt voor het onderschrijven

van de verkrachtingsmythe.

Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechts-
pleging

2
Young, R.L.
Guilty until proven innocent;

conviction orientation, racial

attitudes, and support for capital

punishment

Deviant behavior, 25e jrg., nr. 2,

2004, p. 151-167

De Verenigde Staten is een van

de weinige ontwikkelde naties

waar de doodstraf nog op een

stevig voetstuk staat. Bezwaren

die tegen de oplegging van de

doodstraf worden aangevoerd 

betreffen van oudsher het feit

dat deze disproportioneel wordt

opgelegd aan Afro-Amerikanen.

Daarnaast geldt als belangrijk

bezwaar dat de selectiecriteria

voor juryleden in doodstrafzaken

zodanig uitpakken dat de jury

doorgaans de vervolging gunstig

gezind is. In dit artikel beschrijft

de auteur een empirisch onder-

zoek naar de verbanden tussen

deze bezwaren. Hij doet dit aan

de hand van een theoretisch

model, waarin vier onafhanke-

lijke variabelen (inschatting dat

de mens van nature slecht is,

raciale vooringenomenheid, rigi-

de wetsconformisme en neiging

tot het vrijpleiten van schuldi-

gen) in verband worden

gebracht met steun voor de

doodstraf. Hij gebruikt hiervoor

data, afkomstig van de General

Social Surveys in 1990 en 1996

(N=2297). Een multivariate ana-

lyse op deze data brengt de

auteur tot de conclusie dat dege-

nen die op basis van bovenge-

noemde criteria in aanmerking

komen voor jury’s in doodstraf-

zaken, niet alleen meer behept

zijn met raciaal bepaalde voor-

oordelen, maar ook meer

geneigd zijn onschuldigen schul-

dig te verklaren ten gunste van

de echte schuldigen. Deze varia-

belen lijken bovendien daadwer-

kelijk beïnvloed te worden door

een negatief mensbeeld en sterk

wetsconformisme.

Met literatuuropgave.
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Criminologie

3
Bruinsma, G., W. Bernasco
Criminal groups and transnatio-

nal illegal markets; a more detai-

led examination on the basis of

Social Network Theory

Crime, law and social change,

41e jrg., nr. 1, 2004, p. 79-94

Tegenwoordig is in de criminolo-

gie het idee gemeengoed dat cri-

minele activiteiten vaak gepaard

gaan met planning en plaatsvin-

den in een zekere mate van geor-

ganiseerd verband. Bovendien

groeit de overtuiging dat veel

georganiseerde criminaliteit niet

centraal wordt aangestuurd,

maar in netwerkverband wordt

gepleegd. In dit artikel beschrij-

ven auteurs een studie waarin ze

concepten van de sociale net-

werktheorie hanteren om deze

fenomenen te beschrijven en

waarin ze voorzichtig trachten

om de verschillen in de sociale

organisatie van criminele groe-

peringen te verklaren. Hun

onderzoek richt zich op de

grootschalige heroïnehandel,

vrouwenhandel en vrouwen-

smokkel en handel in gestolen

auto’s. De studie naar de organi-

satiegraad en -vorm wijst uit dat

heroïnehandel in hechte en

etnisch homogene verbanden

geschiedt, vrouwensmokkel

meer in een ketenverband

plaatsvindt, terwijl de organisa-

ties die actief zijn in de gestolen

automarkt werken in drie opeen-

volgende clusters criminelen in

een keten. Het verband en de

samenhang in de laatste twee

criminaliteitsvormen blijkt

beduidend minder sterk dan in

de heroïnehandel. Deze verschil-

len in organisatiegraad worden

verklaard door de juridische en

financiële risico’s van de betref-

fende criminele activiteiten en

de daarmee samenhangende

mate waarin de samenwerkende

delinquenten elkaar vertrouwen.

De resultaten worden schema-

tisch gepresenteerd en uitvoerig

toegelicht en bediscussieerd.

Met literatuuropgave.

4
Farrall, S., D. Gadd
Research note; the frequency of

the fear of crime

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 127-132

De auteurs willen met hun

onderzoek niet alleen meten hoe

erg de angst is die mensen heb-

ben voor criminaliteit (de inten-

siteit), maar ook – omdat hier

weinig over bekend is – het aan-

tal keren dat mensen angst heb-

ben (de frequentie). Aan 977 res-

pondenten verspreid over het

Verenigd Koninkrijk werd een

vragenlijst verstuurd met drie

vragen: Bent u in het afgelopen

jaar ooit bang geweest slachtof-

fer te kunnen worden van crimi-



naliteit? Hoe vaak heeft u zich zo

gevoeld in het afgelopen jaar?

Hoe bang was u de laatste keer

dat u slachtoffer werd? 37 pro-

cent antwoordde bevestigend op

de eerste vraag en ongeveer de

helft daarvan – 178 responden-

ten – zei tussen de één en vier

keer angst gehad te hebben.

15 procent van de respondenten

zei een wat verhoogd angst-

niveau (‘tamelijk bang’ en ‘erg

bang’) gehad te hebben en onge-

veer de helft daarvan (8 procent)

zei meer dan één keer per kwar-

taal een hoog angstniveau erva-

ren te hebben. De conclusie die

de auteurs trekken luidt dat rela-

tief weinig mensen last hebben

gehad van angst voor crimina-

liteit en dat regelmatige bloot-

stelling aan deze angst niet alge-

meen voorkomt.

Met literatuuropgave.

5
Friman, H.R.
Forging the vacancy chain; law

enforcements efforts and mobility

in criminal economies

Crime, law and social change,

41e jrg., nr. 1, 2004, p. 53-77

De auteur combineert in zijn

analyse van de onbedoelde

gevolgen van de bestrijding van

de georganiseerde drugscrimina-

liteit twee redeneringen. De eer-

ste stelt dat criminaliteit voor

immigranten en andere minder-

heidsgroepen die afgesloten zijn

van de formele en informele eco-

nomie dienst doet als pad voor

sociaal-economische opwaartse

mobiliteit. De tweede stelt dat in

organisaties – dus ook in crimi-

nele – individuen wat hun mobi-

liteit betreft wederzijds van

elkaar afhankelijk zijn. Met

andere woorden: openstaande

plekken in de hiërarchie creëren

nieuwe mogelijkheden voor

mobiliteit van andere indivi-

duen. De ontwikkeling van deze

‘vacancy chains’ in criminele

organisaties is sterk afhankelijk

van de effectiviteit en van de

strategie en doelstellingen van

de criminaliteitsbestrijding.

Gewapend met deze twee bena-

deringen geeft de auteur een

historische analyse van de

georganiseerde drugscriminali-

teit(sbestrijding) in Chicago en

Osaka. Zijn conclusie is dat het

gevecht tegen de criminaliteit in

deze steden onbedoelde effecten

heeft: de vacancy chains worden

er alleen maar sterker door. Hij is

het dan ook eens met uitspraken

van twee hoge functionarissen

van de FBI en de Japanse politie

dat de zogenaamde successen

van opsporing en vervolging

hoogstwaarschijnlijk korteter-

mijneffecten zullen blijken te

zijn.

Met literatuuropgave.
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6
Jagessar, J. D.H., L. P. Sheridan
Stalking perceptions and expe-

riences across two cultures

Criminal justice and behavior,

31e jrg., nr. 1, 2004, p. 97-119

Het is gebleken dat juridische

definities van ‘stalking’ variëren

tussen landen en staten.

Onderzoek richtte zich tot nu toe

op gevallen in Noord-Amerika,

Australië en het Verenigd

Koninkrijk. In dit onderzoek

worden visies van vrouwen in

Trinidad en Groot-Brittannië

vergeleken. Hiertoe wordt de

volgende hypothese getoetst: de

visie op en ervaringen met ‘stal-

king’ van vrouwen in Trinidad

verschillen van die van vrouwen

in meer ontwikkelde landen,

zoals Groot-Brittannië. In

Trinidad namen 354 vrouwen

deel aan het onderzoek. Zij vul-

den een uitgebreide vragenlijst

in, die identiek was aan de vra-

genlijst die door Sheridan,

Davies en Boon (2001) werd

voorgelegd aan 348 Engelse

vrouwen. Deze vragenlijst

bestond uit 42 items, die een

continuüm weergeven van

gedrag dat zeker valt onder ‘stal-

king’ en gedrag dat hier zeker

niet onder geschaard moet wor-

den. Aan de betreffende vrou-

wen werd tevens gevraagd aan te

geven welk item zij zelf hadden

ervaren. In de onderzoeksgroep

uit Trinidad had 27% van de

vrouwen eens of meerdere keren

een ‘stalking’-incident meege-

maakt, tegenover 24% van de

vrouwen in het onderzoek van

Sheridan e.a. Ondanks culturele

en juridische ongelijkheid, blijkt

er sprake te zijn van overeen-

komsten, maar ook verschillen,

bij de beoordeling van activitei-

ten als wel of niet vallend onder

‘stalking’.

Met literatuuropgave.

7
Rosenfeld, B.
Violence risk factors in stalking

and obsessional harassment; a

review and preliminary meta-

analysis

Criminal justice and behavior,

31e jrg., nr. 1, 2004, p. 9-36

De auteur gaat eerst in op stu-

dies over de correlaten van

geweldsrisico’s van stalking

waarna hij op basis van zijn

bevindingen een meta-analyse

uitvoert, waarbij de effectgrootte

en de 95% CI’s (‘confidance

intervals’) worden berekend vol-

gens de methode van Hunter en

Schmidt. Bijna alle onderzoekers

zijn het erover eens dat er een

significante samenhang is tussen

dreigen en geweld, met andere

woorden: verbale dreigementen

dienen serieus genomen te wor-

den. Uit studies naar een andere

mogelijke correlaat van geweld

– dat de stalker psychisch

gestoord is – blijkt dat de aan-
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wezigheid van een psychose de

waarschijnlijkheid van geweld

doet afnemen. Druggebruik

daarentegen blijkt wel een

belangrijke voorspeller van

geweld te zijn. Tot de meest con-

sistente correlaten van geweld

behoort ook het feit dat er een

intieme relatie is tussen stalker

en slachtoffer. Onderzoek over

de vraag of een strafblad van

invloed is, heeft nooit eenduidi-

ge resultaten opgeleverd, dus de

status van deze risicofactor blijft

onduidelijk. Over de vraag of

stalkers met een aanleg voor

geweld of met een gewelddadige

levenswandel een gevaar zijn

voor hun slachtoffers, zijn de

onderzochte studies niet duide-

lijk, maar de auteur neigt ernaar

deze factor enige significantie

toe te kennen. De meta-analyse

ondersteunde in grote lijnen

deze bevindingen. Tot slot trekt

de auteur een algemene conclu-

sie: hoewel enige vorm van

geweld tamelijk vaak voorkomt

bij stalken – tussen de 30% en

50% van de gevallen – komt ern-

stig geweld minder frequent

voor.

Met literatuuropgave.

8
Sheehy, E.
Advancing social inclusion; the

implications for criminal law

and policy

Canadian journal of criminology 

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 2, 2004, p. 73-95

In dit artikel wordt aandacht

besteed aan de literatuur over

sociale insluiting. Dit is een prin-

cipe dat in Europa is opgekomen

in de jaren tachtig van de vorige

eeuw, toen er steeds grotere

sociale en economische verschil-

len ontstonden in Europese lan-

den. Er werd onderzoek gedaan

naar de verschillende vormen

van sociale uitsluiting zoals die

door verschillende groepen in de

samenleving worden ervaren en

die van politieke, sociale en eco-

nomische aard kunnen zijn. Het

streven is om het principe van

sociale insluiting ingang te doen

vinden in het beleid van ver-

schillende overheidsinstellingen.

De auteur gaat na of en in hoe-

verre het beginsel van sociale

insluiting kan dienen als uit-

gangspunt voor een herziening

van de strafwet en het strafrech-

telijk beleid. Zij laat zien dat de

strafwet en sociale insluiting op

fundamentele punten in strijd

met elkaar zijn. Toch kan men

sociale insluiting niet nastreven

zonder daarbij ook de strafwet te

betrekken. De auteur meent dat

de inzichten van sociale inslui-

ting van groot belang kunnen

zijn op vier gebieden: hervor-

ming van het strafrecht, de defi-

nitie van misdaad, wetshandha-

ving en de resultaten van het

strafrecht.

Met literatuuropgave.
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9
Spahr, L.L., L.J. Alison
US savings and loan fraud;

implications for general and cri-

minal culture theories of crime

Crime, law and social change,

41e jrg., nr. 1, 2004, p. 95-106

De theorie van Gottfredson en

Hirschi – ook wel de algemene

theorie over criminaliteit

genoemd – kent een zeer belang-

rijke rol toe aan de afwezigheid

van zelfbeheersing. Een andere

theorie – de theorie van de cri-

minele culturen – hanteert een

meer socio-culturele benadering

en kijkt vooral naar de rol van

groepsnormen. De bedoeling

van de auteurs is om deze theo-

rieën te toetsen aan fraude bij

banken. De auteurs maakten

gebruik van gegevens van de

National Criminal Justice

Archives Database met betrek-

king tot 481 daders in de periode

1986-1993 bij banken in vier

Amerikaanse staten. 49 verdach-

ten (10%) waren werknemers,

116 (24%) waren leidinggeven-

den en 316 (66%) waren klanten.

Volgens de auteurs blijkt uit de

gegevens dat met het stijgen in

de bedrijfshiërarchie de kansen

op het begaan van fraude toene-

men. Ook blijkt dat daders in de

meeste gevallen zonder mededa-

ders opereren en dat in die

gevallen waarin sprake is van

medeplichtigen die personen

meestal extern aan de organisa-

tie zijn. Wat betekent dit alles

voor de zo-even genoemde theo-

rieën? De eerste bevinding

spreekt de algemene theorie

tegen: topmanagers kunnen dan

wel veel zelfbeheersing hebben

– anders komen ze niet in een

toppositie –, ze kunnen toch

misstappen begaan door stress

of door impulsiviteiten die door

situationele factoren worden

veroorzaakt. De twee andere

bevindingen vormen geen

ondersteuning voor de socio-

culturele theorie: stel dat er in de

organisaties van dit onderzoek

een criminogene cultuur is, dan

zouden er meer frauderende

werknemers moeten zijn mét

medeplichtigen. Volgens de

auteurs is een overkoepelende

theorie voor dit soort regelover-

tredingen niet haalbaar.

Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

10
Campbell, K., M. Denov
The burden of innocence; coping

with a wrongful imprisonment

Canadian journal of criminology

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 2, 2004, p. 139-163

Verslag wordt gedaan van een

onderzoek naar de ervaringen

van vijf ten onrechte veroordeel-

de Canadezen. Daarbij is

gebruikgemaakt van diepte-
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interviews. De gesprekken gaan

over de aanhouding, de detentie

en de vrijlating. Uit de resultaten

blijkt dat de vijf zich bij hun

arrestatie het slachtoffer voelden

van een tunnelvisie bij politie en

justitie en institutioneel wange-

drag. Tijdens hun detentie maak-

ten ze gebruik van allerlei aan-

passingstechnieken. Zo hebben

ze het etiket ‘crimineel’nooit

aanvaard. Dit was niet altijd gun-

stig omdat het volhouden

onschuldig te zijn, leidde tot de

verdenking van een hoge kans

op recidive. Ook blijven mensen

die zeggen onschuldig te zijn

langer in onzekerheid over de

datum waarop ze vrijgelaten

worden. Na hun vrijlating heb-

ben ze vaak problemen. Zo kun-

nen ze onrechtvaardigheid moei-

lijk verdragen en verlangen ze

compensatie. De onderzoekers

menen dat de ervaringen van ten

onrechte veroordeelden moeten

worden meegenomen in het

strafrechtsbeleid.

Met literatuuropgave.

11
Drapeau, M., C. A. Körner e.a.
Treatment at La Macasa Clinic; a

qualitative study of the sexual

offenders’ perspective

Canadian journal of criminology

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 1, 2004, p. 27-44

Deze verkennende studie richt

zich op het verkrijgen van meer

inzicht in de motieven van pedo-

fiele seksdelinquenten om deel

te nemen aan behandelingspro-

gramma’s. Ook wordt nagegaan

in welke mate zij de behandeling

als zinvol ervaren. Er werd door

de onderzoekers een vergelijken-

de analyse gemaakt van gege-

vens afkomstig van non-directie-

ve, semi-gestructureerde inter-

views met 24 veroordeelde pedo-

fielen in de La Macasa-kliniek in

Quebec, Canada. Drie thema’s

werden hierbij bestudeerd: de

indruk van de delinquenten ten

aanzien van de vrijwillige basis

voor hun behandeling; de grond-

slag van hun motivatie om deel

te nemen aan de behandeling;

en, de verschillende manieren

waarop de behandeling als wel

of niet succesvol werd beoor-

deeld. Het blijkt dat niet alle

onderzoeksdeelnemers de

behandeling als vrijwillig

beschouwden. Daarnaast wer-

den er veertien verschillende

motieven gegeven om aan de

behandeling deel te nemen. Vaak

werd genoemd dat men graag

nieuwe vaardigheden wilde aan-

leren. Schuldgevoelens en hoop

op een strafvermindering wer-

den ook regelmatig gemeld.

Hoewel de deelnemers nog

slechts de eerste fase van het

behandelingsprogramma had-

den doorlopen, werd deze op

sommige punten al als succesvol

ervaren. Het bood de deel-
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nemers de gelegenheid zichzelf

te uiten. Ook kregen zij meer

begrip voor de slachtoffers en

meer inzicht in de eigen per-

soonlijkheid.

Met literatuuropgave.

12
Grounds, A.
Psychological consequences of

wrongful conviction and

imprisonment

Canadian journal of criminology

and criminal justice, 46e jrg.,

nr. 2, januari 2004, p. 165-182

De auteur beschrijft de psycho-

logische gevolgen die achttien

mannen ondervonden die door

rechterlijke dwalingen onterecht

waren veroordeeld tot lange

gevangenisstraffen. Vijftien van

hen kregen levenslang. In veer-

tien van de achttien gevallen na

vrijlating – zo bleek tijdens de

interviews – pasten de psychi-

sche veranderingen in de catego-

rie ‘duurzame persoonlijkheids-

verandering na een catastrofale

ervaring’ van de ICD-10

Classification of Mental and

Behavioral Disorders. De

meesten leden aan intense en

chronische gevoelens van verbit-

tering en allen aan diepe gevoe-

lens van verlies. Dat ze ervoeren

niet langer een band te hebben

met degenen die hen tijdens

gevangenschap hadden bijge-

staan, veroorzaakte immense

gevoelens van schuld en

schaamte. Er is sprake van

onomkeerbare schade, wat ook

geldt voor de gezinnen, die

zwaar getraumatiseerd raakten.

Deze symptomen en aanpas-

singsproblemen zijn min of meer

dezelfde als die van oorlogsvete-

ranen. Allen waren plotseling en

zonder voorbereiding en begelei-

ding vrijgelaten, wat voor veel

extra problemen zorgde. De

auteur is niet van mening dat

uitsluitend rechterlijke dwalin-

gen verantwoordelijk zijn voor

zijn onderzoeksbevindingen,

bepaalde gevolgen zijn ontstaan

door de lange gevangenisstraf-

fen. Hij meent dat de onmiddel-

lijke praktische implicatie van

zijn onderzoek is dat er syste-

men van ondersteuning en hulp-

verlening – ook aan de getroffen

gezinnen – moeten komen.

Met literatuuropgave.

13
Roberts, J.V., T. Gabor
Living in the shadow of prison;

lessons from the Canadian expe-

rience in decarceration

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 92-112

In dit artikel gaan de auteurs in

op een vorm van alternatieve

strafoplegging die vanaf 1996 in

Canada als experiment wordt

toegepast. Hierbij wordt een

dader die veroordeeld is tot een

gevangenisstraf, de mogelijkheid

geboden om deze straf niet uit te
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zitten in een gevangenis, maar in

zijn eigen gemeenschap onder

toezicht, mits hij of zij zich daar-

bij houdt aan een aantal voor-

waarden. Een voorbeeld hiervan

is elektronisch huisarrest, waar-

bij de veroordeelde in en rond-

om zijn huis permanent in de

gaten wordt gehouden. De resul-

taten van het experiment zijn

positief: het voorwaardelijk straf-

fen buiten de muren van een

penitentiaire inrichting heeft de

druk op het gevangeniswezen

verminderd, zonder dat dit

geleid heeft tot meer recidive.

De auteurs wijzen er ten slotte

op dat deze vorm van straffen

een brug kan vormen tussen het

traditionele strafmodel, met haar

nadruk op proportionaliteit en

de herstelrechtelijke benadering,

waarin het herstel van het

geschonden vertrouwen van de

gemeenschap als gevolg van het

gepleegde delict centraal staat.

Reclassering

14
O’Beirne, M., D. Denney e.a.
Fear of violence as an indicator of

risk in probation work

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 113-126

In 2001 introduceerde het

Ministerie van Binnenlandse

Zaken in Groot-Brittannië een

beoordelingssysteem ten aan-

zien van wetsovertreders, waar-

mee reclasseringsambtenaren en

penitentiair medewerkers een

inschatting konden maken van

het risico op recidive bij plegers

van een geweldsmisdrijf, wat

betreft agressie gericht tegen

henzelf of anderen. Eén van de

tekortkomingen van een derge-

lijk systeem is het ontbreken van

de factor ‘angst’ bij de mensen

die werken met deze personen.

In dit onderzoek wordt gekeken

naar de wijze waarop angst voor

geweld wordt gehanteerd door

reclasseringsambtenaren, tijdens

de uitoefening van hun beroep.

Hierbij wordt de invloed van

angst bij het uitvoeren van het

werk en op de relatie met colle-

ga’s, het management en de

cliënten meegenomen.

Er namen 714 reclasseringswer-

kers deel aan een eerste, uitge-

breid schriftelijk onderzoek.

Vervolgens werden diepte-inter-

views afgenomen bij 25 perso-

nen. Uit de kwantitatieve resul-

taten blijkt dat reclasserings-

ambtenaren, evenals andere

dienstverlenende medewerkers,

een verhoogde angst voor

geweld ervaren. De kwalitatieve

resultaten geven een beter

inzicht in de betekenis van angst

en het hanteren ervan bij de

reclasseringsmedewerkers. Angst

voor geweld uitte zich bij vrou-

wen met name in onrust, pieke-

ren en een gevoel van kwets-
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baarheid. Mannen waren vooral

bezorgd, op hun hoede en alert.

Hoe hiermee werd omgegaan

blijkt ook seksespecifiek te zijn.

Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-criminaliteit

15
Burnett, R., C. Appleton
Joined-up services to tackle youth

crime; a case study in England

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 34-54

Het thema van de samenwerken-

de welzijnsinstellingen is overal

aanwezig in het overheidsden-

ken in het Verenigd Koninkrijk.

Een mooi voorbeeld daarvan

bieden de recente hervormingen

van het jeugdrecht in Engeland

en Wales. In eerder onderzoek

daarnaar werd een onderscheid

gemaakt tussen ‘welwillende’

interpretaties van het samenwer-

ken van verschillende instanties

op het gebied van het strafrecht

en interpretaties die daarin een

complot zagen. Die onderzoeken

maakten duidelijk welke belem-

meringen er waren bij het

omzetten van retoriek in rea-

liteit. Overeenkomstig het com-

plot-denken werden veranderin-

gen die Nieuw Links in Engeland

wilde doorvoeren in het jeugd-

strafrecht gezien als bewijs van

een verder afstand nemen van

het welzijnswerk in de richting

van een meer op straf en beheer-

sing gericht perspectief. In dit

artikel wordt verslag gedaan van

de bevindingen van een diepte-

onderzoek naar één jeugddelin-

quentieteam en de instanties

waarmee het samenwerkt. De

samenwerking wordt onderzocht

op drie niveaus: de kerntaken,

specialistische projecten en stra-

tegisch management. De conclu-

sie luidt dat de welzijnswerk-

ethiek de hervorming van het

jeugdstrafrecht heeft overleefd.

Met literatuuropgave.

Politie

16
Chappell, A.T., A.R. Piquero
Applying social learning theory to

police misconduct

Deviant behavior, 25e jrg., nr. 2,

2004, p. 89-108

De Social learning-theorie van

Akers, gebaseerd op de differen-

tiële associatietheorie van

Sutherland, stelt dat de behoefte

aan associatie met groepsgeno-

ten geldt als de belangrijkste

voorspeller van delinquent

gedrag. Hoewel talloze studies

gezocht hebben naar verklarin-

gen voor de verschillende vor-

men van wangedrag door poli-

tiefunctionarissen, bestaat voor

deviant politiegedrag nog altijd

geen heldere theoretische verkla-
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ring. In dit artikel trachten de

auteurs vast te stellen of de

Social learning-theorie een ver-

klaring voor dit fenomeen kan

bieden. Met behulp van een

onderzoek onder een aselecte

steekproef uit 3810 politiefunc-

tionarissen in verschillende ran-

gen van het Philadelphia Police

Department (N=499), is de

afhankelijke variabele ‘klachten

van burgers over politiemisdra-

gingen’ in een regressieanalyse

in verband gebracht met de drie

grootste voorspellers volgens de

theorie van Akers als onafhanke-

lijke variabele: associatie met

groepsgenoten, definiëring van

gedragingen als goed of ver-

keerd, en bekrachtiging of ver-

sterking van het gedrag door de

‘peers’. Deze variabelen werden

geoperationaliseerd in scenario’s

waarin een gift wordt geaccep-

teerd, diefstal wordt gepleegd op

de plaats delict en excessief

geweld wordt toegepast. De

resultaten van de studie bieden

steun voor de toepasselijkheid

van de Social learning-theorie

als verklaring voor politiewan-

gedrag. Auteurs besluiten met de

vaststelling dat deze studie,

ondanks methodische kantteke-

ningen, diverse praktische impli-

caties oplevert voor de politie-

praktijk en de politieopleiding.

Met literatuuropgave.

17
Garcia, L., D.K. Nesbary e.a.
Perceptual variations of stressors

among police officers during an

era of decreasing crime

Journal of contemporary crimi-

nal justice, 20e jrg., nr. 1, 2004,

p. 33-50.

In dit artikel gaan de auteurs in

op stressfactoren die binnen het

politiewerk een belangrijke rol

spelen. Aan de hand van een

onderzoek onder ruim duizend

politiefunctionarissen in een

middelgrote Amerikaanse stad is

de hypothese onderzocht dat de

mate van stress afhankelijk is

van het niveau van criminaliteit:

hoe lager het criminaliteitsni-

veau, hoe minder stress optreedt

bij politieagenten. Uit het onder-

zoek blijkt dat stress onder poli-

tiefunctionarissen niet zozeer te

relateren valt aan het niveau van

criminaliteit, maar eerder aan

organisatie en werkgerelateerde

factoren, zoals werkrooster en

rang. De auteurs pleiten er ten

slotte voor om de stressfactoren

in het politiewerk regelmatig te

onderzoeken zodat in preventie-

ve zin geanticipeerd kan worden

op een cumulatie van stress-

factoren, die, zoals ook uit de

studie blijkt, het werk negatief

beïnvloeden.
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18
Magers, J.S.
Compstat, a new paradigm for

policing or a repudiation of com-

munity policing?

Journal of contemporary crimi-

nal justice, 20e jrg., nr. 1, 2004,

p. 70-79

Walsh en Vito (2004) delen poli-

tiewerk in naar drie gangbare

besturings- en organisatiemo-

dellen: het legalistisch-bureau-

cratische model, het gebieds- en

oplossingsgerichte model en het

strategisch management-comp-

statmodel, kortweg Compstat

genoemd. Aan de hand van deze

beschrijvende analyse besteedt

de auteur in dit artikel aandacht

aan Compstat als een middel om

op resultaatgerichte wijze effec-

tieve criminaliteitsbeheersing te

bereiken, zoals het bij veel

Amerikaanse politieorganisaties

– waaronder de New York Police

Department – in enigerlei vorm

is geïmplementeerd. Hij laat zien

dat Compstat in de literatuur

niet alleen als een revolutionaire

breuk met ‘community policing’

wordt beschouwd, maar ook als

poging om juist de wezenlijke

elementen van de beide andere

besturings- en organisatiemo-

dellen met elkaar te verenigen.

In zijn verkenning betoogt hij

dat Compstat zich doeltreffend

bewezen heeft als politietactisch

middel om specifieke misdaad-

vormen en openbareordeproble-

men te bestrijden, zonder de

samenhang te verliezen met de

meer filosofische en strategische

elementen van ‘community poli-

cing’. De sleutel van deze synthe-

se is volgens de auteur gelegen

in de toepassing van beginselen

van strategisch management,

gericht op grotere aanspreek-

baarheid van de politieorganisa-

tie op doelgerichte resultaten.

19
Smith, G.
Rethinking police complaints

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 15-33

Volgens een uitspraak van het

Europese Hof voor de Mensen-

rechten uit 2000 zou de Britse

PCA (Police Complaints

Authority) niet onafhankelijk en

objectief staan ten opzichte van

de politie bij klachten van bur-

gers. De auteur gaat eerst in op

wat hem de drie sleutelfactoren

lijken om te komen tot een effec-

tief en rechtvaardig systeem van

klachtenbehandeling. Ten eerste

de vier functies die dit systeem

moet kunnen vervullen. Deze

functies liggen op het gebied van

het management van de organi-

satie, de wettelijke verantwoor-

delijkheden, de toerekenbaar-

heid van fouten, en genoegdoe-

ning. Ten tweede de belangen

van de belangrijkste belangheb-

benden: klagers, beschuldigden

en management. Ten derde vier



oorzaken van klachten: onpro-

fessioneel gedrag, crimineel

gedrag, oneerlijk gedrag en een

onacceptabel beleid. Na bespre-

king van deze drie factoren stelt

hij dat er een systeem nodig is

dat van meet af aan een strikt

onderscheid maakt tussen klach-

ten over onprofessioneel gedrag

en crimineel gedrag. Dat bete-

kent – gezien de eisen van

onpartijdigheid en billijkheid –

dat wanneer een politieman/

vrouw beschuldigd wordt van

crimineel gedrag, de zaak behan-

deld dient te worden door uit-

sluitend mensen van buiten de

politieorganisatie. Ook dient dit

systeem apart aandacht te beste-

den aan klachten over een onac-

ceptabel beleid.

Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

20
Sheridan, L.P., E. Blaauw
Characteristics of false stalking

reports

Criminal justice and behavior,

31e jrg., nr. 1, 2004, p. 55-72

Een bepaald percentage van de

gerapporteerde gevallen van

stalking-victimisatie betreft

mensen die zich presenteren als

slachtoffer, maar dat in werke-

lijkheid niet zijn. De auteurs

onderzoeken met een vragenlijst

bij twee groepen slachtoffers in

Nederland en het Verenigd

Koninkrijk hoe vaak sprake is

van onterechte meldingen. De

antwoorden werden geanaly-

seerd door drie experts –psycho-

logen – die de opdracht hadden

onafhankelijk van elkaar vast te

stellen of sprake is van een wer-

kelijk geval van victimisatie of

niet. Dit panel stelde aan de

hand van de victimisatiecatego-

risering van Pathé vast dat 11,5

procent geen echte victimisatie

betrof, 70 procent van de ‘slacht-

offers’ leed aan waanvoorstellin-

gen. De valse meldingen ver-

schilden van de werkelijke

slachtoffers op een aantal pun-

ten: ze waren meestal ouder en

rapporteerden niet vaak op hen-

zelf of op anderen gerichte fysie-

ke geweldpleging. Maar deze

verschillen waren niet signifi-

cant. De onderzoeksuitkomsten

vertonen grote gelijkenis met

een Australische studie (Van

Mullen e.a.) en ondersteunen de

ideeën van Pathé. Zeker is dat

een groot aantal van degenen die

valse meldingen doen psychiatri-

sche hulp nodig heeft. De

auteurs waarschuwen met klem

dat onderzoeksuitkomsten zeer

afhankelijk zijn van de gehan-

teerde definities van stalking.

Met literatuuropgave.
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21
Tseloni, A., K. Wittebrood e.a.
Burglary victimization in

England and Wales, the United

States and the Netherlands

British journal of criminology,

44e jrg., nr. 1, 2004, p. 66-91

Verslag wordt gedaan van een

onderzoek ter toetsing van de

theorie die criminaliteit verklaart

vanuit de routinematige acti-

viteiten van daders. Het onder-

zoek is gericht op slachtoffer-

schap van inbraak in drie lan-

den: Engeland en Wales, de VS

en Nederland. Gebruik is

gemaakt van nationale slachtof-

feronderzoeken. Uit de resulta-

ten blijkt dat het slachtoffer-

schap van inbraak in de VS ver-

schilt van de twee Europese lan-

den. Toch zijn er ook veel over-

eenkomsten te constateren in de

levensstijlfactoren die gerela-

teerd zijn aan het slachtoffer-

schap van inbraak. De theorie

wordt dus redelijk bevestigd. Vier

factoren hadden een significante

relatie met inbraak in twee van

de drie landen, terwijl die relatie

in het derde land wel in dezelfde

richting wees, maar niet signifi-

cant was: leeftijd, huishoudens

met één ouder, urbanisatiegraad

en de aanwezigheid van veilig-

heidsmaatregelen. Sommige fac-

toren hadden tegengestelde

effecten in verschillende landen.

Zo was de factor huurwoning in

Engeland en Wales gerelateerd

aan een hoger inbraakcijfer en in

Nederland aan een lager

inbraakcijfer. Een hoog inkomen

was in Engeland gerelateerd aan

een hoger risico op inbraak en in

de VS aan een lager risico. De

onderzoekers eindigen met een

bespreking van deze resultaten.

Met literatuuropgave.
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Het psychisch onvermogen terecht te staan
Waarborg of belemmering van het recht op een eerlijk proces

Iedereen heeft bij serieuze verdenking van straf-
bare feiten het recht terecht te staan. Wanneer een
verdachte tijdens de vervolging ernstig psychisch
gestoord raakt, kan in plaats van de gang naar de
rechter opname in een psychiatrisch ziekenhuis
volgen. In tegenstelling tot in de Verenigde Staten
wordt in Nederland zeer spaarzaam van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Maar waarom en
hoe?

Aan de hand van de wetgeving, de jurisprudentie
(zoals de zaak Menten) en klinisch psychiatrische
en psychologische casuïstiek wordt het onvermo-
gen terecht te staan op psychische gronden helder
en kritisch uiteengezet. Zo komen internationale
overeenkomsten en verschillen tussen Nederland,
de Verenigde Staten en Engeland duidelijk tot
uiting.

Een multidisciplinaire monografie over het straf-
procesrechtelijke leerstuk: het onvermogen terecht
te staan op psychische gronden.

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het
Willem Pompe Instituut waarin de 
bescherming en handhaving van fundamentele
rechten in een veranderende wereld centraal staat.
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Over verloop en afloop van (potentieel)
juridische problemen van burgers.

Hoe pakten Nederlanders de afgelopen
vijf jaar hun juridische problemen aan?
Hebben zij daar niets aan gedaan, de
problemen zelf zijn opgelost of bijstand
van hulpverlenende instanties gezocht?
Wat hebben ze ermee bereikt en hoe
luidt hun mening over juridische
instanties? Hoeveel problemen eindigen
uiteindelijk bij een gerechtelijke instan-
tie? Dit onderzoek geeft antwoord op al
deze vragen.

Prijs € 27,50
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exclusief verzend- en 
administratiekosten,
ook verkrijgbaar via 
de boekhandel
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Voor wat hoort wat:
plea bargaining in het strafrecht

Is plea bargaining, waarbij de waar-
heidsvinding uit handen van de rechter
wordt genomen en aan partijen toe-
vertrouwd, de oplossing voor de
‘verstopping van de strafrechtsketen’
in Nederland?

Past een ‘voor wat hoort wat’-systeem
waarbij de verdachte vooraf onderhan-
delt over zelf schuld bekennen in ruil
voor strafvermindering in het
Nederlandse strafproces?

Aan de hand van een uitvoerige analyse
van het strafproces en van plea
bargaining in de Verenigde Staten,
in Engeland en in Italië wordt ant-
woord gegeven op deze vragen.

De Pompe-reeks is de publicatiereeks
van het Willem Pompe Instituut te
Utrecht waarin de bescherming en
handhaving van fundamentele rechten
in een veranderende wereld centraal
staat.
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E-brief met titel-
informatie

Er verschijnen in het fonds
Criminologie, rechtshand-
having en veiligheid jaarlijks
circa 15 tijdschriftafleveringen
en 40 boektitels. U kunt op de
hoogte blijven van de titels die
in voorbereiding zijn door u te
abonneren op onze gratis 
e-brief Criminologie, rechtshandhaving
en veiligheid. De brief informeert zes-
wekelijks over de titels die in voorberei-
ding zijn. Hiermee biedt de e-brief u een
optimale ondersteuning bij het bijhouden
van de relevante vakliteratuur.

Iedere brief bevat o.a. een korte inhouds-
omschrijving, de prijs en de reeks waarin
het boek verschijnt én de inhoudsopgave
van de nieuwste nummers van de tijd-
schriften Justitiële verkenningen en
PROCES.

Maak ook gebruik van deze geheel gratis
service en meld u aan via e-mail: 
marketing@bju.nl.

Boom Juridische uitgevers

Als eerste op de hoogte van de nieuwe titels
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