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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
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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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