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Voorwoord
‘Het primaire doel van de historische criminologie als vak ligt in de
verdieping van en reflectie op de criminologie als geheel’, zo stelde
Pieter Spierenburg in zijn inaugurale rede in 2007 aan de Erasmus
Universiteit. Neerlands eerste en tot nu toe enige hoogleraar histori‑
sche criminologie betoogde dat een langetermijnperspectief onder
meer sterke veranderingen in de tijd blootlegt in visies op wat crimi‑
neel is en daarbuiten valt. Ook kunnen op basis van kwantitatieve
gegevens langetermijntrends in criminaliteit en sociale controle
worden gesignaleerd. Binnen de historische criminologie onder‑
scheidt hij drie pijlers. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen
in sociale controle en bestraffing van overheidswege, ten tweede de
evolutie van de criminologie zelf, en ten derde de studie van crimi‑
neel of deviant gedrag in het verleden.
Los van het nut van de historische criminologie voor de crimino‑
logie als geheel is het vaak niet gemakkelijk te benoemen wat een
historische benadering van criminaliteit en veiligheidsvraagstuk‑
ken nu ‘oplevert’. Platitudes als ‘de geschiedenis herhaalt zich’ (of
juist niet) versluieren vooral wat de bijdrage van zo’n benadering
zou kunnen zijn aan een beter begrip van hedendaagse problemen.
Ook lijken ze te miskennen dat de verhalen en ontdekkingen op
basis van onderzoek in archieven, interviews en ander bronnen een
waarde op zich hebben.
Toch spreekt uit de opleving van historisch criminologisch
onderzoek in West‑Europa in de afgelopen tien jaar wel degelijk
de ambitie om een nieuw licht te werpen op criminaliteit en
(on)veiligheid. Moors (2008) legt een direct verband met onvrede
over bestaand veiligheidsonderzoek dat eenzijdig gericht is op wij‑
ken en buurten en dat niet of nauwelijks vraagtekens zet bij de wijze
waarop beleidsmakers, politici en media problemen formuleren en
groepen een identiteit toeschrijven. De hypes waardoor deze tijd zo
wordt gekenmerkt, worden niet ontmaskerd, er vindt geen verdie‑
ping plaats. Moors houdt een pleidooi voor de ontwikkeling van
een culturele geschiedenis van veiligheid. Historische kennis over
een stad of regio kan bijvoorbeeld bijdragen aan een beter begrip
van criminaliteit en veiligheid in de huidige tijd. Zoals het artikel
van Paul Spapens in dit nummer laat zien, hebben bijvoorbeeld
grensregio’s een heel eigen geschiedenis en cultuur, die de lokale
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criminaliteit tot op de dag van vandaag kleuren. Omgekeerd kan het
verstandig zijn de geschiedenis van een stadswijk te onderscheiden
van de geschiedenis van haar bewoners als er sprake is van slechts
beperkte overlap.
De artikelen in dit nummer van Justitiële verkenningen over Actuele
justitiethema’s in historisch perspectief rusten op de drie door
Spierenburg onderscheiden pijlers. En omdat het werkveld van
Justitie breder is dan het domein van de (historische) criminologie,
wordt ook aandacht besteed aan een historisch voorbeeld van
immigratie en integratie.
De geschiedenis van de criminologie, in het bijzonder de ‘prehisto‑
rische fase’, staat centraal in het openingsartikel van Fijnaut. Veel
hedendaagse Nederlandse criminologen nemen aan dat hun disci‑
pline werd geboren in 1905 met de publicatie van Bongers Criminalité et conditions économiques. Dit artikel laat zien dat de wortels
van de criminologie veel ouder zijn. Eerst wordt belicht hoe vóór
de Franse Revolutie (het laatste kwart van de achttiende eeuw) in
Nederland en België werd gereageerd op de ideeën van de Italiaanse
filosoof Beccaria over misdaad en straf. Vervolgens wordt uiteen‑
gezet hoe het denken over deze twee thema’s evolueerde na afloop
van de Franse tijd. Tot slot komt aan de orde welke rol de prehistorie
van de criminologie in beide landen speelde in de geschriften van
de grondleggers van de moderne criminologie in België en Neder‑
land, zoals Denis, Héger, Bonger en Aletrino.
Spierenburg onderzoekt in zijn bijdrage de historisch omgekeerde
relatie tussen het niveau van intermenselijk geweld en het niveau
van tolerantie voor het optreden van geweld. De Middeleeuwen ken‑
den hoge moordcijfers, maar mensen aanvaardden gewelddadige
conflicten als onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven. Het
aantal moorden per 100.000 inwoners daalde in de vroegmoderne
tijd, wat resulteerde in een relatief vreedzame negentiende eeuw.
Maar precies in deze eeuw is te zien dat men zich zorgen maakte
over en angstig was voor jeugdbendes en straatroof, hoewel daarbij
zelden dodelijke slachtoffers vielen. Deze omgekeerde relatie bleef
bestaan tot halverwege de twintigste eeuw, maar verdween daarna.
De jaren 1950 en 1960 kenden lage moordcijfers en lage bezorgdheid.
In de periode daarna stegen zowel de moordcijfers als de publieke
bezorgdheid over geweld. De auteur besluit met een eerste aanzet
tot interpretatie van de waargenomen historische trends.
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In het artikel van Weevers en Bijleveld staat een historische casus
centraal waaruit voorzichtige parallellen te trekken zijn met een
actueel justitieel vraagstuk: de positie van gedetineerde vrouwen.
Het artikel is gebaseerd op onderzoek in de archieven van de
Rijkswerkinrichting in Leiden, die tussen 1886 en 1907 dienst deed
als een strafinrichting voor vrouwelijke landlopers en bedelaars.
Met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar konden de vrouwen oud
worden genoemd. Ongeveer vier op de tien vrouwen werden meer
dan eens opgesloten. In tegenstelling tot mannen in soortgelijke
instituties waren de vrouwen bijna exclusief afkomstig uit de
lagere klassen van de maatschappij. Slechts weinigen waren ooit
getrouwd geweest. Hoewel de materiële levensomstandigheden in
de inrichting zeker niet slechter waren dan het leven dat ze hadden
geleid daarbuiten, was de sterfte hoog. Net zoals hedendaagse vrou‑
welijke gedetineerden verrichtten de vrouwen in de RWI eentonig,
ongeschoold werk dat weinig perspectief bood op een succesvolle
reïntegratie. De meesten hadden waarschijnlijk een ruig leven ach‑
ter de rug met alcoholmisbruik, armoede en familieconflicten. De
detentie van deze vrouwen fungeerde meer als een tijdelijke opvang
dan als een oplossing voor hun problemen.
Een ander historisch fenomeen dat in dit nummer wordt beschre‑
ven, is de smokkel tussen Nederland en België. Deze begon na de
Belgische onafhankelijkheid in 1830 en zou dankzij verschillen in
belastingen en accijnzen tot in de jaren zestig van de vorige eeuw
voortduren. Regiodeskundige Spapens onderscheidt zes perioden
in de geschiedenis van het smokkelen. Zout was de belangrijkste
smokkelwaar in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog ging er veel voedsel van Nederland naar
België de grens over. In de crisisjaren vulden veel werklozen hun
schaarse inkomsten aan door te smokkelen. Belgische tabak was de
voornaamste smokkelwaar gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na
de oorlog haalden tienduizenden Nederlandse gelegenheidssmok‑
kelaars illegaal consumptie‑ en luxegoederen uit België, die in
Nederland niet of nauwelijks te krijgen waren. Richting België
gingen in de jaren vijftig miljoenen kilo’s boter illegaal de grens
over. De smokkelarij kwam geleidelijk in handen van professionele
misdaadbendes, wat leidde tot een verharding van de strijd tussen
douanes en smokkelaars. Onder invloed van de Europese land‑
bouwpolitiek was smokkelen in de tweede helft van de jaren zestig
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niet meer lucratief. De smokkelbendes staken hun geld toen in
illegale alcoholstokerijen. Jaren later zouden deze zich transforme‑
ren tot laboratoria voor de productie van chemische drugs.
Vervolgens analyseert De Koster de relatie tussen politie en bevol‑
king in de negentiende en vroegtwintigste eeuw. Zij laat zien dat de
verhoudingen niet zo eenduidig waren als tegenwoordig wel wordt
aangenomen. In de huidige discussie over de politie bestaat volgens
haar de neiging om aan te nemen dat de relaties tussen politie en
bevolking vroeger vriendelijk waren en dat politieagenten dicht bij
de burgers stonden, waardoor zij goed geïnformeerd en omgevings‑
sensitief hun werk konden doen. De auteur meent dat er eerder
sprake was van onderhandelingen over stilzwijgende contracten
tussen beide partijen. Zo kon de politie haar taak verrichten op het
terrein van orde‑ en rechtshandhaving, maar zij besteedde veel
meer tijd aan de beslechting van allerlei kleine conflicten tussen
burgers en aan hulpverlening. Dit verklaart waarop politie‑inter‑
ventie nooit puur repressief was. Om deze waardevolle ‘contracten’
te behouden opereerde de politie vaak selectief, sommige wijken,
groepen en wetsovertredingen ontziend, terwijl juist elders wel hard
werd opgetreden.
Radicalisme was halverwege de negentiende eeuw in Nederland
een spraakmakend verschijnsel. De radicalen destijds streefden
naar een democratischer stelsel en uitten kritiek op het regen‑
teske karakter van de politiek en de rechtsvoering, in een tijd van
verslechterende economische omstandigheden. Moors beschrijft
de persoonlijkheid van deze radicalen, hun achtergrond en hun
idealen. Daarnaast laat deze casusstudie zien welke beelden over
de radicalen bestonden en hoe tegen hen werd opgetreden. Vanuit
een historisch perspectief, zo stelt de auteur, zijn de continuïteit en
overeenkomsten tussen toen en nu minstens zo opvallend als de
verschillen.
Voor het thema immigratie en integratie kijken we iets minder ver
terug, namelijk naar de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen
Nederland te maken kreeg met een grote stroom immigranten uit
Suriname. Van Amersfoort analyseert het beleid van het toenma‑
lige kabinet‑Den Uyl, dat als voornaamste doelstelling had om
massale immigratie vanuit Suriname te voorkomen. De regering
beschouwde zo’n toestroom als een serieuze bedreiging voor de
Nederlandse samenleving. De auteur laat zien dat onjuiste beeld‑
vorming, verkeerde vooronderstellingen, en gebrekkig inzicht in de

JV_02_10_3.indd 8

1-4-2010 13:13:08

Voorwoord

9

ware aard van de Surinaamse immigratie leidden tot een compleet
falen van het anti‑immigratiebeleid. Hoewel de Surinaamse immi‑
gratie een geheel eigen karakter droeg en moeilijk te vergelijken valt
met latere immigratiestromen uit andere landen, betoogt de auteur
dat er wel degelijk lessen te trekken zijn uit deze periode.
Bij de samenstelling van dit themanummer waren gesprekken met
de historicus Hans Moors (verbonden aan IVA Beleidsonderzoek en
Advies van de Universiteit van Tilburg) heel waardevol. Redactie en
redactieraad bedanken hem hartelijk voor zijn inbreng.
M.P.C. Scheepmaker
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De voorlopers van de moderne
criminologie in België en
Nederland
C. Fijnaut*

Voor veel criminologen aan deze kant van de grens met België vormt
de publicatie van Bongers Criminalité et conditions économiques in
1905 het vertrekpunt van hun discipline in het Nederlandse taal‑
gebied. Aan de Belgische kant van deze grens bestaat er weliswaar
niet een dergelijk markant moment, maar wordt het begin van de
moderne criminologie gemakkelijk verbonden met de naam van
hoogleraren en beleidsmakers zoals Denis en Prins, die zich op het
snijvlak van de negentiende naar de twintigste eeuw ontpopten als
beoefenaren of gebruikers van deze toen nieuwe discipline. Wie
enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de literatuur over
misdaad en straf, weet echter dat er het nodige af te dingen valt op
deze datering van het ontstaan van de moderne criminologie in
de Lage Landen. Niet alleen gaat zij voorbij aan de rol die bepaalde
voorlopers in haar ontstaansgeschiedenis hebben gespeeld, maar
ook aan het belang van vroegere hervormingen van vooral het poli‑
tie‑ en gevangeniswezen.
Deze gebrekkige kijk op het verleden heeft veel te maken met het
feit dat zowel in de vroegere als in de tegenwoordige Belgische en
Nederlandse inleidingen tot de criminologie niet op een systema‑
tische manier aandacht is geschonken aan de wegbereiders van de
moderne criminologie en aan de geschiedenis van de strafrechts‑
pleging in de Lage Landen (Bonger, 1932; Noach, 1954; Van Weringh,
1986; Bruinsma, Huisman e.a., 2005). Natuurlijk, er wordt gewoon‑
lijk wel gewezen op de crimineelstatistische studies van Quetelet
en, tenminste in België, ook op de rol van iemand als Ducpétiaux
in de hervorming van het gevangeniswezen. Meestal echter blijft
het bij haast anekdotische verwijzingen naar de ontwikkeling van
het denken over misdaad en straf in, grofweg, de periode tussen
* Prof. dr. Cyrille Fijnaut is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtswetenschappen
van de Universiteit van Tilburg.

JV_02_10_3.indd 10

1-4-2010 13:13:08

De voorlopers van de moderne criminologie

11

1764 (het jaar waarin door Beccaria Dei delitti et delle pene werd
gepubliceerd) en 1876 (het jaar van publicatie van Uomo delinquente
door Lombroso). De voorgeschiedenis van de criminologie in België
en Nederland wordt met andere woorden noch conceptueel noch
institutioneel als zodanig gethematiseerd. Onder criminologie
wordt dan verstaan zowel de studie van misdadig gedrag als de
misdadiger, evenals de reactie van overheidswege op het gedrag en
op de persoon van de delinquent.
Eerlijkheidshalve zij opgemerkt dat het tot voor kort ook niet zo
eenvoudig zou zijn geweest om die voorgeschiedenis te ontginnen.
Gewoon bij gebrek aan voldoende voorstudies waarop bij een
dergelijke exercitie beroep zou kunnen worden gedaan. De situatie
is op dit moment nog steeds niet rooskleurig, maar in de voorbije
twee decennia zijn de voorwaarden voor nader onderzoek wel
verbeterd, vooral omdat er niet alleen biografieën werden geschre‑
ven over enkele van de grondleggers van de moderne criminologie
in Nederland en België, maar ook omdat er meer en meer aandacht
is geschonken aan de geschiedenis van de instellingen die bij uitstek
de maatschappelijke reactie op misdaad belichamen: de politie en
het gevangeniswezen.
Hierna zal in drie stappen door die voorgeschiedenis worden
gewandeld. Eerst zal worden belicht hoe vóór de Franse Revolutie
(het laatste kwart van de achttiende eeuw) in de beide landen werd
gereageerd op de ideeën die door Beccaria – in navolging van met
name Montesquieu in zijn De l’esprit des lois – werden verkondigd
over misdaad en straf. Vervolgens zal worden uiteengezet hoe in
beide landen het denken over deze twee thema’s evolueerde na
afloop van de Franse tijd. Tot slot zal onder ogen worden gezien
welke rol de prehistorie van de criminologie in beide landen speelde
in de geschriften van degenen die in navolging van Lombroso
en anderen kunnen worden gerekend tot de grondleggers van de
moderne criminologie in België en Nederland. Waar mogelijk wordt
gewezen op de wisselwerking, of het mogelijke gebrek daaraan, tus‑
sen de ontwikkelingen in de beide landen.

De invloed van Beccaria vóór de Franse Revolutie
Het staat buiten kijf dat het hiervoor al genoemde kleine boekje
dat Beccaria in 1764 anoniem publiceerde over misdaad en straf,
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de voornaamste stimulans is geweest voor de opbloei van de intel‑
lectuele discussie over misdaad en straf in het laatste deel van de
achttiende eeuw. Zijn uitgangspunt in dit manifest was dat er een
einde moest komen aan de tweedeling in de samenleving en dat
– zoals Rousseau al had beweerd – wetten moesten leiden tot een
maximaal geluk voor zo veel mogelijk mensen. Toegepast op het
strafrecht betekende dit voor hem dat eerst en vooral antwoord
moest worden gegeven op de vraag naar de grondslag van het recht
van de staat om te straffen. Bij de beantwoording van deze vraag
beriep Beccaria zich opnieuw op Rousseau: om zo veel mogelijk vrij‑
heid voor iedereen te behouden moest iedereen een gedeelte van
zijn vrijheid opgeven, want alleen zo zou iedereen ongestoord kun‑
nen genieten van de vrijheid die overbleef. Waarom was dat nodig?
De straf, althans de dreiging met straf, was in zijn ogen – ditmaal
naar het woord van de Britse filosoof Locke – noodzakelijk om de
sterke asociale driften van mensen in toom te houden, zowel hun
hartstochten als hun zucht naar onmiddellijk genot.
In het verlengde van dit uitgangspunt wees Beccaria er ten eerste
op dat conform het legaliteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel de
straffen die op misdaden worden gesteld, duidelijk moeten worden
omschreven in wetten die voor iedereen gelden. Dergelijke wetten
verschaffen een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid omdat
iedereen precies weet waar hij aan toe is en dus ook zijn geluk en,
bij zijn overtreding, ongeluk kan becijferen. Ten tweede was het
noodzakelijk dat niet de soeverein maar een derde macht, de rech‑
terlijke macht, in het concrete geval beslist of er al dan niet sprake is
van overtreding. Rechters zouden van Beccaria overigens niet zelf
mogen oordelen over de op te leggen straf. Want dan zouden burgers
opnieuw het slachtoffer kunnen worden van valse redeneringen,
van slecht humeur of van haarkloverijen. De straffen moeten per
delict in de wet zelf worden vastgelegd.
Vervolgens besprak Beccaria de stelregels waarmee bij de bepaling
van straffen rekening moest worden gehouden. De eerste belang‑
rijke stelregel is dat straffen in dubbele zin proportioneel moeten
zijn: zij moeten in verhouding staan tot de ernst van het delict én
passen bij de aard van het delict. De tweede stelregel is een uit‑
werking van het personaliteitsbeginsel. Uitgaande van de idee dat
mensen in beginsel weloverwogen, uit vrije wil, de voordelen van
de beoogde misdaad afzetten tegen de nadelen van de mogelijke
straf, moet het zo zijn dat de straf altijd meer leed, meer nadeel,
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berokkent aan een misdadiger dan het voordeel dat de misdaad hem
verschaft; het voordeel moet hem trouwens altijd zoveel als mogelijk
worden afgenomen. En de derde stelregel heeft alles te maken met
de algemeen preventieve, de afschrikwekkende werking van de
straf op de bevolking. Daartoe dient de tijd die verloopt tussen het
moment waarop de misdaad wordt gepleegd en het tijdstrip waarop
de straf wordt opgelegd, zo kort mogelijk te zijn en mogen anderzijds
misdadigers niet de kans krijgen hun gerechte straf te ontlopen.
Tot slot deed Beccaria een poging om de verschillende misdaden
in categorieën in te delen. Hij had deze categorisering nodig om te
kunnen aangeven voor welke categorieën van misdaad welke straf‑
fen aangewezen zouden zijn. Hij maakte hierbij in hoofdorde een
onderscheid tussen misdaden die een ondermijnende uitwerking
hebben op de maatschappij en haar vertegenwoordigers, misdaden
die burgers benadelen omdat zij hen lichamelijk, in hun goede naam
of in hun bezit aantasten, en misdaden waarbij het gaat om gedra‑
gingen die in strijd zijn met hetgeen ieder moet doen of laten met het
oog op het algemeen welzijn. De soorten straffen die in relatie tot
deze categorieën zouden mogen worden opgelegd, waren in begin‑
sel de vrijheidsstraf, de verbanning en de geldboete.
Overigens bewees Beccaria ook enige lippendienst aan de preventie
van misdaad. Hierbij wees hij vooral op het belang van een goede
opvoeding.

De discussie in Nederland
In wat tegenwoordig Nederland wordt genoemd, maakte het
geschrift van Beccaria – zowel in de Franse als in de Nederlandse
vertaling – vrij veel discussie los (Fijnaut, 1990). In het juridische
debat tekenden zich drie stromingen af. Aan de ene kant waren
er auteurs die de opvattingen van Beccaria in het algemeen of op
bepaalde punten scherp bestreden. Zo keerde de bekende jurist
Voorda zich tegen zijn voorstel om af te zien van het gebruik van de
pijnbank in de strafprocedure. Aan de andere kant waren er vurige,
haast blinde, verdedigers van Beccaria. De voornaamste auteur in
hun rangen was Amalrij. Grote stukken van diens Beschouwinge der
crimineele zaaken uit 1777 vormen bijna een kopie van Becceria’s
verhandeling.
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De gulden middenweg werd bewandeld door Calkoen, die in 1778
met zijn Verhandeling over het voorkomen en straffen der misdaaden de eerste prijs won van de prijsvraag die het Amsterdams
genootschap Floreant Liberales Artes had uitgeschreven. In deze
verhandeling, die na de Boeventucht ofte middelen tot mindering
der schadelyke ledighghanghers van Coornhert uit 1567/1587 kan
worden beschouwd als de tweede belangrijke precriminologische
verhandeling in Nederland, wordt het standpunt verdedigd dat
preventie en repressie geen verschillende, op zichzelf staande,
vormen van misdaadbestrijding zijn, maar elkaar over en weer sterk
beïnvloeden: hoe meer misdaad kan worden voorkomen, des te min‑
der hoeft een beroep te worden gedaan op repressie. Veel meer dan
Beccaria in diens verhandeling schonk Calkoen daarom aandacht
aan de preventie van misdaad door per categorie van misdaad aan
te geven wat de oorzaken ervan waren en wat moest worden gedaan
om die oorzaken weg te nemen.
De meeste vermogensdelicten bijvoorbeeld vloeiden zijns inziens
voort uit ‘armoede, gebrek, hebzucht, ledigheid en luiheid’. En dus
was het volgens hem enerzijds noodzakelijk om een einde te maken
aan het bedelen en iedereen aan het werk te zetten en anderzijds
om fors te investeren in de scholing van jongeren, vooral die van
onvermogende ouders. Maatregelen als deze zouden het aantal
misdaden aanmerkelijk doen dalen en dus ook het aantal ‘open‑
baare strafoeffeningen’. En hoe zeldzamer deze exercities werden,
des te groter zou hun voorbeeldwerking zijn. Hieruit blijkt overigens
dat hij ook in strafrechtelijke zin niet helemaal op één lijn zat met
Beccaria. Anders dan deze keerde hij zich immers niet helemaal
tegen schavotstraffen. Met Beccaria was hij echter een groot
pleitbezorger van evenwichtige verhoudingen tussen misdaden en
straffen, de openbaarheid van de terechtzitting en de rol van de
vrijheidsstraf.

De invloed in België
In de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden kreeg het werk van Bec‑
caria veel minder aandacht dan in Nederland. Hier werkten diens
ideeën vooral door in de memories van de president van de Grote
Raad van Mechelen, de grote rechtsgeleerde De Fierlant. In zijn
Observations sur la torture uit 1771 uitte hij al forse kritiek op het
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veelvuldige en onnodige gebruik van de pijnbank. In zijn daaropvol‑
gende voorstudie voor een wetboek van strafrecht en strafvordering
– Premières idées sur la réformation des loix criminelles – kwam De
Fierlant op voor een doelmatige en doeltreffende strafrechtspleging,
maar hij pleitte tegelijkertijd voor meer respect voor de rechten van
de verdachte en de verdediging. Voorts keerde hij zich tegen het
bestaande, al te inquisitoire vooronderzoek in strafzaken en brak
een lans voor de afschaffing van de dood‑ en lijfstraffen en voor de
invoering van vrijheids‑ en werkstraffen.
Deze opvattingen spoorden overigens in hoge mate met die van
Vilain XIIII, de beroemde burgemeester van Aalst en, later (van 1755
tot 1777), van Gent. In de brochures die deze verlichte bestuurder in
beide hoedanigheden vanaf 1749 publiceerde over misdaadbestrij‑
ding en strafrechtspleging, bepleitte hij de vorming van professio‑
nele politiekorpsen, evenals de bouw van correctiehuizen waarin
de onderscheiden categorieën van daders door middel van arbeid,
geloof en discipline weer op het rechte pad konden worden gebracht.
Dit voorstel leidde in de jaren 1773‑1779 tot de bouw van een gevan‑
genis in de stad, die wereldberoemd werd, met name door toedoen
van het boek van Howard, The state of the prisons in England and
Wales with preliminary observations and an account of some foreign
prisons, waarvan de eerste editie in 1777 verscheen. Deze gevange‑
nis was vóór en ná de Franse tijd (1789‑1815) een even belangrijk
voorbeeld voor de bouw van gevangenissen als in de zeventiende
eeuw het rasphuis en het spinhuis, die mogelijk mede op basis van
Coornherts Boeventucht in 1596 respectievelijk 1597 in Amsterdam
werden opgericht.

Ook wisselwerking?
Vorenstaande schets van de prerevolutionaire literatuur over en
misdaad in België en Nederland laat in de eerste plaats zien dat
onder invloed van Beccaria’s opvattingen ook in het tegenwoordige
België en Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw door
vooraanstaande bestuurders en juristen serieus werd nagedacht
over de oorzaken van misdaad, vormen van misdaad en soorten
misdadigers, evenals over een passende beheersing van misdaad‑
problemen. De meeste aandacht ging hierbij uit naar de grondslagen
van het strafrecht, de inrichting van de strafrechtspleging en de
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inbedding van dit repressieve mechanisme in de algehele orde‑
ning van de samenleving. Evenmin werd uit het oog verloren
dat voorkomen beter is dan genezen, bovenal door structurele
sociaaleconomische maatregelen te nemen tegen werkloosheid en
armoede. In de tweede plaats komt naar voren dat de opvattingen
van Beccaria ook in deze streken belangrijke gevolgen hadden voor
de feitelijke werking van de strafrechtspleging. De bouw van het
Gentse tuchthuis is hier het beste bewijs van. Maar tot op heden is
niet uitgezocht in hoeverre er sprake is geweest van wisselwerking
tussen de discussies en de hervormingen in het Noorden van de
Nederlanden en in het Zuiden. Onbekend is dus of het traktaat
van Calkoen ook in Brabant en Vlaanderen werd gelezen en de
brochures van Vilain XIIII ook in de Zeeuwse, Hollandse, Utrechtse
of Gelderse steden. Uitgesloten is dit zeker niet, al was het maar
omdat zij allemaal werden geconfronteerd met soortgelijke en, ten
dele ook, grensoverschrijdende problemen in de sfeer van bedelarij
en banditisme (Egmond, 1986). Het is in elk geval aannemelijk dat
de opvattingen en verwezenlijkingen van Vilain XIIII via het boek
van Howard ook in de Noordelijke Nederlanden doordrongen. Diens
boek speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de oprichting van
het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevan‑
genen in 1823 (Van Bemmelen, 1923, p. 5‑41).

De gedachtevorming na de Franse tijd
Het is algemeen bekend dat de Franse tijd (1789‑1813) een zodanig
grote invloed heeft gehad op het strafrecht, de strafrechtspleging
en zodoende ook op de misdaadbestrijding in West‑Europa, dat die
tot op de dag van vandaag wordt gevoeld. Die invloed doet zich niet
alleen gelden via de inrichting en inhoud van de wetboeken van
strafrecht en strafvordering, maar ook via de instellingen die nauw
zijn betrokken bij de daadwerkelijke toepassing van het strafrecht:
het Openbaar Ministerie, het politiewezen en het gevangeniswezen.
Om die reden schets ik nu eerst de ingrijpende hervormingen die
in de loop van de Franse Revolutie (1789‑1799) en het napoleonti‑
sche imperium (1799‑1813) op deze gebieden werden doorgevoerd.
De resultaten hiervan bepaalden in hoge mate het uitzicht van de
wereld waarin de negentiende‑eeuwse voorgangers van de moderne
criminologie in België en Nederland zich bewogen.
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Bij deze voorgangers moet in hoofdzaak worden gedacht aan twee
mensen: Ducpétiaux en Quetelet, tot de Belgische afscheiding
in 1830 inwoners van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden,
nadien van het tegenwoordige België. Het tegenwoordige Neder‑
land kende in vergelijking met deze twee, ook internationaal, zeer
vooraanstaande denkers en doeners, geen geleerden en bestuurders
van zulk formaat. Niet dat hier geen voor Nederland belangrijke
geschriften verschenen. Dit was wel het geval. Men kan denken aan
de indringende verhandeling van Bauricius uit 1838 Over de gevangenissen en aan de roemruchte brochure van Provó Kluit uit 1850,
De zelfstandigheid der policie verdedigd. Deze en andere geschrif‑
ten stonden echter lang niet op eenzelfde intellectueel peil als de
talrijke omvangrijke studies van de twee Belgische hervormers en
speelden bovendien geen enkele rol in de internationale literatuur.
Zij waren alleen bestemd voor binnenlands gebruik. Daarom wordt
hier alleen ingegaan op het oeuvre van Quetelet en Ducpétiaux.

De omwentelingen in de Franse tijd
De beroemde Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, die
op 26 augustus 1789 door de Assemblée Nationale werd aanvaard,
ademde helemaal de geest van de verlichting uit. Aan de ene
kant stonden er enkele artikelen in die helemaal in de geest van
Montesquieu en Beccaria wezen op de noodzaak van heldere en
gedetailleerde strafwetten (art. 7 en 8). Aan de andere kant werd
in artikel 12 ook heel duidelijk onderstreept dat de garantie van de
rechten van de mens en de burger noopte tot de instelling van een
‘force publique’ ten dienste van iedereen. In overeenstemming met
dit dubbele uitgangspunt werden in september 1791 een wetboek
van strafvordering en een wetboek van strafrecht tot stand gebracht
die in hoge mate beantwoordden aan de eisen die genoemde den‑
kers hadden geformuleerd.
Zo werd in het eerstgenoemde wetboek scherp verwoord wat onder
een behoorlijke strafprocedure moest worden verstaan: geen toe‑
passing van marteling, recht op rechtsbijstand, openbaar onderzoek
ter terechtzitting, oprichting van een jury in zeer ernstige straf‑
zaken. In het wetboek van strafrecht werd gedetailleerd vastgelegd
welke straffen zouden worden opgelegd bij welke delicten. De
vrijheidsstraf zou weliswaar de meest verkieslijke straf zijn, maar
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tentoonstelling op de markt en dwangarbeid, al dan niet geketend,
in een bagne of een maison de force werden ook tot het repertoire
gerekend (Dupont, 1979).
De revolutionairen begrepen echter dat nieuwe wetboeken alléén
niet volstonden. De realisering van de bijbehorende nieuwe
maatschappelijke orde vroeg ook om de opbouw van een bestuurlijk
apparaat. Mede hierom werd al in de loop van 1790 beslist om de
bestaande maréchaussée om te vormen tot een gendarmerie nationale, in 1791 gevolgd door het besluit om in alle grotere gemeenten
commissarissen van politie aan te stellen en in de dorpen veldwach‑
ters. Zo werd de grondslag gelegd voor een politiebestel dat door het
latere imperialistische beleid van Frankrijk gemeengoed zou worden
in grote delen van West‑Europa. Hetzelfde kan tot op zekere hoogte
worden gezegd van de rechterlijke organisatie die in de eerste jaren
van de Franse Revolutie tot stand werd gebracht: een vrederechter
in elk kanton en een rechtbank in elk departement. Typisch voor
het begin van de revolutie was ook dat werd beslist dat rechters en
aanklagers voortaan zouden worden gekozen (Fijnaut, 1979).
Zoals bekend ontaardde de revolutie gaandeweg tot een schrik‑
bewind waarin niets, of toch niet veel, overeind bleef van de idealen
die in de Déclaration waren geconsacreerd. Zo kwam er, ook bij
gebrek aan financiële middelen, niet veel terecht van de opbouw van
een gevangeniswezen dat geschikt was voor de grootschalige ten‑
uitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Het politiewezen werd echter
wel daadwerkelijk hervormd tot het apparaat dat de opeenvolgende
machthebbers nodig hadden om hun orde te scheppen. In 1796
culmineerde deze hervorming van het politiewezen in de oprich‑
ting van een ministerie van Algemene Politie om de sturing van de
politie te kunnen centrali seren en het toezicht op extremistische
groepen te kunnen versterken.
Nadat Napoleon Bonaparte zich op 9 november 1799 door middel
van een staatsgreep meester had gemaakt van de macht, liet hij
weinig gras groeien over de versterking van het politiewezen. In
het bijzonder zijn gevreesde minister van Politie, Fouché, drukte
er al vlug zijn stempel op. Uitgaande van de gedachte ‘La police est
donc un ministère d’action. C’est un levier secret, mais puissant,
mais indispensable entre les mains de gouvernement’, stelde hij in
de loop der jaren in het hele rijk directeuren‑generaal en speciale
commissarissen aan om zijn politieke politie kracht bij te zetten en

JV_02_10_3.indd 18

1-4-2010 13:13:09

De voorlopers van de moderne criminologie

19

deed hij bij herhaling pogingen om ook de gendarmerie naar zijn
hand te zetten.
Niet minder belangrijk waren de justitiële hervormingen. In de
eerste plaats werd de strafwetgeving ingrijpend herzien. In 1808
werd een nieuwe Code d’instruction criminelle geformuleerd en in
1810 een nieuwe Code pénal. Opmerkelijk bij deze herziening waren
onder meer de herinvoering van het inquisitoire vooronderzoek en
de doodstraf en de invoering van de deportatie naar een buiten‑
landse kolonie en de algehele verbeurdverklaring. Complementair
hieraan werd het Openbaar Ministerie verder gerestaureerd. Dit
hield onder meer in dat het zonder omwegen werd betiteld als een
onderdeel van de uitvoerende macht, het quasimonopolie op de
vervolging van misdaden kreeg en werd belast met het toezicht op
alle ambtenaren van de gerechtelijke politie.
Gelet op het vorenstaande lag het voor de hand dat Napoleon ook
orde zou scheppen in het gevangeniswezen. Hiertoe werden in
1808 en 1810 ook diverse pogingen ondernomen. Zo werd in deze
jaren de oprichting van maisons centrales voorgesteld, waarin alle
lang gestraften uit diverse departementen zouden worden samen‑
gebracht. Een ander voorstel was om een strikter onderscheid te
maken tussen maisons d’arrêt voor preventief gehechten en maisons
de correction en maisons de détention voor langgestraften. En een
belangrijk plan was ook de oprichting van dépôts de mendicité voor
de opsluiting van bedelaars.
Van deze plannen kwam in de praktijk niet zoveel terecht. Maar
dit neemt niet weg dat zij gestalte gaven aan het verlangen dat lag
besloten in de geschriften van Montesquieu en Beccaria, namelijk
om gevangenisstelsels op nationale leest te schoeien, zodat de
uitvoering van de vrijheidsstraf overal op gelijke voet zou kun‑
nen gebeuren. Ducpétiaux was een van de hervormers die de kans
kreeg om dit streven feitelijk in praktijk te brengen. Hiermee gaf hij
uitvoering aan een ideaal van de verlichting en schiep tegelijkertijd
een stelsel van inrichtingen dat latere criminologen in staat zou
stellen nauwgezet onderzoek te doen naar de gedetineerden. Hij en
anderen schiepen met andere woorden belangrijke institutionele
voorwaarden voor de opkomst en ontwikkeling van de moderne
criminologie (Fijnaut, 2010).
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De geschriften van Ducpétiaux
Ducpétiaux liet op het vlak van de strafrechtspleging voor het eerst
van zich horen in 1827, met een brochure waarin hij onder invloed
van Beccaria pleitte tegen de doodstraf. Deze brochure kwam niet
uit de lucht vallen. Via zijn rechtenstudies aan de universiteiten
van Luik, Gent en Leuven was hij geïnteresseerd geraakt in mis‑
daadbestrijding en strafrechtspleging. Bovendien was Ducpétiaux
een ervaringsdeskundige op dit terrein: vanwege zijn verzet tegen
het beleid van Willem I was hij in de jaren 1820 tot twee keer in de
gevangenis gezet. Het was dan ook niet zo vreemd dat hij na de
afscheiding werd benoemd tot inspecteur‑generaal van het gevan‑
geniswezen, een functie die hij tot 1861 zou vervullen.
In deze functie hervormde Ducpétiaux het Belgische gevangenis‑
wezen zo goed als volledig naar het model van het zogenoemde
Pennsylvania‑systeem, dat wil zeggen het stelsel dat was geba‑
seerd op de langdurige eenzame cellulaire opsluiting van gedeti‑
neerden. Het kroonjuweel van deze hervorming was de centrale
gevangenis in Leuven, waarvan de bouw in 1860 werd voltooid. De
intellectuele grondslag voor deze hervorming werd gelegd in zijn
driedelige studie uit 1837‑1838: Des progrès et de l’état actuel de la
réforme pénitentiaire et des institutions préventives aux Etats-Unies,
en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique. Hierin betoogde
Ducpétiaux dat het stelsel van de eenzame opsluiting om een aantal
redenen beter was dan het Auburn‑stelsel, dat een meer gemeen‑
schappelijk regime kende, maar waarin met harde hand onderling
stilzwijgen werd opgelegd. Het Pennsylvania‑stelsel bewerkstel‑
ligde in zijn ogen de zedelijke verbetering van de veroordeelden, het
garandeerde de veiligheid van de gevangenissen, het voorkwam dat
gedetineerden elkaar negatief beïnvloedden en was zodoende een
goede remedie tegen recidive.
Toen de bouw van cellulaire gevangenissen eenmaal was gestart,
zag Ducpétiaux zich nog diverse keren genoopt om ‘zijn’ stelsel in
woord en geschrift te verdedigen. De belangrijkste oratio pro domo
in dit verband was de verhandeling die hij in 1858 het licht deed
zien: Des conditions d’application du système de l’emprisonnement
séparé ou cellulaire. Ondertussen had hij zich echter ook verdiept
in de mogelijkheden die landbouwkolonies boden voor de her‑
opvoeding van jongens en meisjes die waren veroordeeld of om
wier opname werd verzocht door gemeenten. Zijn bevindingen
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legde hij niet alleen neer in beleidsnota’s, maar in 1851 ook in de
formidabele vergelijkende studie Colonies agricoles, écoles rurales
et écoles de réforme. Deze geschriften vormden het uitgangspunt
bij de oprichting van de verbeteringsscholen voor jongens en voor
meisjes. Overigens was de oprichting van die scholen slechts een
onderdeel van een veel breder beleid dat Ducpétiaux in 1850 in zijn
beroemde Mémoire sur le pauperisme dans les Flandres bepleitte om
het hoofd te kunnen bieden aan de verschrikkelijke gevolgen van
de opeenvolgende landbouwcrises in de jaren 1840. Een van deze
gevolgen was een aanzienlijke toename van de criminaliteit en dus
ook van het aantal gedetineerden. Ducpétiaux vreesde dat een hele
misdadige generatie op zou groeien als er niet op allerlei manieren
werd ingegrepen: door reconstructie van de textielindustrie, door
herverkaveling van de landbouwgrond, door bevordering van de
emigratie naar Amerika en door verbetering van het (vak)onderwijs.

Het oeuvre van Quetelet
Dat ook Ducpétiaux zijn stellingen graag met cijfermateriaal onder‑
bouwde, bleek in 1835. Toen publiceerde hij zijn fameuze studie
Statistique comparée de la criminalité en France, en Belgique, en
Angleterre et en Allemagne. Hij had deze interesse in de jaren 1820
ontwikkeld in samenspraak met Quetelet en, niet te vergeten, de
Fransman Guerry. Diens Essai sur la statistique morale en France uit
1833 wordt immers tot op de dag van vandaag gezien als een van
de belangrijke beginpunten in het crimineelstatistisch onderzoek.
Niet voor niets wordt dit trio beschouwd als de grondleggers van de
Belgisch‑Franse moreelstatistische school.
Quetelet raakte in de jaren 1823‑1824 in Parijs vertrouwd met de
toepassing van wiskunde en meetkunde op demografische en
economische ontwikkelingen. Zijn benoeming in 1828 tot directeur
van de sterrenwacht in Brussel betekende niet dat hij zich afkeerde
van de studie van maatschappelijke vraagstukken, waaronder het
vraagstuk van de misdaad. Dit bleek voor het eerst in alle duidelijk‑
heid in 1831, toen zijn baanbrekende studie over de ontwikkelingen
en de oorzaken van misdaad verscheen: Recherches sur le penchant
au crime (Dupréel, 1942). De opvattingen die hij hierin verkondigde,
werkte hij later uit in (diverse heruitgaven van) grote studies als

JV_02_10_3.indd 21

1-4-2010 13:13:10

22

Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 2, 2010

Sur l’homme et le développement de ses facultés ou essai de physique
sociale (1835) en Du système social et des lois qui les régissent (1848).
Het vertrekpunt van Quetelet was dat samenlevingen, erg genoeg
(‘triste condition de l’espèce humaine’), met schrikbarende regel‑
maat een hoge prijs (bijvoorbeeld gevangenissen) betalen voor het
probleem van de misdaad. Dit probleem moest in zijn ogen niet
zozeer worden toegeschreven aan de betrokken individuele daders,
maar aan de organisatie van de maatschappij. En dus, concludeerde
hij, als men zou weten welke wetten haar organisatie bepalen, zou
het probleem gericht en doeltreffend kunnen worden aangepakt. Als
geen ander besefte Quetelet echter dat eerst en vooral moest worden
uitgezocht wat dit probleem precies inhield. Dit bracht hem tot zijn
beroemde beschouwingen over het verschil (later vooral bekend
geworden als de kwestie van het dark number) tussen geregistreerde
misdaad en niet‑geregistreerde misdaad, over de oorzaken van dit
verschil en over de mogelijkheden om dit verschil te berekenen.
Vervolgens ging hij op zoek naar de oorzaken die het misdaad‑
probleem zouden kunnen verklaren. Hierbij passeren factoren als
klimaat, armoede, ras, leeftijd en geslacht de revue. Vooral de laatste
twee krijgen nogal wat aandacht. Wat de factor leeftijd betreft berede‑
neerde hij aan de hand van een beschouwing over de fysieke krachten
en passies van mensen waarom mannen vooral rond hun 25ste mis‑
daad plegen. Het feit dat zo weinig vrouwen opdoken in de criminele
statistieken, schreef hij vooral toe aan de schaamtegevoelens van
vrouwen, aan hun fysieke zwakheid en hun sociale afhankelijkheid.
Anders dan Ducpétiaux besteedde Quetelet niet of nauwelijks
expliciet aandacht aan de beheersing van misdaad. Hier en daar
wees hij wel op het belang van preventie, maar hoe daaraan gestalte
moest worden gegeven in het licht van de oorzaken die hiervoor zijn
aangestipt, liet hij in het midden. Zoals hij af en toe ook te kennen
gaf dat de gevangenissen wel een probaat middel konden zijn om
misdaad terug te dringen, maar tezelfdertijd liet verstaan dat dege‑
nen die werden opgesloten, fatsoenlijk moesten worden behandeld.

De doorwerking in Nederland
Het is aannemelijk dat Ducpétiaux en Quetelet al in hun tijd in
Nederland werden gelezen en besproken. Of hun studies doorwerk‑
ten in de wetenschappelijke discussie halverwege de negentiende
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eeuw in dit land, is moeilijk te zeggen. Kennis hierover zal moeten
worden vergaard via gericht onderzoek in wetenschappelijke boeken
en tijdschriften op een breed terrein.
Waar het gaat om de mogelijke doorwerking van hun geschriften in
het strafrechtelijk beleid geldt hetzelfde. Op dit punt zal eveneens
nader onderzoek moeten uitwijzen in hoeverre hiervan sprake was.
In de geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen, die in
1990 werd gepubliceerd door Franke, wordt niet ingegaan op de rol
die de geschriften van Ducpétiaux mogelijk hebben gespeeld in de
discussie over de bouw van cellulaire gevangenissen (Franke, 1990,
p. 27, 158). Zijn geschriften over de bouw van gevangenissen, even‑
als zijn ‘eigen’ centrale gevangenis te Leuven, hebben wel een rol
gespeeld bij de constructie van onder meer het huis van bewaring in
Roermond en de gevangenis te Rotterdam. Dit blijkt uit het omvang‑
rijke proefschrift van Petersen over de bouwkundige geschiedenis
van het gevangeniswezen (Petersen, 1978, p. 254‑255, 363, 388‑389,
394‑395).
Opgemerkt zij dat het eerdergenoemde boek van Calkoen geen rol
speelde in de geschriften van Quetelet en Ducpétiaux. Was dit een
gevolg van het feit dat hij in het Nederlands schreef en zij beiden
Franstalig waren? Had het te maken met het feit dat zij niets zagen in
zijn verklaring voor en aanpak van misdaadproblemen? Of stamde
Calkoens boek uit een te ver, prerevolutionair, verleden en was het
in hun ogen gewoon verouderd? Op vragen als deze moeten we het
antwoord schuldig blijven.

De grondleggers van de moderne criminologie
Quetelet en Ducpétiaux hebben geen rol gespeeld in de stichting van
de moderne criminologie door Lombroso, in 1876, met de afkondi‑
ging van zijn bioantropologische leer van de geboren misdadiger.
En omdat er in hun tijd in de Lage Landen ook geen biologen of
psychiaters waren die als wegbereiders van Lombroso’s opvattingen
kunnen worden bestempeld, is het niet verwonderlijk dat de navol‑
gers van Lombroso in Nederland en België zich enkel en alleen op
diens geschriften beriepen. Wie een blik werpt op het hoofdwerk
– Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie – van de
grote protagonist van de bioantropologische school in Nederland,
Aletrino, zal onmiddellijk zien dat deze zich volkomen spiegelde
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aan zijn grote voorbeeld Lombroso. Hetzelfde kan worden beweerd
voor Héger, die in België het bioantropologisch onderzoek op gang
bracht, onder meer met publicaties over de fysieke kenmerken van
misdadigers in het algemeen en over de schedels van moordenaars
in het bijzonder (De Ruyver en Goethals, 1993).
Maar dit is niet het hele verhaal. Het paradigma van de atavistische
misdadiger van wie Lombroso in 1876 voor het eerst de contou‑
ren schetste, riep van meet af aan zoveel weerstand op dat niet
alleen Lombroso zelf, maar ook zijn aanhangers in Italië en vooral
Duitsland zich gedwongen zagen om het voortdurend aan te passen.
Bovendien werd in Frankrijk, mede onder invloed van Durkheim en
Tarde, door Lacassagne een vaag soort van tegenparadigma ontwik‑
keld: misdaad is niet aangeboren, maar vloeit voort uit maatschap‑
pelijke omstandigheden (Artières en Corneloup, 2004). Zodoende
ontstond in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw naast
de zogenoemde bioantropologische school een sociologische school
in de criminologie (Fijnaut, 2005).
In relatie tot deze sociologische school in de criminologie liggen de
kaarten heel anders. De studies van Quetelet en tot op zekere hoogte
ook die van Ducpétiaux werden in heel Europa opgevoerd om in dit
sociologische kader standpunten te verdedigen of aan te vechten.
In Nederland stak op dit punt één man met kop en schouders
boven alles en iedereen uit: Bonger. Deze besteedde in zijn wereld‑
beroemde proefschrift evenveel aandacht aan de geschriften van
Quetelet en Ducpétiaux als bijvoorbeeld aan die van Guerry en Mayr.
Hier moet men zich overigens niet te veel bij voorstellen. Bonger
beperkte zich ook in hun geval tot het botweg citeren van passages
uit hun voornaamste geschriften die naar zijn mening relevant
waren voor een goed begrip van de relatie tussen misdaad en eco‑
nomische omstandigheden. Aan Calkoen of Vilain XIIII spendeerde
hij overigens geen woord. Maar niet getreurd: Beccaria – hoewel een
econoom van origine – moest het doen met één enkele pagina in het
desbetreffende literatuuroverzicht (Bonger, 1905, p. 14, p. 38‑46).
In België ontpopte zich met name Denis als een belangrijk navolger
van Quetelet. En dit in tweeërlei opzicht. Enerzijds plaatste hij
belangrijke kanttekeningen bij de criminologische inzichten van
Quetelet. Zo vond Denis dat diens ideeën een te mechanistisch
beeld van maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelden.
Anderzijds gebruikte Denis de statistische methoden van Quetelet
om nader onderzoek in te stellen naar het verband tussen economi‑
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sche crisis en criminaliteit. Meer in het bijzonder probeerde hij de
evolutie van de criminaliteit in Brussel sinds 1850 te koppelen aan
de ontwikkeling van de economische omstandigheden waarin grote
delen van de bevolking leefden (Vandekerckhove, 1993).
Opgemerkt zij dat de moderne criminologie – ook al door haar
innerlijke verdeeldheid – en in het bijzonder de studies van Aletrino,
Héger, Bonger en Denis niet direct doorwerkten in de criminele
politiek die rond 1900 daadwerkelijk in Nederland en België werd
gevoerd. Wel was er sprake van indirecte invloed op de discussie
over het te voeren beleid en in bepaalde opzichten ook wel op het
beleid zelf.
Het waren vooral bepaalde individuen die een modern crimino‑
logisch stempel drukten op de strafrechtelijke dogmatiek en de
herinrichting van de strafrechtspleging in de beide Lage Landen
en in Europa als zodanig (Fijnaut, 1986). Te denken valt aan de
Amsterdamse hoogleraar strafrecht Van Hamel en de directeur van
het Belgische gevangeniswezen Prins – die samen met de Duitse
hoogleraar strafrecht Von Liszt decennialang de gangmakers waren
van de Internationale Kriminalistische Vereinigung. Christiaensen
heeft dit enkele jaren geleden overtuigend laten zien in zijn biografie
van de Belgische minister van Justitie Lejeune.

Tot slot
Vorenstaande uiteenzetting laat enerzijds zien dat de beide Lage
Landen in de sfeer van het strafrecht, de criminologie en de straf‑
rechtspleging een rijke geschiedenis hebben, veel rijker in elk geval
dan de gebruikelijke academische inleidingen op deze vakgebieden
doorgaans demonstreren. Die rijkdom bestaat niet alleen uit de
ideeën van mensen die belangrijke bijdragen hebben geleverd
aan de wetenschappelijke discussie over misdaad en straf in de
achttiende en negentiende eeuw, maar ook uit de oprichting en
hervorming van instellingen die tot op de dag van vandaag behoren
tot de institutionele infrastructuur van misdaadbestrijding en straf‑
rechtspleging. Bovendien is de geschiedenis van de Lage Landen op
dit punt tot op zekere hoogte een internationale geschiedenis. In
die zin dat zowel de vorming van die ideeën als de hervorming van
die instellingen deel uitmaakte van de algemene transformatie die
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het denken en het doen op het gebied van misdaad en straf in heel
Europa doormaakten.
Voor onze tijd betekent deze conclusie allereerst dat er voldoende
reden is om de ‘laaglandse’ voorgeschiedenis van de criminolo‑
gie, het strafrecht en de strafrechtspleging op een aantal punten
verder te exploreren: de herkomst en draagwijdte van opvattingen,
de doorwerking van buitenlandse voorbeelden, de deelname aan
internationale discussies. Die voorgeschiedenis is niet alleen op
zichzelf de moeite waard, maar het is natuurlijk ook de schoot
waaruit de tegenwoordige opvattingen over misdaad en straf zijn
voortgevloeid. Wie hun grondslag wil begrijpen, doet er dus goed
aan om deze geschiedenis te bestuderen. Daarbij zou het van
wijsheid getuigen om meer dan tot nu toe is gebeurd aansluiting te
zoeken bij zowel de wetenschapshistorici die zich de laatste jaren
hebben verdiept in de herkomst en toepassing van ideeën over mis‑
daad en misdadigers aan het einde van de negentiende eeuw, als bij
historici die zich her en der in Europa diepgaand hebben gestort op
bijvoorbeeld de geschiedenis van het politiewezen sinds de Franse
Revolutie (Rafter, 1997; Wetzel, 2000; Fijnaut, 2007).
Dit nadere onderzoek is overigens niet alleen van belang om
een scherper en dus beter beeld te scheppen van de historische
grondslagen van de tegenwoordige criminologie, het hedendaagse
strafrecht en de huidige criminele politiek. Het is ook belangrijk met
het oog op de hedendaagse en toekomstige discussies over zowel
theoretische ontwikkelingen in de criminologie als praktische
oplossingen in het strafrechtelijk beleid. Het eerste punt kan goed
worden geïllustreerd met de discussie over de zogenoemde bio‑
sociale criminologie: veel van de argumenten die in deze discussie
worden gewisseld, lijken als twee druppels water op de discussies
tussen Lombroso en Lacassagne aan het einde van de negentiende
eeuw. Hoe verloopt die wisselwerking tussen persoonlijke en
maatschappelijke factoren dan precies? Worden hier niet twee heel
verschillende dingen hopeloos door elkaar gehaald: de biologische
constitutie van mensen en de normen die politiek gesteld worden
aan hun gedrag? Gelden die opvattingen alleen voor mensen die
zich schuldig maken aan geweldplegingen of ook voor bankiers die
zich onmatig te goed doen aan het vermogen dat ze beheren?
Een voorbeeld van het tweede punt, de praktische oplossingen,
vormt de oprichting van de veiligheidshuizen in vele Nederlandse
steden en regio’s, waarin Openbaar Ministerie, gemeente, politie,
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maatschappelijk werk, scholen en anderen eendrachtig proberen
samen te werken om problemen van vooral jongeren zodanig op te
lossen dat zij een positief perspectief houden dan wel krijgen in onze
samenleving. De basisgedachte achter de opbouw van deze huizen
is dat een strafrechtelijke reactie op delinquent gedrag zo veel
mogelijk in het teken moet staan van integratie of re‑integratie van
betrokkene in de wijdere samenleving. Deze gedachte bezielde ook
de uitbouw van de jeugdreclassering rond 1900. Waarom dan deze
eigentijdse herstart van dit initiatief? Wat kan of mag ervan worden
verwacht?
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Over het verband tussen de
frequentie van en tolerantie voor
geweld
P. Spierenburg*

Als gevolg van een reorganisatie van de Amsterdamse armenzorg
in 1613 kwamen er officiële inzamelaars. Hun taak was het om
regelmatig een rondgang langs de huizen in de stad te maken om de
liefdadige giften op te halen die de burgers bereid waren af te staan.
Vervolgens dienden de inzamelaars zorg te dragen voor een distri‑
butie onder de ‘echte’ armen: zij die ervoor in aanmerking kwamen,
geen profiteurs. Wie voor zichzelf bedelde, gold al snel als een profi‑
teur en bedrieger. Bedelarij was wettelijk verboden, behalve aan een
kleine groep met tijdelijke toestemming. Wie een bedelaar die toch
aan de deur klopte of op straat de hand ophield iets toestopte, kon
een boete verwachten. Niettemin zagen veel burgers liever het blije
gezicht van een dankbare bedelaar voor zich dan de onpersoonlijke
handeling van afdracht aan een inzamelaar te moeten verrichten.
Als iemand op hun deur klopte, riepen ze hem of haar snel naar bin‑
nen om de behoeftige stiekem een gift te overhandigen. Een nieuwe
stedelijke keur in 1617 bedreigde daarom ook het naar binnen
roepen met een boete. Dit alles paste in de negatieve houding tegen‑
over bedelaars die al in het midden van de zestiende eeuw zichtbaar
was geworden. Een speciaal corps van provoosten joeg hen op en de
oprichting van tuchthuizen rond 1600 diende vooral ter bestrijding
van de bedelarij.
Niet iedereen deelde deze negatieve houding, zoals blijkt uit het
geval van de stiekeme aalmoesgevers. Toch bleven plakkaten tot
ver in de zeventiende eeuw herhalen dat burgers en ingezetenen
vreselijke overlast ervoeren van impertinente bedelaars en zwer‑
vers. Dat geluid horen we bijvoorbeeld tijdens een reeks stichtingen
en heroprichtingen van tuchthuizen in steden van de Republiek in
de jaren 1660 (Spierenburg, 1991, p. 70‑72). Het zou te ver gaan om
* Prof. dr. Pieter Spierenburg is als hoogleraar Historische Criminologie verbonden aan
de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
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te stellen dat de tijdgenoten bang waren voor bedelaars, maar er
bestond wel een grote bezorgdheid. Het is een opmerkelijk gegeven:
zoveel aandacht en herhaalde waarschuwingen voor een ogen‑
schijnlijk zo gevaarloze groep. Hadden de burgers niets anders te
vrezen?
Wetenschappers hebben meer gevallen bestudeerd van ogen‑
schijnlijk buitensporige reacties op criminaliteit of afwijkend
gedrag. Omgekeerd hebben burgers soms weinig of geen angst voor
misdrijven waarvan ze wel regelmatig het slachtoffer worden, of
tolereren ze gedrag dat anderen als overlast zouden ervaren. Diverse
criminologen spreken in dit verband over de fear of crime-paradox,
ook genaamd de fear-victimization‑paradox. Kort gezegd komt die
erop neer dat de mensen met de kleinste kans op slachtofferschap
de grootste angst voor misdaad vertonen, en andersom. De paradox
gaat onder meer op voor geweldsdelicten. Jonge mannen over wegen
onder de slachtoffers (en nog meer onder de daders trouwens),
maar vrouwen en ouderen zijn er banger voor (Vanderveen, 2006,
p. 42‑43). Dat de angst voor misdaad ook politiek wordt uitgebuit,
behoeft nauwelijks betoog. Met betrekking tot Amerika spreekt
Jonathan Simon (2007) over ‘governing through crime’. Voor menig
Amerikaans politicus vormt het imago van krachtig misdaad‑
bestrijder de basis van zijn politiek functioneren en zijn electorale
aantrekkingskracht. Ook in dit geval geldt dat de kiezers die zich
gevoelig tonen voor deze boodschap, overwegend in de rijke voor‑
steden wonen, waar de geregistreerde criminaliteit veel lager is dan
in de binnensteden. De in de westerse wereld alomtegenwoordige
bezorgdheid om misdaad kan op haar beurt weer worden gerela‑
teerd aan de moderne neiging om elk risico te willen uitschakelen
(zie bijvoorbeeld Van Swaaningen, 2007, p. 37‑41).
De genoemde paradox kent enkele historische parallellen, zoals de
casus waarmee ik begon, aantoont. Bij een toepassing op gewelds‑
delicten dienen we niet zozeer te spreken over de mate van angst
voor geweld, als wel over de mate van afkeer dan wel tolerantie.
De angst in het verleden is immers niet precies te meten, waardoor
de historische blik zowel een verbreding als een versmalling van
het thema inhoudt: wat we winnen aan chronologische reikwijdte
verliezen we aan precisie. Zo bestaan er nauwelijks gegevens over
de mate van tolerantie voor geweld en andere misdrijven onder
afzonderlijke groepen als jongeren en ouderen. Met name voor de
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd zijn we afhankelijk van
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bronnen met een verhalende of beschouwende structuur, doorgaans
geschreven door volwassen mannen. Anderzijds beschikken we wel
over betrouwbare gegevens met betrekking tot de reële frequentie
van ernstig geweld, waarvoor doodslagcijfers de indicatie vormen.
Die kunnen we vaststellen op basis van lijkschouwingen van
geweldsslachtoffers, ongeacht of de dader bekend was. Dergelijke
bronnen kennen we vanaf de late middeleeuwen. Een combinatie
van de daaruit verkregen cijfers met de kwalitatieve gegevens
over de bezorgdheid om geweld levert een los negatief verband op.
Aanvankelijk lag het gemiddelde moordcijfer in Europa vrij hoog bij
een betrekkelijk geringe afkeer van geweld. In de negentiende eeuw,
nadat het moordcijfer flink was gedaald, werd die afkeer zichtbaar‑
der en vertoonde hij vervolgens een stijgende lijn bij verder dalende
moordcijfers. Natuurlijk wordt dit losse verband juist positief als we
het woord afkeer vervangen door tolerantie.
Om mijn historische blik vorm te geven onderscheid ik vijf periodes:
de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de negentiende eeuw, de
eerste helft van de twintigste eeuw en de tijd van de jaren vijftig tot
nu. Een opmerkelijk gegeven is dat in de laatste periode het positieve
verband tussen de frequentie en de tolerantie van geweld verloren
lijkt te gaan. Daarop kom ik vanzelfsprekend terug.

De middeleeuwen
De middeleeuwen staan voor de periode van circa 1300 tot het
midden van de zestiende eeuw, waaruit de oudste betrouwbare
doodslagcijfers voor steden en soms streken in meerdere landen
stammen. Die cijfers lopen sterk uiteen, maar indien ze inderdaad
gebaseerd zijn op gevonden lijken ongeacht de aanwezigheid van
daderinformatie, bedragen ze altijd enkele tientallen.1 Bij de hui‑
dige stand van het onderzoek is 35 het Europese gemiddelde voor de
hele middeleeuwen. Ik zou daaraan nog statistische deelgegevens
kunnen toevoegen, maar belangrijker zijn de verhalende bronnen.
Daaruit kunnen we afleiden dat privéwraak en vete een aanzien‑
lijke bijdrage leverden aan het hoge moordcijfer. Voorts leidden

1 Met doodslagcijfer (of homicide rate) bedoel ik hier steeds, zoals gebruikelijk, het
jaarlijks gemiddelde per 100.000 inwoners.
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conflicten, vaak spontaan ontstaan, rond belediging of gekwetste
eer meer dan eens tot een doodslag. De betrokkenen bij die gewelds‑
incidenten waren meestal gewone burgers of dorpsgenoten. Even
privé als de wraak was de zoen of het vredesakkoord waarmee
wraak werd afgewend of een vete beëindigd. Bij de betreffende
ceremonies kwamen tientallen familieleden van het slachtoffer
samen met de dader en zijn familie, met vergiffenis en verzoening
als motief. Het statelijk geweldsmonopolie stond in deze tijd nog in
de kinderschoenen en overheden konden vaak niet meer doen dan
de zoen bevorderen. Bezien vanuit microniveau stichtte die vrede,
maar bezien vanuit macroniveau voorkwam het systeem van ver‑
zoening niet dat er relatief veel moorden plaatsvonden.
Zowel de grote bereidheid tot wraak als de neiging tot theatrale
vergiffenis en verzoening duidt op een sterke berusting in geweld
binnen de middeleeuwse samenleving. Natuurlijk wilde niemand
zelf het slachtoffer worden. Op analoge wijze betekende de gewen‑
ning aan de alomtegenwoordigheid van de natuurlijke dood in deze
periode niet dat afzonderlijke mensen geen angst kenden voor hun
eigen overlijden. De tijdgenoten accepteerden het (dodelijke) geweld
echter, zeker indien het om de eer ging, als horend bij het dagelijks
leven. Geestelijken klaagden nogal eens over geweld, maar dat
betrof vooral militaire schermutselingen van ridders. Of ze klaagden
over het lot van kinderen, maar primair vanuit bezorgdheid om de
heiligheid van het huwelijk. Religieuze gevoelens onder leken daar‑
entegen leidden niet altijd tot een afwijzing van geweld. Het kwam
net zo goed voor dat ze God aanriepen om voor een succesvolle vete
te zorgen. Lokale gemeenschappen erkenden een wraakneming
meestal als legitiem en ze sloten geen leden buiten omdat die in een
eervol gevecht een ander hadden gedood. Zeker nadat een moorde‑
naar zich met de andere partij had verzoend en eventueel een boete
had betaald, ging hij met zijn buren om alsof er niets was gebeurd.
Moordenaars uit de elite behielden hun ambt of kregen, als ze nog
jong waren, er later een zonder bezwaar (Burghartz, 1990, p. 152;
Smail, 2003, p. 174‑175; Glaudemans, 2004, p. 271‑273).
Enkele studies gaan rechtstreeks in op de maatschappelijke houdin‑
gen tegenover geweld in de middeleeuwen. Ze tonen aan dat vooral
stedelingen geen bezorgdheid kenden om het geweld dat ze om
zich heen zagen. Eerst en vooral vreesden ze Gods straffende hand.
Wel vermeden ze het om buiten hun stad te reizen, omdat zich daar
gevaarlijke rovers bevonden. Wie toch een verre reis moest maken,
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stelde eerst zijn testament op. Eng vonden burgers het wanneer een
buurman een ogenschijnlijk natuurlijke, maar onbegrijpelijk plotse‑
linge dood stierf. Gewelddadige conflicten tussen burgers onder‑
ling waren meestal wel te begrijpen. Ook als die dodelijk afliepen,
hielden ze derden niet uit hun slaap. Het stoorde de eind‑vijftiende‑
eeuwse Neurenbergse kroniekschrijver Heinrich Deichsler niet dat
zijn medeburgers elkaar met messen te lijf gingen, noch dat hij de
beul af en toe de hand of het oor zag afhakken van een eerloze boef,
maar hij toonde zich zwaar geschokt toen een ridder die een vete
had met zijn stad, een Neurenbergse koopman onderweg aanhield
en diens rechterhand afkapte.
Pas na 1500 ontstond in de Duitse gebieden iets van een vertoog over
veiligheid (Dinges en Sack, 2000, p. 67‑84, p. 39‑56; Groebner, 2003,
p. 36). Ook Fransen vonden de grote wegen en de bossen onveilig
vanwege rovers. Voorts toonden ze zich bezorgd om misdaden
gerelateerd aan militaire conflicten, zoals de Honderdjarige Oorlog
en de burgeroorlog tussen de Armagnacs en de Bourguignons. Een
misdaadliteratuur kwam in Frankrijk in de tweede helft van de
vijftiende eeuw op, maar daarin ging het vooral om echtbreuk, ont‑
voering, verkrachting en politiek bedrog en zeker niet om ‘gewone’
doodslag (Gauvard, 1999, p. 6‑14, p. 23‑24). De afwezigheid van een
veiligheidsvertoog in middeleeuws Europa past in de theorieën van
Norbert Elias. In veel grotere mate dan tegenwoordig leefden men‑
sen van dag tot dag in plaats van hun handelingen af te stemmen op
een langere termijn.

De vroegmoderne tijd
Kenmerkend voor de vroegmoderne periode in heel Europa is de
grote daling van de moordcijfers, die op de ene plaats eerder inzette
en scherper was dan op de andere. Deze daling zien we vooral van
het midden van de zeventiende tot het eind van de achttiende eeuw.
Ze ging nog niet gepaard met een duidelijk waarneembare daling in
de tolerantie van geweld. Nog aan het begin van de achttiende eeuw
bijvoorbeeld betitelden vele Amsterdammers het als een ongelukje
indien een mesvechter in een eerlijk gevecht zijn tegenstander had
doodgestoken. In de vroegmoderne tijd kunnen we twee ontwik‑
kelingen waarnemen die te maken hebben met een bezorgdheid om
geweld: het calvinistisch offensief tegen de zoen en ter bevordering
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van de criminalisering van doodslag aan het eind van de zestiende
en het begin van de zeventiende eeuw en een intensivering van de
klachten over misdaad in de achttiende eeuw.
Eerstgenoemde beweging betitel ik als calvinistisch omdat de gege‑
vens vooral uit de Republiek stammen, maar mogelijkerwijs zetten
geestelijken zich ook elders in Europa in voor de criminalisering
van doodslag. Het proces van criminalisering was rond 1600 nog
niet volledig beslecht, omdat gratie nog makkelijk was te verkrijgen,
waarbij het criterium van zelfverdediging ruim werd geïnterpre‑
teerd. De zoen gold inmiddels als een voorwaarde voor gratie. Het
stoorde de kerkleiders vooral dat de betrokken partijen, net als vóór
de Reformatie, de ceremonie vaak in de kerk wilden organiseren.
Regionale synodes verboden iedere kerkelijke betrokkenheid bij
de zoen. Zij ergerden zich aan vrijgeleides voor doodslagers door
wereldlijke heren en aan de versnippering van rechtsgebieden
waardoor daders net over de grens daarvan een lange neus konden
trekken. De kerkleiders drongen er bij de overheid op aan om elke
verdachte van een levensdelict te vervolgen en de schuldigen ter
dood te veroordelen. Voorts verzetten ze zich tegen het duelleren en
beschouwden elke vechtpartij als vallend onder het zesde gebod. De
vraag blijft of we hier kunnen spreken van een verhoogde gevoelig‑
heid voor geweld; in elk geval niet indien uitgeoefend door de beul.
Meer in het algemeen maakte het kerkelijk streven deel uit van een
veel breder beschavingsoffensief dat zich primair richtte op het
seksuele en huwelijksgedrag.
Ook in het geval van de achttiende‑eeuwse intensivering van de
klachten over misdaad is het de vraag of we daarin een verhoging
van de gevoeligheid voor geweld kunnen ontdekken. Ten eerste kan
die intensivering gezichtsbedrog zijn, omdat er simpelweg meer
geschriften bewaard zijn gebleven. Ten tweede concentreerden
de klachten in kwestie zich op vermogensdelicten. Criminaliteits‑
historici uit diverse landen stellen vast dat achttiende‑eeuwse
burgers zeer bezorgd waren om de veiligheid van hun bezittingen.
Ze klaagden zowel over de vele straatrovers als over de inbrekers
die hun huizen belaagden. Deze bezorgdheid om het eigen bezit
had ook te maken met de afwezigheid van een diefstalverzekering.
Slachtoffers pleegden daarom meer dan eens tegengeweld. Franse
boeren op weg naar de markt achtervolgden hun berovers urenlang
met gevaar voor eigen leven, hoewel ze hen soms juist wisten te
doden (Cameron, 1981, p. 192). Amsterdamse burgers die reageerden
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op de kreet ‘houd de dief’, takelden de dader soms danig toe, en
dat straffeloos (Spierenburg, 2007, p. 68‑69) . De conclusie over de
vroegmoderne tijd moet dus luiden dat de sterke daling van de fre‑
quentie van levensdelicten nog niet of nauwelijks gepaard ging met
een daling in de tolerantie van geweld. Anderzijds kunnen we niet
zeggen dat de moderne neiging tot risicovermijding in de achttiende
eeuw geheel afwezig was. Burgers wensten het risico voor hun bezit
sterk te reduceren en kenden daarbij aan zichzelf een belangrijke rol
toe.

De negentiende eeuw
Het negatieve verband tussen frequentie en afkeer van geweld
wordt weer duidelijk zichtbaar in de negentiende eeuw. Dan dalen
de moordcijfers nog iets verder, zij het dat er ook periodes van tij‑
delijke stijging vallen waar te nemen. Nog kenmerkender voor de
negentiende eeuw is het contrast tussen een Europese binnen‑ en
buitenzone. Die laatste strekte zich uit van Ierland naar het Mid‑
dellandse Zeegebied en vandaar via de oostelijke periferie naar
Finland. In de buitenzone bleven de moordcijfers relatief hoog of
daalden ze pas tegen het eind van de eeuw. In de betrekkelijk vreed‑
zame binnenzone, met name in Engeland en Frankrijk, valt juist een
verhoogde bezorgdheid om geweld waar te nemen. Engelsen werden
steeds banger voor straatroof en op sommige momenten ontaardde
die angst in wat historici als een morele paniek hebben omschreven.
Nog belangrijker is dat straatroof meer en meer werd gevreesd van‑
wege het daarbij gebruikte geweld. Het verhaal ging dat daders hun
slachtoffers van achteren benaderden met speciale koorden waar‑
mee ze hen in een oogwenk konden wurgen. In 1856 parodieerde het
blad Punch de angst met de afbeelding van een speciale antiwurg‑
kraag. Op een juliavond zes jaar later overvielen enkele mannen het
Lagerhuislid James Pilkington, toen hij van zijn werk naar huis ging.
Pilkington hield er een hoofdwond aan over en was zijn gouden hor‑
loge kwijt. De volgende dag riep een verontwaardigd Lagerhuis om
actie, waarna het uiteindelijk een wet aannam die geseling herin‑
voerde voor straatrovers. Het hele land was een halfjaar lang in rep
en roer en soortgelijke morele panieken kwamen voor tot het eind
van de eeuw (Chassaigne, 2005, p. 111‑116; Emsley, 2005, p. 15‑18).
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Het nieuwe fenomeen van de jeugdbendes jaagde de Engelsen,
opgejut door de pers, eveneens schrik aan. In werkelijkheid bestre‑
den afzonderlijke bendes, onderscheiden door hun kleding, vooral
elkaar, alsmede de politie. Ze intimideerden echter ook potentiële
getuigen, waarbij vrouwelijke leden zich niet onbetuigd lieten. Het
favoriete wapen van de mannelijke leden was hun stevige leren
riem, maar soms vochten ze met stenen of zelfs messen. Meestal
ging het om het eigen territorium. De acties van deze groepen liepen
zelden dodelijk af. In Manchester en zijn voorsteden vond Andrew
Davies (1998, 1999) tussen 1870 en 1900 slechts vijf moorden die
hij in verband kon brengen met de activiteiten van jeugdbendes.
Soortgelijke bendes, hun naam verschillend per stad, opereerden in
Frankrijk aan het eind van de negentiende eeuw. Rond 1900 introdu‑
ceerden Parijse journalisten de naam Apachen, die de gevaarlijkheid
van het bendewezen moest onderstrepen. Ouderen herinnerden
zich dat deze indianenstam de Franse dromen over een keizerrijk
in Mexico had helpen verstoren. De pers berichtte uitgebreid over
de oorlogen van Geronimo en William Cody trad met zijn Buffalo
Bill‑show op in de Franse hoofdstad in 1889. De berichtgeving over
de Parijse Apachen bestond uit een mengsel van feiten en fictie
ingegeven door angst. Het zouden er bijvoorbeeld zo’n 20.000 tot
30.000 zijn, terwijl het in werkelijkheid ging om een klein aantal
buurtgroepen. Net als in Engeland beschermde elk zijn eigen ter‑
ritorium tegen de ander en vielen er weinig doden. Toch deed het
verhaal de ronde dat nette jongemannen met liefdesverdriet zich
’s nachts naar een ongure buurt begaven om daar ‘zelfmoord door
middel van Apache’ te plegen (Nye, 1984, p. 196‑202; Perrot, 2001,
p. 351‑364; Kalifa, 2005, p. 44‑66). Intussen was in Engeland de term
hooligan opgekomen, die school maakte tot aan Sint‑Petersburg. De
Russische pers gebruikte het woord zowel voor straatrovers als voor
jeugdbendes, maar noemde ze ook wel apashi (Neuberger, 1993,
p. 1‑5, p. 226‑227).
Toch moeten we de bezorgdheid om misdaad, bendes en geweld
bij de respectabele burgers in Europa rond 1900 niet overschatten.
In een studie over Berlijn tussen 1900 en 1914 vond de auteur 36
gevallen waarin voorbijgangers zich op een delinquent stortten.
Vaak diende zo’n actie om ernstig geweld te verhinderen, vooral
wanneer de aanvaller een mes had getrokken. Soms probeerde de
menigte zelfs een persoon met een revolver te ontwapenen door
hem dreigend te omringen. Dat gebeurde tevens met koetsiers wier
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roekeloosheid de mensen in de straat de stuipen op het lijf had
gejaagd. In de meeste gevallen waren de betrokken burgers zelf
ongewapend, maar slaagden zij er niettemin in om hun doelwit
flink toe te takelen. Net als in het geval van de achttiende‑eeuwse
Amsterdammers werden zij nooit vervolgd. Een vergelijkbare
bereidheid tot privéactie treffen we in dezelfde periode in Parijs aan.
Onbevreesd besprong de menigte een verdachte, ook in het geval
van een moordenaar, en leverde hem uit aan de politie of gaf hem
een pak slaag (Lindenberger, 1995; Ambroise‑Rendu, 1996). Uit het
feit dat dit verschijnsel na de Eerste Wereldoorlog niet meer werd
gerapporteerd, kunnen we voorzichtig afleiden dat de angst betrok‑
ken te raken bij geweld per saldo was toegenomen.

De eerste helft van de twintigste eeuw
In de vierde door mij onderscheiden periode springt vooral de
nasleep van de beide wereldoorlogen in het oog. Die wereldoorlogen
zelf produceerden hun eigen specifieke criminaliteit, waarop ik hier
niet inga. De collectieve bezorgdheid in de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog stond in Engeland in het teken van de zogenoemde
brutalized veteran. De tijdgenoten meenden dat de ervaring in de
loopgraven alle remmingen op agressie bij de terugkerenden had
weggenomen. De slachtingen en de ellende die ze hadden mee‑
gemaakt, zouden hen onbekwaam hebben gemaakt tot aanpassing
aan het burgerbestaan. Britse kranten brachten verhalen over
veteranen die vrouwen wreed verkrachtten of uiterst gewelddadige
overvallen pleegden. Sommigen meenden zelfs dat deze agressieve
mentaliteit de samenleving als geheel had aangetast. Schrijvers
wezen op de represailles tegen Ierse revolutionairen en op de
massaslachting van ongewapende burgers in Brits‑Indië, terwijl
conservatieve commentatoren bij elke staking of linkse demonstra‑
tie de bolsjewistische horden in aantocht zagen. Ook in dit geval
blijkt uit het historisch onderzoek dat de werkelijkheid ver stond
van deze angstgevoelens. Er vonden in 1919 enige xenofobe rellen
plaats, waarbij enkele deelnemers messen of pistolen op zak had‑
den, maar voormalige soldaten speelden daarin een marginale rol.
Het blijvende effect ervan was niet groter dan in het geval van het
negentiende‑eeuwse collectief geweld tegen de Ieren (Lawrence,
2003). Soortgelijke angstgevoelens in Frankrijk en Italië in 1919‑1920
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stonden eveneens in het teken van de bezorgdheid van de gevestigde
groepen vanwege stakingen, demonstraties en politieke onrust
(Wirsching, 2003).
Ook kwantitatieve analyses van de aantallen levensdelicten, vooral
die voor België door een team onder leiding van Xavier Rousseaux,
geven aan dat het effect van beide wereldoorlogen geringer was dan
de meeste tijdgenoten dachten. In België herleefde het banditisme
aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en kort daarna onder
invloed van de ineenstorting van het staatsapparaat, maar enkele
jaren later waren de moordcijfers terug op het vooroorlogse niveau.
In diverse Europese landen veroorzaakte de uitschakeling van
politieke tegenstanders tijdens de Tweede Wereldoorlog pieken in
de moordcijfers. De cijfers bleven hoog in de onmiddellijke nasleep
van de oorlog. Met name in Italië na de val van Mussolini en in
Frankrijk direct na de bevrijding kwam het tot liquidaties, of zo men
wil onwettige executies, van collaborateurs. In alle gevallen was het
nieuwe gezag snel gevestigd en het moordcijfer binnen enkele jaren
sterk gedaald, zij het dat Frankrijk tijdens de Algerijnse oorlog een
nieuwe piek beleefde (Rousseaux, Vesentini e.a., 2008; Spierenburg,
2008, p. 199‑200; Wright, 1983, p. 191‑192).

Van de jaren vijftig tot nu
En dan verdwijnt het negatieve verband tussen de frequentie van
ernstig geweld en de mate van tolerantie ervoor als sneeuw voor de
zon. Sterker nog, vanaf het midden van de twintigste eeuw lijkt het
in zijn tegendeel te verkeren. Bij de gegevens hoef ik slechts kort stil
te staan, omdat die niet alleen onder historici, maar ook onder cri‑
minologen en andere sociale wetenschappers genoegzaam bekend
zijn. In heel Europa ten westen van het IJzeren Gordijn zijn de jaren
vijftig de meest vreedzame uit de geschiedenis en in de meeste
landen blijft dat zo in de jaren zestig. Met de kennis over de voor‑
afgaande zes eeuwen in het achterhoofd zou men verwachten dat
de bezorgdheid om geweld in deze twee decennia de pan uit rijst,
maar het omgekeerde is het geval. Het geweld en de criminaliteit in
het algemeen worden allerwegen gebagatelliseerd en beschouwd
als een te overwinnen gevolg van ongunstige maatschappelijke
omstandigheden. Het is de tijd waarin de criminoloog en rechts‑
geleerde Willem Nagel bange medeburgers aanraadt om over te
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stappen op een ander ochtendblad. Het nu positieve verband tussen
bezorgdheid en geweld is niet perfect, want het gevoel dat criminali‑
teit een betrekkelijk klein probleem is, blijft dominant gedurende de
jaren zeventig, wanneer de moordcijfers weer aantrekken. Vervol‑
gens groeit de gevoeligheid voor onder meer geweld tegen vrouwen
en kinderen. De grootste stijging in de gevoeligheid voor fysieke
agressie vindt plaats in de jaren negentig met de introductie van
stille tochten voor slachtoffers en de term ‘zinloos geweld’. Voor het
eerst maken niet‑betrokkenen zich druk om afzonderlijke geval‑
len van ‘gewone’ doodslag. Een soortgelijke beweging zien we in
meerdere Europese landen vanaf de jaren negentig. Dit alles speelt
zich af bij stijgende moordcijfers (Spierenburg, 2008, p. 218‑221).
Overigens is de geregistreerde niet‑dodelijke geweldscriminaliteit
sinds de jaren zeventig nog sterker gestegen, maar die toename is
grotendeels het gevolg van de gevoeligheid zelf, die tot meer aan‑
giftes leidde en daarmee tot een verkleining van het dark number
(Wittebrood en Nieuwbeerta, 2006).
Het is lastig om een sluitende verklaring te vinden zowel voor de
eeuwenlange geldigheid van het negatieve verband tussen de
frequentie en de afkeer van geweld, of het positieve tussen frequen‑
tie en tolerantie, als voor de omslag rond 1950. Uit die omslag volgt
in elk geval dat de inherente paradox geen universeel verschijn‑
sel vormt dat zich altijd voordoet. Misschien was het negatieve
verband tussen bezorgdheid en reëel geweld ook in het verleden
sporadischer aanwezig dan ik aanvankelijk dacht, want de gegevens
over geweldsangst in de vroegmoderne tijd zijn schaars en verre
van eenduidig. Meer onderzoek naar de attitudes van de hogere en
middenklassen in deze periode zou daarover helderheid kunnen
verschaffen.
Dat het breekpunt rond 1950 ligt, sluit uit dat we de omkering van
het verband als een onderdeel kunnen zien van de trendbreuk in
de moordcijfers, die immers rond 1970 plaatsvond. Er was eerst
een periode met lage frequentie en hoge tolerantie, gevolgd door
een periode met stijgende frequentie en dalende tolerantie. De
genoemde trendbreuk laat echter onverlet dat de grote meerderheid
van de bevolking geen directe ervaring heeft met ernstig geweld.
Dat is sterk geconcentreerd in sommige buurten en sociale groepen.
Daarom zou een voorlopige hypothese als volgt kunnen luiden: als
mensen een vorm van criminaliteit in hun eigen dagelijks leven
regelmatig meemaken, tenderen ze ernaar die te tolereren en er niet
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bang voor te zijn; naarmate die vorm van criminaliteit verder weg
komt te staan van hun dagelijkse ervaring, nemen hun afkeer en
angst toe; maar als de reële veiligheid van de meerderheid van de
bevolking boven een bepaald punt uit komt, wordt de bezorgdheid
om geweld in mindere mate bepaald door het werkelijke niveau en
in meerdere mate door media‑aandacht en het politiek‑maatschap‑
pelijk klimaat. De huidige verhoogde bezorgdheid om geweld houdt
waarschijnlijk verband met factoren als het repressieve strafklimaat
en de roep om controle. En al die factoren samen vormen de pijlers
van de risicosamenleving, die criminologen en andere sociale
wetenschappers hebben geanalyseerd. Deze stellingen en obser‑
vaties laten alleen de periode 1950‑1970 over als een betrekkelijke
anomalie. Opnieuw geldt dat nader onderzoek gewenst is.
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‘Thans zal met kracht het breien
van kousen worden voortgezet’
Vrouwelijke bedelaars en landlopers in de RWI te Leiden
1886‑1907
M. Weevers en C.C.J.H. Bijleveld*

Bij de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit worden ver‑
schillende soorten beleid ingezet. Het fenomeen Veiligheidshuizen,
waar zorgnetwerken en justitiële circuits nauw moeten samenwer‑
ken aan de multiproblematiek van de clientèle, is daar een recent
voorbeeld van. Jongeren krijgen sinds een aantal jaren individuele
trajectbegeleiding (ITB) met als doel het voorkomen van recidive
door versterking van de sociale integratie en verbetering van de
persoonlijke vaardigheden. Aan veelplegers kan sinds 2004 de ISD‑
maatregel (plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders)
worden opgelegd, die het mogelijk maakt hen maximaal twee jaar
uit de samenleving te halen onder een regime van bed, bad en
brood. Aan het eind van dat traject is er, ook in het kader van indivi‑
duele trajectbegeleiding, nadrukkelijk aandacht voor terugkeer en
re‑integratie in de maatschappij. Werk en huisvesting, twee van de
bekende drie w’s: werk, wijf en woning, staan daarin centraal.
Aangezien mannen verantwoordelijk zijn voor de bulk van de
veelvoorkomende criminaliteit is het niet verwonderlijk dat veel
van dit soort interventies vooral aan mannen opgelegd worden.
De maatregelen zijn dan ook zo goed mogelijk toegesneden op de
achterliggende problematiek van mannelijke justitiabelen, zoals we
die kennen. Het is natuurlijk de vraag of de verschillende soorten
* Drs. Marian Weevers is historica en is werkzaam als beleidsadviseur bij de afdeling
sociaal en economisch beleid van de gemeente Leiden. Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld
is hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden. De auteurs danken Frans van Poppel
voor zijn hulp bij berekeningen en het afzetten van cijfers tegen populatiewaarden,
en G.L. en L.G. van Eendenburg voor het beschikbaar stellen van hun elektronische
database. Wij danken Margot De Koster voor haar nuttige commentaar en suggesties
op een eerdere versie van dit stuk, en Eric Nollkaemper voor zijn assistentie bij de
analyse van het voedselpatroon.
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van drie‑medeklinkeraanpakken voor vrouwen even adequaat
of inadequaat zijn. Uit het schaarse onderzoek naar vrouwelijke
delictplegers lijkt het of bij vrouwen en meisjes de etiologie van
delinquent gedrag, meer dan bij mannen, ligt in problemen in de
familie‑ en relatiesfeer, dat een grotere cumulatie van problemen
voorafgaat aan het regelovertredend gedrag en dat slachtofferschap
veel prominenter is (Wong, Slotboom e.a., 2010). Gedetineerde
vrouwen, zowel in Nederland als in andere landen, blijken vaker
seksueel misbruikt, regelmatiger drugs te gebruiken, lager opgeleid
te zijn, meer zelfmoordpogingen te doen en vaker psychische en
fysieke gezondheidsklachten te hebben dan gedetineerde mannen
(Slotboom en Bijleveld, 2007).
Veelvoorkomende criminaliteit en overlast van maatschappelijk
onaangepasten zijn geen nieuw verschijnsel. Ook het bedelen en
landlopen in de negentiende eeuw zijn typisch voorbeelden van
(toen als crimineel bestempeld) gedrag dat zijn oorzaak vindt in
multiproblematiek. Vrouwelijke bedelaars en landlopers werden
aan dezelfde maatregel als hun mannelijke soortgenoten onderwor‑
pen: opzending naar een Rijkswerkinrichting (RWI). Een maatregel
die enigszins vergelijkbaar is met de ISD‑maatregel van nu. Het
is de vraag in hoeverre die maatregel toen was toegesneden op de
problematiek van deze vrouwen.
Een van de verrassendste conclusies van ons eerdere onderzoek naar
de mannen die in de periode 1896‑1901 de RWI Veenhuizen bevolk‑
ten (Weevers en Bijleveld, 2009), was dat het over het algemeen man‑
nen betrof die niet bij voorbaat kansloos leken. Het merendeel bleek
over een, zeker voor die tijd, redelijke scholingsgraad te beschikken.
Een op de drie mannen was zelfs relatief goed geschoold. In slechts
enkele gevallen was sprake van een strafblad naast de reden van
opzending: bedelarij of landloperij. Wel zagen wij dat zij relatief vaak
ongehuwd waren en dat hun gemiddelde leeftijd aan de hoge kant
was. In die zin waren zij ‘schipbreukelingen’ van de maatschappij:
aanvankelijk op koers, maar ergens in het leven gestrand.
In eerste instantie werden vrouwelijke bedelaars en landlopers ook
opgezonden naar Veenhuizen. Na 1889 kwamen zij terecht in de
RWI te Leiden (destijds nog Oegstgeest). In 1907 werd daar ook het
Rijksopvoedingsgesticht voor jongens ondergebracht, op het terrein
van het oude Pesthuis, tegenwoordig onderdeel van museum Natu‑
ralis. In 1922 werd de RWI voor vrouwen integraal naar Gorinchem
overgebracht (zie verder Petersen, 1978).
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Dit artikel is gewijd aan de vrouwen die in de periode tussen 1886
en 1907 opgezonden werden. Wij vragen ons af wie de vrouwelijke
bedelaars en landlopers waren. Zien we bij hen eenzelfde ‘beeld’ als
bij de mannen? Wat was hun maatschappelijke achtergrond? Waren
zij vaak wél getrouwd in vergelijking tot het relatief hoge percen‑
tage ongehuwde mannen? Hadden zij kinderen en hoe gingen de
instanties daarmee om? Hoe lang moesten zij zitten? Waar hielden
zij zich mee bezig? Wat was hun toekomstperspectief na een verblijf
in de inrichting?

Nederland en de positie van vrouwen eind negentiende eeuw
De tweede helft van de negentiende eeuw kwam de industrialisatie
ook in Nederland op gang, met alle gevolgen van dien. Meer mensen
werden afhankelijk van werk in de fabrieken en de stedelijke mid‑
denklasse van fabrikanten, handelaren en vrije beroepen nam toe.
In verschillende steden waren grote woonwijken ontstaan, waar
arbeiders dicht op elkaar woonden in weinig hygiënische omstan‑
digheden (De Regt, 1984). Hoewel hierbij sprake was van grote
regionale en lokale verschillen, zien we dat vooral in de steden ver‑
paupering ontstond.
Armenzorg was grotendeels in handen van de kerkbesturen en het
particulier initiatief. De eeuwen hiervoor was medeleven en het
idee dat men zich hiermee een plaats in de hemel kon verwerven,
het belangrijkste motief voor steun aan de armen. In de loop van
de negentiende eeuw kwam daar verandering in: armoede was niet
zozeer een speling van het lot, maar het gevolg van luiheid, slordig‑
heid, zorgeloosheid en gebrek aan zelfbeheersing (drank en ver‑
kwisting) en daarmee vooral een moreel probleem (Van Loo, 1987).
Wat de armen werkelijk nodig hadden, was hulp bij het bereiken
van zelfstandigheid. Aan de verlening van steun ging steeds vaker
een diepgaand onderzoek vooraf. Dit bepaalde ook de houding ten
aanzien van bedelen: zij die bedelden, deden dat vooral omdat zij
daaraan de voorkeur gaven boven werk. ‘Belonen’ van bedelarij zou
de armoede niet lenigen, maar juist voeden. De zelfredzaamheid
moest worden versterkt.
Maar ook de staat kon niet langer om de ‘sociale quaestie’ heen.
Bezorgdheid om het lot van de minderbedeelden, maar ook angst
voor sociale revolutie bracht een voorzichtig begin van sociale wet‑
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geving op gang. Deze zou zich begin twintigste eeuw snel uitbreiden
met onder andere de Woningwet en de Wet op de Leerplicht in 1901.
Het laatste kwart van de negentiende eeuw zagen vooral bescher‑
mende maatregelen het licht, zoals het bekende kinderwetje van
Van Houten en maatregelen voor vrouwenarbeid. Sommige fabrie‑
ken namen zelf het initiatief voor sociale maatregelen, zoals de
instelling van een soort ziekenfonds en een ongevallenverzekering
voor hun werknemers. Een bekend voorbeeld hiervan is de fabrikant
Van Marken in Delft.
Langzaamaan tekende zich ook een zekere tweedeling af binnen
de arbeidersklasse. Er ontstond een bovenlaag van geschoolde
arbeiders die zich steeds meer conformeerde aan de leefstijl van de
burgerij, waaronder de opvatting dat betaalde arbeid vrouwen ver‑
hinderde zich volledig aan het welzijn van hun gezin te wijden. De
onderklasse bestond uit ongeschoolde, wellicht fysiek ook zwakkere,
werknemers die door fluctuaties in de conjunctuur en geringere
verdiensten een onzeker bestaan leidden. Hun vrouwen en dochters
waren in veel gevallen met enige regelmaat gedwongen erop uit te
gaan om het gezinsinkomen aan te vullen via schoonmaakwerk,
naaien, wassen, huisarbeid, als dienstbode of met werk in de fabriek
(De Regt, 1984).
Vrouwen hadden in die tijd weinig rechten, het recht om te stemmen
werd hun pas in 1919 gegund. Vrouwen verdienden de helft van het‑
geen mannen ontvingen die hetzelfde of vergelijkbaar werk deden.
Gehuwde vrouwen zouden tot 1957 handelingsonbekwaam blijven.
Voor de vrouwen uit de burgerij was werken buitenshuis not done:
het besturen van het huishouden en het opvoeden van de kinderen
was hun domein.
Hoewel de cijfers laten zien dat slechts een minderheid, ongeveer
een kwart, van de vrouwen in de tweede helft van de negentiende
eeuw regelmatig in een beroep werkzaam was (Plantenga, 1993),
mogen we aannemen dat in werkelijkheid meer (gehuwde) vrou‑
wen uit de arbeidersklasse betaalde arbeid verrichtten. Vrouwen
werkten volgens de volkstelling van 1889 in de landbouw, als
dienstbode (verreweg de meerderheid) en in de industrie (bereiding
kledingstoffen, voeding, veenarbeid, manufacturen, was‑ en strijk‑
inrichtingen, huisfabricage, metaalindustrie). Zij waren verhou‑
dingsgewijs slecht vertegenwoordigd in de industriële sector. Dit
werk stond in slecht aanzien: meisjes en vrouwen die daar werkten,
werden beschreven als onwetend, vuil, onzedelijk en als slechte
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moeders (Leydesdorff, 1977). Werk in het huishouden als dienstbode
of werkvrouw zag men als een eerbaarder en hoogstaander beroep
voor vrouwen. De vooroordelen vanuit de burgerij tegen werk door
vrouwen waren echter groot. Men ging ervan uit dat vrouwen die
werkten tot de allerarmsten behoorden, en zelfs dat zij daarmee ook
bereid waren om op minder eerlijke wijze aan hun geld te komen
(Leydesdorff, 1977).
Omdat het loon voor vrouwen zo laag was, is het niet onrealistisch
te stellen dat het voor vrouwen in de onderklasse extreem moeilijk,
zo niet onmogelijk, was zelfstandig in hun eigen onderhoud te
voorzien. Het leven van deze vrouwen moet zonder meer ontzettend
zwaar geweest zijn. Naast hun werk – of dat nu was buitenshuis in
de fabriek, in het huishouden van anderen als werkvrouw, schoon‑
maakster of dienstbode of thuis als naaister of erwtenlezer (sorteer‑
der) – waren zij ook verantwoordelijk voor het huishouden: eten,
wassen, schoonhouden van het huis en de opvoeding van de kin‑
deren. De werkdagen waren lang en het huishouden was tijdrovend
in deze periode waar nog geen sprake was van (af)wasmachines,
drogers, goed uitgeruste keukens en vaak ook niet van stromend
water en gas.
Tegen het eind van de negentiende eeuw huwde de overgrote
meerderheid (86‑87%) van de vrouwen (Van Poppel, 1992). Men keek
over het algemeen neer op ongehuwde vrouwen. Daarnaast waren
er sterke economische motieven om te trouwen, voor mannen
zowel als voor vrouwen: mannen hadden een vrouw nodig om voor
de kinderen te zorgen en het huishouden te bestieren; vrouwen,
vooral uit de lagere klasse, konden in economisch opzicht praktisch
niet alleen overleven. De positie van ongehuwde moeders was nog
slechter: naast de grote problemen om in het levensonderhoud te
voorzien, werd ongehuwd moederschap door velen feitelijk op één
lijn gesteld met prostitutie (Leydesdorff, 1977).
Zorgen bij de gegoede burgerij over de volksstammen die leefden in
krottenwoningen, de vervuiling, het drankgebruik en de kinderen
die op straat rondzwierven, leidden vanaf de jaren dertig en veertig
van de negentiende eeuw tot een beschavingsoffensief. Die zorgen
waren enerzijds ingegeven door oprechte medemenselijkheid,
maar voor een deel ook gevoed door de angst voor verspreiding van
ziekten en opstand. Men wilde de arbeidersbevolking en de paupers
verheffen door hun de leefwijze, normen en waarden, inclusief de
religie, van de heersende klasse bij te brengen.

JV_02_10_3.indd 48

1-4-2010 13:13:12

Vrouwelijke bedelaars en landlopers

49

Dit beschavingsoffensief gaf (vooral ongehuwde) vrouwen uit de
gegoede burgerij de gelegenheid zich met zaken buitenshuis bezig te
houden en een eerzaam bij hun aard passend beroep uit te oefenen.
Zij stonden aan de wieg van de eerste opleidingen voor sociaal werk.
Ze waren actief in de oprichting van Volkskeukens, waar arbeiders
een voedzame warme maaltijd konden krijgen. Omdat men zich
vooral niet wilde afficheren als een soort liefdadigheidsinstel‑
ling was de hiervoor gevraagde vergoeding kostendekkend. Ook
ontfermden zij zich over de woonomstandigheden van de arbei‑
dersklasse. Volksopvoeding namen zij ter harte via de oprichting
van Volkshuizen en Volksacademiën. In Leiden was Emily Knappert
een belangrijke exponent van deze beweging. Eind jaren tachtig
richtte zij zich onder andere op de fabrieksmeisjes, die zij hun ‘ruwe
gewoonten’ trachtte af te leren en spaarzaamheid aan te leren. Later
zou zij als directeur van het Leidse Volkshuis haar ideeën over volks‑
verheffing (vooral die van meisjes) nog verder in de praktijk brengen.
Begin twintigste eeuw richtte men de aandacht ook steeds meer
op de kinderen. Er kwamen kinderwetten die het mogelijk maak‑
ten ouders uit hun ouderlijke macht te ontzetten. Gestichten en
inrichtingen moesten hun kinderen opvoeden tot deugdzame en
productieve burgers. Deze heropvoeding van ontspoorde kinderen
nam daarna een grote vlucht (Bijleveld, Wijkman e.a., 2007).
Dat deel van de bevolking dat zich niet wilde laten verheffen, dat
bleef volharden in losbandig en aanstootgevend gedrag, moest
aan het zicht van de samenleving worden onttrokken. Bedelarij
en landloperij waren voorbeelden van dat soort gedrag. Mannen
gingen naar Veenhuizen en Ommerschans, de zwaardere gevallen
naar de ‘Krententuin’ in Hoorn. Over deze mannelijke opzende‑
lingen is meer bekend dan over hun vrouwelijke equivalenten. De
geschiedenis van Veenhuizen is uitgebreid beschreven (De Vries,
1995). Veenhuizen is nu zelfs een enigszins jolig museum. Over de
vrouwelijke opzendelingen is vrijwel niets bekend.

Methode
Wij hebben onze informatie betrokken uit twee bronnen. Allereerst
de inschrijvingsgegevens van alle tussen 1886 en 1892 opgezonden
vrouwen; dit zijn niet alle opgezonden vrouwen over de periode

JV_02_10_3.indd 49

1-4-2010 13:13:12

50

Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 2, 2010

dat de RWI bestond, het betreft een selectie.1 Deze gegevens zijn
voorhanden in het Nationaal Archief te Den Haag. Ten tweede
hebben wij alle, eveneens in het Nationaal Archief aanwezige,
‘missiven’‑boeken geanalyseerd. Deze bevatten lijsten met korte
omschrijvingen van ingekomen en uitgaande stukken van de inrich‑
ting en bestrijken de periode 1890‑1907. 2 De boeken zijn onvolledig
in de zin dat sommige jaren wel een jaarverslag bevatten en andere
niet; ook ontbreken hele jaren en perioden. Ons bestand van in de
RWI verblijvende vrouwen overlapt dus slechts gedeeltelijk de perio‑
de die de missiveboeken bestrijken. Ten derde hebben wij, voor
een niet‑representatieve steekproef van alle ingeschreven vrouwen
(de eerste 45), de familieachtergrond geprobeerd te reconstrueren
door de vrouwen zelf, hun ouders, partners en kinderen na te zoe‑
ken in Genlias, Drenlias, de genealogische internetapplicatie van
de gemeente Amsterdam en de Digitale stamboom (www.digita‑
lestamboom.nl). Dit zijn allemaal internetapplicaties met gegevens
over huwelijken, geboorten, overlijden, soms echtscheidingen en
beroepen, die samen (vrijwel) het hele land in de relevante periode
dekken. Nagenoeg alle 45 vrouwen hebben wij kunnen traceren.
Dezelfde vrouwen hebben we vervolgens langs de gedigitaliseerde
versie van het Algemeen Politieblad gehaald (jaren 1852 tot en met
1893). Dit politieblad vermeldt veroordelingen en signaleringen van
personen die gezocht werden voor een misdrijf of door hun familie
als vermist waren opgegeven.
Omdat bij slechts 54 van de ingeschreven vrouwelijke opgezonde‑
nen een beroep is vermeld, hebben wij de beroepen van de vaders en
echtgenoten gehanteerd als een indicatie van de maatschappelijke
uitgangspositie van de vrouwelijke opgezondenen. Daarnaast gaven
Genlias en het politieblad aanvullende informatie over het al dan
niet veelvuldig voorkomen van ongehuwd moederschap of crimi‑
nele gedragingen van deze vrouwen.
Onze dataverzameling levert dus noch een compleet noch een
representatief beeld op.

1 Een rapportage over de inhoud van die database is te vinden in Van Eendenburg en
Van Eendenburg (2004).
2 Ingang 3.05.06, delen 1, 8 en 9.
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Vrouwen in de RWI: kenmerken en straffen
Tussen 1886 en 1892 verbleven 380 vrouwen in de RWI. Iets minder
dan de helft, 163 van de 380, werd meermalen geplaatst. In totaal
waren er 600 plaatsingen. Omdat een deel van deze vrouwen eerder
gewoond had in de bedelaarskolonies in Veenhuizen of Norg, zal het
werkelijke aantal ‘recidivisten’ hoger liggen. De gemiddelde leeftijd
van de vrouwen bij eerste opzending bedroeg 48 jaar, de jongste was
14 jaar en de oudste 82. Deze vrouwen waren dus oud, zeker in een
tijd dat de levensverwachting voor vrouwen rond de 47 jaar lag.
Net als bij de mannen in Veenhuizen, blijkt ook bij de vrouwen een
aantal rechtbanken grootleverancier: Amsterdam, Den Haag en
Heerenveen zijn samen goed voor 54% van alle opzendingen. Het is
onduidelijk waarom een klein aantal rechtbanken zo disproportio‑
neel veel opzond. Vooral Heerenveen valt op als rechtbank van een
minder grote stad. Misschien dat de nabijheid van Veenhuizen in
het begin van de door ons onderzochte jaren een rol heeft gespeeld,
al hadden wij dan ook een prominentere inbreng van Assen ver‑
wacht (die echter minder dan 1% was). Het fenomeen ‘grote stad’ kan
een rol hebben gespeeld voor Amsterdam en Den Haag, maar Rot‑
terdam bijvoorbeeld leverde weer slechts 5% van het totale aantal
opzendingen. In de vroegere jaren zien we ook iets meer vrouwen
uit de noordelijke provincies dan in de latere jaren, hetgeen op een
regionaal effect wijst. Mogelijk was ook sprake van politieke doelen:
Heerenveen (de grote stad in het door socialisten gekwelde Noor‑
den), Den Haag en Amsterdam waren in die tijd broeinesten van
radicalen. Een directe aanwijzing hiervoor zijn wij in de bronnen
echter niet tegengekomen.
De vrouwen verbleven gemiddeld 22 maanden in de RWI. Bedelarij
als reden voor opzending kwam iets vaker voor dan landloperij en
werd de vrouwen significant zwaarder aangerekend. De opgelegde
straftijd voor bedelen was 24 maanden, die voor landlopen 22 maan‑
den. Vrouwen kregen naarmate zij ouder waren (iets) hogere straffen
(ook als we corrigeren voor recidive). Ongehuwde vrouwen kregen,
vergeleken met getrouwde vrouwen, 4 maanden meer. De straf blijkt
niet goed voorspelbaar. 3 Mogelijk zijn er andere factoren die een rol
speelden, of was er sprake van een soort ‘standaard’‑tarief.

3 In een regressiemodel met achtergrond- en delictkenmerken was R 2adj = .094.
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De sterfte in de RWI was hoog: 8,2%, dus ongeveer een op de twaalf
overleed tijdens verblijf. Dat is des te opvallender omdat in de
jaren waar we het nu over hebben, de sterfte onder gevangenen
juist gemiddeld lager was dan die onder de Nederlandse bevolking
(Franke, 1990, p. 395). Dit is deels te verklaren door het feit dat
de gevangenen meestal relatief jonge mannen waren. De sterfte
onder de vrouwen vertaalt zich, rekening houdend met de leeftijd
van deze vrouwen en wat toen een gebruikelijke sterfte was, in een
Standardized Mortality Ratio4 van 2,04. Dat betekent dat de sterfte
meer dan tweemaal zo hoog was dan die in de algemene populatie
met dezelfde leeftijdsverdeling. Waarschijnlijk onderschatten we de
sterfte zelfs nog iets, omdat sterftetabellen met hele jaren rekenen
en wij hier een gemiddelde verblijfsduur van iets onder de twee jaar
hebben.
Bijna de helft van de ‘verpleegden’ was ongehuwd; dat is des te
opvallender gezien de gemiddeld hoge leeftijd. Ongeveer een kwart
gaf op gehuwd te zijn, twee vrouwen waren verlaten en zeven
gescheiden. Van de vrouwen in Nederland die in 1889 49 jaar oud
waren (de gemiddelde leeftijd over alle opzendingen), was 74%
gehuwd, slechts 0,5% gescheiden, 12% verweduwd en 14% nooit
gehuwd (Volkstelling, 1889). We houden er rekening mee dat een
groter aantal vrouwen gescheiden of verlaten was, maar dat men
dat uit schaamte niet vermeldde. Het opvallendst is echter het zeer
grote aantal nooit gehuwde vrouwen. Van slechts drie vrouwen staat
vermeld dat zij kinderen hadden. Dat wijst erop dat de registratie
van hun achtergrond waarschijnlijk niet in alle gevallen geheel
volledig was.
Voor ruim een derde van de vrouwen wordt vermeld dat zij geen
onderwijs hebben genoten. Deze vrouwen hadden in de periode
1845‑1861 naar de lagere school moeten gaan. Wij hebben geen
cijfers kunnen vinden voor die jaren. In 1862 en 1863, na de Wet op
het Lager Onderwijs uit 1857 van Van der Brugghen, die voor een
forse toename van de onderwijsparticipatie zorgde, ging 28% van de
meisjes niet naar school (Dasberg en Jansing, 1987, p. 15). Daarmee
lijkt het analfabetisme iets, maar niet spectaculair hoger dan men
zou verwachten. Voor slechts 54 vrouwen werd een beroep vermeld:

4 Het aantal geobserveerde doden gedeeld door het aantal verwachte doden; betrouwbaarheidsinterval 1,427 - 2,830; p < 0,001.
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in een ruime meerderheid van de gevallen werkster of werkvrouw.
Andere beroepen waren wasvrouw, schoonmaakster, dienstbode,
arbeidster, vlaszwengelaarster, koopvrouw en ventster.
Uit de genealogische bronnen blijkt dat 11, bijna een kwart van
de 45 nagezochte vrouwen, buitenechtelijk één of meer kinderen
hadden gekregen. Sommigen huwden later, waarbij in alle gevallen
sprake was van erkenning van deze kinderen door de echtgenoot. In
de periode waarin deze vrouwen leefden, was ongeveer 3% van de
levendgeborenen buitenechtelijk (CBS, 1973). Er waren dus in deze
kleine groep opvallend veel vrouwen die ongehuwd een kind hadden
gekregen. Deze bronnen laten daarmee zien dat in werkelijkheid
veel meer vrouwen kinderen hadden dan uit de inschrijvingsboe‑
ken blijkt. De huwelijkse status (ongehuwd, gehuwd, verweduwd,
enzovoort) komt voor de nagezochte vrouwen wel vrij goed overeen
met de gegevens in de inschrijvingsboeken. 11 van de 45 vrouwen
waren ‘koloniste’, hetgeen betekent dat zij hadden geleefd op een
van de armenkolonies in Drenthe. Er was overlap tussen deze twee
kenmerken: veel vrouwen van de kolonies hadden onwettige kinde‑
ren. We moeten er dus rekening mee houden dat de bronnen voor de
latere jaren een iets ander beeld opleveren, aangezien we aanvanke‑
lijk veel vrouwen uit het noorden van Nederland aantroffen.
De beroepen van de vaders en de echtgenoten van deze vrouwen,
voor zover wij die tegenkwamen in de genealogische bronnen,
bevonden zich vrijwel zonder uitzondering op de laagste ladder
van de beroepenclassificatie: ruim twee derde van de vaders was
arbeider of dagloner. De partners van deze vrouwen verkeerden in
hetzelfde segment als de vaders. Bijna allemaal waren zij arbeider,
één was timmerman. Waar de mannen in Veenhuizen voor een deel
redelijk opgeleid waren, zien we dat deze vrouwen grotendeels uit de
onderste laag van de samenleving afkomstig waren.
9 van de 45 vrouwen die wij door Genlias hebben gehaald – 20% –
vinden wij terug in het Algemeen Politieblad. In de meeste gevallen
betreft het een veroordeling voor openbare dronkenschap, vaak
samen met diverse mannen. Eén vrouw was prostituee en was
veroordeeld voor diefstal bij recidive, waarvoor zij eerder in de
vrouwengevangenis in Gorinchem had gezeten. Een andere vrouw
werd gezocht omdat zij spoorloos was. Net als bij de mannen in
Veenhuizen zien we dus nauwelijks criminaliteit.
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Bestuur en gezag in de RWI voor vrouwen
Uit de brieven in de missiveboeken blijkt dat de directie van de
RWI te Leiden weinig zelfstandige bevoegdheden had. Er was een
bestuur, dat de directeur aanstuurde. Er was een geneesheer aan
de instelling verbonden voor de medische zorg, een dominee, een
priester en een Israëlitisch geestelijke voor de geestelijke zorg. Er
waren inspecties, al hebben wij niet kunnen achterhalen hoe vaak
die waren. Zelfs voor de meest eenvoudige beslissingen, zoals hoe
te handelen in geval van ziekte bij het eindigen van de straftijd van
verpleegden of het verstrekken van een gratis pet aan de directeur,
was advies of toestemming van de minister nodig. Datzelfde geldt
voor alle langetermijnaankopen die men wilde doen, zoals levens‑
middelen voor de verpleegden, het keuren van vlees, het aankopen
van grondstoffen – voornamelijk Drentse scheerwol – tot de vergoe‑
ding voor het orgelspel tijdens de godsdienstoefening. Na aankoop
gingen de declaraties opnieuw richting ministerie.
De correspondentie met de directeur van Veenhuizen ging vooral
over de inkoop van grondstoffen voor de arbeid (wol) en over het
sturen van overtollige levensmiddelen, huisraad, keukenartikelen
en kousen.
We vinden weinig informatie over de vrouwen zelf die in de RWI
verbleven. Soms krijgen we een inkijkje via ‘akkefietjes’ of andere
problemen die om afhandeling vragen. Ook zijn er nogal eens kwes‑
ties met kinderen die, uiteraard met toestemming van de minister,
om een oplossing vragen.

Kinderen in de RWI
Kinderen verbleven in de RWI tot de geneesheer oordeelde dat zij de
zorg van de moeder konden ontberen. Daarna moesten zij volgens
de voorschriften de RWI verlaten. Zo werd de 6‑jarige Bernardus
Witkamp,5 zodra de geneesheer dat verantwoord achtte (en omdat
er geen sprake was van ‘vermogende bloedverwanten die voor het
kind kunnen zorgen’), aangeboden aan het gemeentebestuur van
Oegstgeest. Twee maanden later keert Bernardus Witkamp weer

5 Wij hebben alle achternamen van de vrouwen gewijzigd.
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in het missiveboek terug. Na een aanvankelijke toezegging dat het
college van B&W het kind in een weeshuis zal opnemen, komt Oegst‑
geest op zijn besluit terug. Men verwijst naar Den Haag (daar heeft
moeder met een vriend gewoond, onduidelijk is of dit ook de vader
is) of het Rijk. De RWI wendt zich wederom tot de minister hoe te
handelen.
Dat men zich in het algemeen niet al te druk maakte over de opname
van kinderen in een weeshuis, blijkt ook uit de correspondentie over
de aanstelling van de weduwe Boom als toezichthoudster bij de zie‑
kenzaal. De minister had aanvankelijk bezwaar in verband met haar
grote aantal kinderen. Dit is opgelost door vijf van haar kinderen in
een weeshuis in Den Haag te plaatsen, waardoor alleen de jong‑
sten tot haar last waren, wat volgens directeur en geneesheer geen
bezwaar oplevert voor een ‘richtige vervulling van haar betrekking’.

Het ‘gedrag der verpleegden’
In 1890 bericht de RWI aan de minister dat ‘sedert vestiging van
de RWI voor vrouwen alhier geen disciplinaire straffen hoefden te
worden opgelegd: het gedrag der verpleegden laat weinig of niets
te wenschen over’. Er zijn uitzonderingen: verpleegde Aaltje Mer‑
tens werd beticht van ontuchtige handelingen met een in de RWI
werkzame metselaar. Drie weken later duikt haar naam opnieuw
op omdat zij beledigende praatjes over de directeur heeft verspreid.
Als straf krijgt zij een maand celarrest. Mevrouw Mulder is onhan‑
delbaar, verzet zich tegen maatregelen van orde en tucht en weigert
hardnekkig om te werken.
We lezen dat ene Maria Brandt zich ‘onregelmatig afwisselend,
nu eens bewegelyk en veel praten, dan weer rustig en geen woord
uitend’ gedraagt. ‘Ze spreekt gaarne in rymen, ook in de periode
van veel praten en groote bewegelykheid is haar stemming melan‑
cholisch en uit ze kleinheidsideeën.’ Maria Brandt wordt naar het
Rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik overgebracht.
Er is door de jaren heen een regelmatige stroom van vrouwen die
zo wordt afgevoerd. Dit geeft de minister van Justitie in 1907 aan‑
leiding de geneesheer van de RWI te vragen of krankzinnigheid vaak
voorkomt onder de verpleegden en of een wijziging van de aanpak
nodig is. De geneesheer antwoordt dat het slechts sporadisch voor‑
komt. In 1893 werden overigens nog meer dan tien vrouwen
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Op 22 juli 1893 verzoekt de directeur van de RWI om ene Helena Meijer
in het krankzinnigengesticht in Medemblik te laten opnemen. Helena
Meijer verblijft in de RWI met een 2,5 jaar oud kind. Zij schijnt nog twee
kinderen te hebben die in het armenhuis in Rotterdam verblijven. Haar
man zit in hechtenis in Dordrecht. Helena Meijer wordt naar Medemblik
overgebracht.
Wie was Helena Meijer, uit wat voor familie kwam zij, en wat kwam er van
haar kinderen terecht?
Helena Meijer is de dochter van Limburgse immigranten uit Rotterdam.
Bij het huwelijk van haar ouders heeft haar moeder al een dochter, die bij
het huwelijk wordt erkend. Dat oudste kind verdrinkt op 12-jarige leeftijd.
Samen krijgen Helena’s ouders nog vijf kinderen, waarvan er twee jong
sterven. Als Helena 5 is, sterft haar vader.
Helena trouwt op 28-jarige leeftijd met een vijf jaar jongere man, Martinus
Teunissen, een broodbakker. Op dat moment is ook zij al moeder: zij heeft
een dochter van 5 jaar en een van bijna 1 jaar. Dit kind sterft zes dagen
na het huwelijk. Vervolgens krijgt Helena met Martinus nog zes kinderen.
Een jongetje sterft jong, een ander verdrinkt op 26-jarige leeftijd. De
twee kinderen die in het armenhuis in Rotterdam zaten toen Helena naar
Medemblik werd afgevoerd, waren twee jongetjes, van 9 en 5 jaar. Het kind
dat zij bij zich heeft, is een dochtertje dat ook Helena heet.
Helena’s oudste dochter trouwt met een politieman; ook deze dochter
is al moeder als ze trouwt. Het paar krijgt nog drie kinderen. Van de vier
kinderen in dit gezin zal er slechts één de volwassenheid bereiken. Helena’s
volgende kind dat niet jong overlijdt, trouwt op 27-jarige leeftijd. Zij is
wasvrouw, hij los werkman. Als zij trouwt, heeft zij al vier kinderen. Van
deze kinderen worden er twee volwassen, de jongste overlijdt veertien
dagen na het huwelijk. Het huwelijk wordt binnen twee jaar ontbonden
omdat zij overspel heeft gepleegd. Tijdens de huwelijken van deze dochters
is vader Teunissen spoorloos; voor moeder is telkens een geneeskundige
verklaring afgegeven. Een van de dochters kan niet schrijven.
Van één zoon van Helena weten we slechts dat hij trouwde met een tien
jaar oudere Friezin. Een andere zoon werd rietwerker. Hij was meermalen
bij het Volkskosthuis in Rotterdam ingeschreven. Vermoedelijk was hij
ongehuwd. Helena’s jongste dochter, die met haar moeder korte tijd in de
RWI verbleef, duikt in 1916 op in Den Haag. Tussen 1916 en 1930 woont zij
op minstens twintig verschillende adressen. Dan trouwt zij, op 40-jarige
leeftijd, met een oudere man. Waarschijnlijk is zij kinderloos gebleven.
Helena Meijer overlijdt in 1916 in Poortugaal. Zij heeft de laatste 24 jaar
van haar leven in inrichtingen doorgebracht.
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naar Medemblik gebracht, op een gemiddelde populatie van ruim
honderd toch een aardige fractie. Uit Medemblik rapporteert men
jaarlijks terug over de opgezonden vrouwen. Over Maria Brandt, in
april 1907: ‘Perioden van sufheid, indolentie, ontoegankelykheid,
met soms een aanduiding van gedachtenvlucht wisselen onregel‑
matig af met tyden van opgewektheid, waarin patiente of veel zingt
en praat, of schreiend lamenteert.’

Voeding en hygiëne
De leefomstandigheden voor de vrouwen die in de RWI zaten, waren
– vergeleken met de omstandigheden waarin het verpauperde deel
van de natie waar deze vrouwen uit voort lijken te komen – relatief
gezien niet al te slecht.
Uit de stukken maken wij op dat de vrouwen regelmatig en voor
die tijd redelijk gevarieerd te eten kregen. De instelling kocht ‘ten
behoeve van het levensonderhoud van de verpleegden’ roggebrood,
ongebuild tarwebrood, vlees (werd gekeurd), rundvet, gort, erwten,
bonen, zuurkool, en boter en eieren voor de zieken in. De wense‑
lijkheid van haring als aanvulling komt regelmatig in de stukken
terug, maar wordt niet gehonoreerd door de minister van Justitie.
De instelling verbouwde zelf selderij, andijvie, prinsessenbonen,
aardappelen (deze worden op een gegeven moment van rijkswege
geschrapt), prei, uien, wortelen, bieten, bruine bonen, ‘aardbeziën’
en bessen (de laatste twee voor de zieken). Om voor het hele jaar
over voldoende voedsel te kunnen beschikken maakte men ook veel
in. Wat overschoot werd (na toestemming van de minister) naar de
RWI’s te Veenhuizen of Hoorn verscheept.
’s Ochtends en ’s avonds kregen de vrouwen brood (zonder beleg)
en koffie. Hoewel de minister van Justitie eenmaal klaagde over de
grote hoeveelheden (duurder) tarwebrood die de instelling ver‑
bruikte, werd dat uiteindelijk gedoogd omdat veel vrouwen zulke
slechte gebitten hadden dat ze het goedkopere en beter houdbare
roggebrood, zoals de directeur meldde, ‘niet vermalen kregen’. De
warme maaltijd vond tussen de middag plaats. Deze bevatte voor de
gehele week standaard de volgende ingrediënten: erwten (eenmaal
per week 250 gram), gort (eenmaal per week 200 gram), vleessoep
(tweemaal per week 120 gram) en bruine bonen (eenmaal per week
350 gram). Dit rantsoen vulde men aan met de voornoemde produc‑
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ten die besteld dan wel verbouwd werden. Men dronk (en waste zich
met) duinwater.
In een kantine konden de vrouwen met hun verdiende geld marga‑
rineboter, spek, snuif en grofbrood kopen, maar daar wordt maar
matig gebruik van gemaakt. Onduidelijk is of dit te maken had met
een gebrek aan middelen of desinteresse. De inspectie bleek tevre‑
den over de kwaliteit en hoeveelheid van de verstrekte voeding. Ook
de verpleegden klaagden niet.
In het licht van de hedendaagse normen over gezond eten lijkt het
dieet aan de schrale kant: weinig fruit, onduidelijk is hoeveel vlees
er in de vleessoep zat, geen boter, kaas of eieren. Aardappelen,
een belangrijke bron van vitamine C, zijn op een gegeven moment
geschrapt. Maar de vrouwen kregen waarschijnlijk wel voldoende
groenten en granen (brood) naar binnen. Behalve een tekort aan
verschillende vitaminen, valt vooral het tekort aan calcium (melk,
melkproducten) op, van belang voor de opbouw en het onderhoud
van tanden en botten, en het gebrek aan fruit.
Uit onderzoek naar het eetpatroon van Leidse arbeiders rond
1890 blijkt echter dat hun dieet vrijwel uitsluitend uit aardap‑
pelen bestond. Vlees was onbetaalbaar, behalve in de vorm van
halfbedorven restanten en slachtafval (in de RWI werd het vlees
gekeurd). Brood was er voor de gewone bevolking alleen in de vorm
van roggebrood, dat regelmatig vermengd was met zand of gips.
Water haalde men uit regentonnen, putten, buurtpompen of uit de
gracht. Hoewel er inmiddels een duinwaterleiding was, was lang
niet iedereen daarop aangesloten, zoals de RWI dat wel was. Ook de
bereidingsomstandigheden van het eten waren meestal beduidend
onhygiënischer dan die in de RWI (Van Es, 2008, p. 129 e.v.).
De vrouwen sliepen in kribben en nachtlegers in slaapzalen, op een
strozak – jaarlijks gevuld met vers stro – soms op een matras gevuld
met alpengras, en peluwen. De kussenslopen en lakens werden
iedere twee weken verschoond. Matrassen waarop iemand stierf,
werden verbrand en de dekens gewassen. De onderkleding en even‑
tueel ook de bovenkleding werden wekelijks gewassen met zeep. De
vrouwen kregen eenmaal per week een warm voetenbad en eenmaal
per maand een warm bad voor het hele lichaam.
Voor zieken was er een aparte ziekenzaal en altijd een geneesheer
aanwezig. Met het Academisch Ziekenhuis te Leiden waren afspra‑
ken gemaakt over het kosteloos (voor onderwijsdoelen) opnemen
van vrouwen, inclusief zwangere vrouwen vlak voor de bevalling.
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Uit herhaalde vragen aan de minister van Justitie hoe te handelen
bij ziekte ten tijde van het expireren van de straftijd, blijkt dat het lot
van deze vrouwen de directie en de geneesheer niet geheel onver‑
schillig liet. Zieken kregen ook extra voedingsmiddelen in de vorm
van ‘aardbeziën en bessensap’ en eieren, boter en karnemelkse pap.
Hiervoor meldden wij dat de sterfte onder deze vrouwen hoog was.
De vraag is waar die verhoogde sterfte aan toe te schrijven is. De
voeding in de RWI was voor die tijd en, zoals hiervoor al aangege‑
ven, gezien de levensomstandigheden waarin deze vrouwen buiten
de inrichting verkeerden, heel behoorlijk. Ook de hygiëne was voor
die tijd bovengemiddeld. Een verklaring zou kunnen zijn dat de
vrouwen al zo’n slechte gezondheid hadden en zo verzwakt waren
dat ze, ondanks de relatief betere omstandigheden, toch bezweken.
In dat geval zou men verwachten dat veel vrouwen kort na bin‑
nenkomst zouden overlijden. Ook zouden we verwachten dat de
wintermaanden een verhoogde sterfte te zien zouden geven en dat
de relatief zwakkeren, de ouderen, het eerst stierven. Dit zien wij
niet gebeuren: de vrouwen die overlijden, zijn iets, maar niet signi‑
ficant, ouder dan de vrouwen die overleven, en er is slechts sprake
van een licht verhoogde sterfte in de koudere maanden (oktober‑
maart: 18 van de 33 gevallen). Gemiddeld is men ruim anderhalf jaar
binnen bij overlijden. Een andere verklaring is dat de vrouwen bij
binnenkomst al chronische ziekten onder de leden hadden, waaraan
zij uiteindelijk stierven. Mogelijk speelde alcoholisme hierin ook een
rol.

Bezigheden
De meeste vrouwen die konden werken, hielden zich bezig met
breien, voornamelijk sokken en kousen en in mindere mate hand‑
schoenen. Het breiwerk was in eerste instantie bedoeld voor de RWI
te Veenhuizen en het ministerie van Koloniën. Waarschijnlijk brei‑
den ze ook voor eigen gebruik: ‘vrouwenkousen werden gebreid van
garen, hetwelk verkregen was door het uithalen van sokken indertijd
uit de strafgevangenis te Gorinchem ontvangen’. Regelmatig is spra‑
ke van het aanbreien van sokken en kousen (hiervoor was overigens
weer toestemming van de minister nodig). Naast breien en huis‑
houdelijk werk konden de vrouwen zich bezighouden met spinnen
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en het kaarden en schrobben van wol. Enkelen werkten in de tuin of
repareerden kleding voor de ambtenaren van de RWI.
Het jaarverslag van 1900 vermeldt dat van de ongeveer 100 toen
aanwezige vrouwen er 61 arbeid verrichtten. Wat de rest deed, is niet
duidelijk. De voordurende aanwezigheid van een geneesheer, het
bestaan van een ziekenzaal en een gemiddeld aantal ziektedagen
van ongeveer twintig per verpleegde per jaar doen vermoeden dat er
altijd wel een aantal vrouwen te ziek (of te oud) was om te werken.
Wat niet verwonderlijk is gezien de gemiddelde leeftijd en hun
lichamelijke conditie.
Behalve wol – veel Drentse – komen wij grijslinnen, dweilergoed,
zwarte baan, wit en zwart overlaken, ongebleekt katoen en wol‑
kaarden en wolschrobbel tegen. Voor het huishoudelijk werk had de
inrichting behoefte aan kamerbezems, platte boenders, luiwagens,
witkwasten, puntkwasten en klompen, die ze voor een groot deel
weer uit Veenhuizen aangeleverd kreeg.
De productie van de RWI is fenomenaal: in 1900 werd er 1.098 kilo
wol verwerkt, er werden 4.930 grijs wollen kousen en 2.960 blauw
wollen sokken (van uitgehaalde wol) gebreid en 11.961 lakens en,
voor eigen gebruik, dag‑/nachtmutsen, boezelaars en borstrokken
genaaid. In 1900 zijn er drie Singer‑trapnaaimachines; later komt
er een breimachine bij. Die productie was overigens niet altijd naar
wens. In juli 1906 is er bijvoorbeeld te weinig geproduceerd, waarbij
de directeur ook nog meldt dat hij tot zijn leedwezen heeft verzuimd
om een machtiging voor een wijziging van de ‘levering der kousen’
aan te vragen. De directeur schrijft: ‘Thans zal met kracht het breien
van kousen worden voortgezet.’ Op 23 augustus van datzelfde
jaar komt ook nog eens een brief van het Centraal Beheer van den
Gevangenis Arbeid binnen, waarin wordt gemeld dat de door de
inrichting geleverde sokken (19 paar 1e taille, en 78 paar 2e taille)
zijn afgekeurd aangezien deze in vorm en afmetingen belangrijk
van de modellen afwijken. Herlevering dient binnen veertien dagen
plaats te vinden. Daar wordt streng aan toegevoegd dat in het ver‑
volg ieder paar sokken moet worden gemerkt en dat de sokken niet
meer gevouwen mogen worden.
Voor de arbeid bestonden vaste tarieven. De RWI moest zich
verantwoorden voor afwijkingen bij werkzaamheden die blijkbaar
niet standaard waren, zoals het maken van doeken voor de inmaak‑
vaten. Dit vroeg om een ‘met oordeel vaststellen van loon voor
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werkzaamheden niet in het tarief voorkomende (...)’, aldus de brief
aan de minister. Het loon was bestemd voor eventuele aankopen in
de kantine, als vergoeding van reiskosten (bij ontslag) en om een
start te kunnen maken na afloop van het verblijf in de inrichting.
Ter stichting waren er godsdienstoefeningen, een bibliotheek met
683 unieke titels (in totaal 750 boeken, maar vaak volgens de onder‑
wijzeres ofwel te kinderachtig of juist weer te moeilijk) en tijdschrif‑
ten (favoriet waren De Hollandsche illustratie, De huisvriend en
Tehuis). Vrouwen onder de 40 konden tweemaal per week twee uur
onderwijs volgen. Over het rendement daarvan maakte de directie
zich niet al te veel illusies. Hoewel men constateert dat velen het
nog wel aardig vinden om een brief te leren schrijven, blijkt het
heel lastig voor deze vrouwen ‘om hun gedachten in woorden om te
zetten’. Iedere week is er ook twee uur naailes, waar naar de zin van
de RWI veel te weinig gebruik van wordt gemaakt: ‘(...) immers wat is
een vrouw die niet in staat is zelf lijf‑ en huishoudgoed te maken en
dit te onderhouden?’
Op zon‑ en feestdagen mag men lezen, domino spelen of dammen.
Tussen 13.00 en 15.00 uur kan men dan ook bezoek ontvangen in een
speciale kamer buiten het complex in gezelschap van een manne‑
lijke bewaker. Wij weten niet hoe vaak dat gebeurde.

Voorbereiding op terugkeer in de maatschappij
Hoewel men zich wel zorgen maakte over de zieken bij ontslag, lijkt
men zich verder weinig te bekommeren om de toekomstperspectie‑
ven van deze vrouwen. Het Genootschap tot Zedelijke Verbetering
der Gevangenen (afdeling Leiden) krijgt aanvankelijk geen poot aan
de grond, bang als men was dat zij ‘gevangenen aanleiding zouden
geven tot ontevredenheid met hun lot’ en als gevolg daarvan ‘tot
minder onderworpenheid aan de regels van tucht’.
De minister van Justitie is echter een andere mening toegedaan
en later in het jaar mag voornoemd genootschap alsnog in contact
komen met de vrouwen die het komende trimester vrijkomen.
Tweemaal per week – op dinsdag en zaterdag – mogen de leden met
de vrouwen spreken. Dat dient echter wel buiten de inrichting te
geschieden. Een bode wordt op pad gestuurd om te vragen of de
dames van plan zijn te komen, in welk geval men de regentenkamer
zal verwarmen.
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De ‘zedelijke verbetering der verpleegden’ wordt gezien als een
exclusieve taak voor ‘de godsdienstleraars, geestelijken en het
godsdienstonderwijs’. Ook de Leidse Emily Knappert, die haar
missie tot zedelijke verheffing van de fabrieksmeisjes ongetwijfeld
wilde uitbreiden tot die van de vrouwelijke verpleegden, wordt een
vergunning ontzegd. Pas later mocht zij, onder de strikte beperking
dat ze zich echt alleen met godsdienstonderwijs zou bezighouden,
als godsdienstlerares aantreden.
Dat die zedelijke verbetering niet altijd slaagde, blijkt uit de jaarver‑
slagen van de godsdienstleraren. De animo voor godsdienstlessen
was maar zeer gering. In 1906 nemen drie vrouwen deel aan de
catechismus. De predikant schrijft in het jaarverslag over 1906:
‘Mijn ernstige pogingen om één mijner leerlingen die in juni j.l.
haar vrijheid herkreeg, tot een nuttig lid der maatschappij te doen
worden, werden helaas! verijdeld door haar zwak karakter en door
verleiding van buiten.’
Bij ontslag gingen vrouwen terug naar een gemeente van keuze.
Zieke vrouwen werden begeleid bij terugkeer. Het verdiende geld
kregen vrouwen niet mee: het reglement hield in dat het geld pas bij
inschrijving in de volgende gemeente overhandigd werd, opdat men
niet meteen bij aankomst ten laste van de armenkas kwam.

Conclusies
De vrouwen die wij in de RWI zagen, waren opvallend oud en alleen.
Zij komen daarnaast over als uitgeput, beschadigd en afgeschreven.
De meerderheid was opgezonden voor bedelen, in tegenstelling tot
de mannen die wij hebben onderzocht, die vrijwel allen voor land‑
lopen waren veroordeeld. We kwamen ook relatief veel vrouwen
tegen die later verwezen zijn naar een krankzinnigeninrichting. Bij
nazoek bleek een deel van de vrouwen voor lichte vergrijpen, vooral
openbare dronkenschap, veroordeeld te zijn geweest. De vrouwen
lijken afkomstig uit de laagste regionen van de maatschappij. Een
aanmerkelijk deel heeft waarschijnlijk de extra last en het stigma
van ongehuwd moederschap gedragen.
Net als de mannen kregen deze vrouwen saai en monotoon werk te
doen met als enig doel bezighouden, zodat zij niet ten prooi zouden
vallen aan ledigheid. Dat zij zo ook het ministerie van Koloniën
en de RWI in Veenhuizen van sokken konden voorzien, was mooi
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meegenomen. De keten van RWI’s en gevangenissen lijkt in zekere
zin een autarkisch systeem: de overgebleven vaten ingemaakte
andijvie werden niet verkocht, maar aan andere instellingen binnen
het gesloten systeem overgedaan. Voor een deel zal daaraan ten
grondslag hebben gelegen dat men de opgezondenen en de instel‑
ling zo veel mogelijk buiten de normale maatschappij wilde houden.
Voor een ander deel blijkt tussen de regels door ook dat men met
de goedkoop geproduceerde goederen de markt niet wilde beder‑
ven. Hoe oud en ziek de vrouwen ook waren, het beeld dat uit de
missiveboeken oprijst, is er ook een van een aparte kolonie, binnen
de muren en buiten de maatschappij, van spinnende, naaiende en
breiende vrouwen.
Dat er onvoorstelbaar veel ellende en verdriet schuil moet zijn
gegaan achter deze ‘missiven‑werkelijkheid’ laten de schaarse
doorkijkjes in de levens buiten de muren van deze vrouwen zien.
De directeur rept soms van de ruwe en bandeloze levens die de
vrouwen hebben geleid; de kindersterfte in de paar gevallen die wij
nazochten, was – ook voor die tijd – hoog.
Opmerkelijk is dat men zich weinig leek te bekommeren over het
onthouden van ouderlijke zorg (moederzorg) aan de kinderen. Als
voorbeeld daarvan noemden wij al de zaalopzichteres en het kind
dat aan B&W van Oegstgeest wordt aangeboden. Die opvatting is
des te opmerkelijker gezien de centrale positie die het gezin en de
rol van de moeder daarin, als opvoedster en verzorgster van haar
kinderen, in was gaan nemen in de heersende denkbeelden. Maar
mogelijk meende men ook dat deze moeders niet echt in staat zou‑
den zijn hun kind op te voeden. 120 jaar geleden gingen de kinderen
van deze opgesloten vrouwen naar het armenhuis of een weeshuis;
familie leek ook weinig genegen – voor zover wij kunnen zien – de
kinderen op te nemen. Was men te arm om nog een mond te voeden?
Of wilde men niets meer te maken hebben met deze vrouwen?
Alhoewel de RWI als ‘opvanginstelling’ mede een instrument was
om personen die overlast gaven en het straatbeeld vervuilden en van
wie, zeker als het mannen betrof, een zekere dreiging uitging, uit
de samenleving te verwijderen, is het de vraag in hoeverre niet een
zekere mate van ‘vrijwilligheid’ ook een rol speelde. Vrijwilligheid
dient daarbij te worden begrepen als een ingreep of noodsprong
van betrokkenen, die het alleen niet meer rooiden, geen eten meer
hadden, zwierven en onderdak en voedsel nodig hadden. Dergelijk
instrumenteel ‘gebruik’ van bedelaarskolonies, werkhuizen en
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andere opsluitingsinstellingen door armere bevolkingsgroepen in
het kader van overlevingsstrategieën is onder andere beschreven
door Lis en Soly (1990). Van mannelijke bedelaars en landlopers
werd wel gezegd dat zij, als het koud werd, op de stoep bij het politie‑
bureau gingen zitten bedelen, om verzekerd te zijn van een onder‑
komen voor de winter. Van Duyne (1987) heeft hier echter in recht‑
bankarchieven geen ondersteuning voor kunnen vinden. Ook voor
onze vrouwen zien we niet het patroon dat we dan zouden verwach‑
ten: meer opnames in de herfst‑ en wintermaanden. Zwerven was
voor vrouwen een veel gevaarlijker optie dan voor mannen. Voor
vrouwen zullen dergelijke crises mogelijk minder seizoensgebonden
zijn geweest en meer gelegen in het niet meer kunnen zorgen voor
kinderen, verstoting door of verlies van familie en sterfte van of ver‑
lating door de echtgenoot. Wij vonden daarvoor ondersteuning waar
wij zagen dat familie (kennelijk) niet genegen was de kinderen van
deze vrouwen op te vangen en deze oude alleenstaande onproduc‑
tieve vrouwen niet in huis wenste te hebben. Daarmee vielen deze
vrouwen de facto buiten alle netwerken van informele zorg.
Het verblijf in de RWI was dus waarschijnlijk niet alleen het gevolg
van sturing door de overheid, maar ook van uitstoting door hun
families. Dat levert wel meteen een vervolgvraag op, namelijk hoe
komt het dan dat deze vrouwen niet bij hun families konden (of
wilden) blijven? Kwam dat alleen door bittere armoede of speelde er
meer? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat deze vrouwen eigenschappen
hadden die hen niet of slecht huwbaar maakten, eigenschappen
waardoor zij ook de aansluiting misten op andere vlakken? Waren
er misschien toch meer psychische stoornissen dan we zagen? Of
werden zij door hun familie zo slecht behandeld dat zij daar zelf
niet meer konden of wensten te verblijven (De Koster, 2003). Was het
daarmee een ‘keuze’ van deze vrouwen, uit twee kwaden? Gegeven
de maatschappelijke constellatie in die tijd is het waarschijnlijk dat
velen, als zij huis en haard verlieten, zo in het nauw kwamen dat er,
naast prostitutie, weinig andere opties voorhanden waren om in
leven te blijven.
Over het toekomstperspectief van deze vrouwen leek men zich niet
al te druk te maken. Hoewel minder dan de helft terugkeert in de
RWI, is er terugblikkend op het tijdvak dat we bezien, weinig reden
te veronderstellen dat deze vrouwen zich na het verblijf in de RWI
wel hebben kunnen redden in de maatschappij. De aangeleerde
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vaardigheden (breien en naaien) zullen niet de basis hebben gelegd
voor een leefbaar bestaan. En het is waarschijnlijk ook niet reëel te
veronderstellen dat men dat voor deze vrouwen en in die tijd met
een ander aanbod wel voor elkaar had gekregen. De godsdienstlera‑
ren beschrijven duidelijk dat het met de zedelijke verbetering en de
inkeer van deze vrouwen niet wilde vlotten.
Al met al lijkt daarmee de achtergrondproblematiek van deze RWI‑
vrouwen anders dan die van de mannelijke RWI‑bewoners in die
tijd. Net zoals nu lijkt het erop of de problematiek van de vrouwen
afwijkend was, in die zin dat meer dan bij de mannen sprake was
van een gebrek aan kansen, moeite met maatschappelijke en rela‑
tionele aansluiting en alcoholmisbruik. Mogelijk was er ook relatief
veel psychische problematiek. Er waren ook problemen karakte‑
ristiek voor de maatschappij waarin deze vrouwen opgroeiden,
zoals de bittere armoede, de maatschappelijke achterstelling van
vrouwen, vooral die uit de lagere klassen, en mogelijk de specifieke
problemen van ongehuwd moederschap in die tijd.
Op sommige punten vertonen onze vrouwen in 1890 ook gelijke‑
nis met de vrouwen die nu vastzitten. Slotboom en Bijleveld (2007)
lieten zien dat gedetineerde vrouwen het werk‑ en opleidingsaanbod
in detentie oninspirerend en nutteloos vinden (zij verrichten vooral
veel schoonmaak‑ en eenvoudig werk). Waar onze vrouwen in 1890
maatschappelijk eigenlijk bij voorbaat vrijwel kansloos waren, is dat
voor vrouwen die nu in detentie zitten, niet per definitie zo. Hoewel
lang niet al deze vrouwen hun leven zullen kunnen of willen ver‑
anderen, zijn de maatschappelijke omstandigheden nu zo (gelijke
beloning, geen schande om te werken) dat het beleid de opsluiting
van deze vrouwen zou kunnen aangrijpen om hun wel de kans te
geven meer van hun leven te maken. De historie hoeft zich niet te
herhalen.
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De Brabantse smokkelaars
Een grensgeschiedenis vol heroïek en eigenbelang
P. Spapens*

Aan de Dorpstraat in Luijksgestel, in de schaduw van de muziek‑
kiosk, staat het monument van de Kraaienpoot. De inclusief sokkel
ongeveer 1,60 meter hoge kraaienpoot werd in 1985 onthuld door de
toenmalige burgemeester. Het idee om in dit Kempen‑dorp vlak bij
de Belgische grens het monument op te richten was afkomstig van
Jan van den Dungen. De medewerker van de toen nog zelfstandige
gemeente Luijksgestel vond op de zolder van het gemeentehuis een
emmer vol met kraaienpoten. Die waren ooit van de weg geraapt
nadat ze tijdens een nachtelijke achtervolging van een gepantserde
smokkelwagen door de bijrijder waren uitgestrooid om zich de dou‑
ane van het lijf te houden.
Het monument is een hommage aan de talloze eenlingen in Luijks‑
gestel die al smokkelend wat bijverdienden en die voor geen kleintje
vervaard waren. Ook symboliseert het monument het einde van
een tijdperk. De kraaienpoten werden gebruikt door smokkelaars
die in georganiseerde bendes opereerden. Deze groepen waren het
begin van de criminalisering van het smokkelen. Ze traden steeds
driester op. De reactie van de overheid was navenant. Het smok‑
kelen evolueerde van een activiteit van stoere eenlingen naar goed
georganiseerde criminaliteit met onder meer fabriekjes waarin aan
de lopende band kraaienpoten werden gemaakt. De kraaienpoot
heeft vier punten. Eentje steekt er altijd naar boven. De douane‑

*

Paul Spapens (Hilvarenbeek, 1949) is professioneel dagbladjournalist. Hij publiceerde
enkele tientallen boeken over de geschiedenis, de volkscultuur en de identiteit van
Noord-Brabant en de Noord-Brabanders. Hij is onder meer gespecialiseerd in thema’s
die voortvloeien uit de aanwezigheid van de rijksgrens. Dit artikel is voor een groot deel
gebaseerd op de boeken Smokkelen in Brabant (1988) en Tappen uit een geheim vaatje
(1990) over respectievelijk de geschiedenis van het smokkelen tussen Noord-Brabant
en België en de geschiedenis van het illegaal alcohol stoken in Nederland. De beide
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mensen reden tijdens een achtervolging de banden van hun auto’s
kapot op dit geduchte wapen.
De Brabantse smokkelaars leven voort in het lokale toerisme. Zo
loopt er in de buurt van Breda een fietsroute die is geïnspireerd op
het smokkelen, evenals in Eersel en Bladel in de Kempen. De VVV’s
en het toeristisch bedrijfsleven organiseren smokkeltochten per
huifkar. Op de bok zit iemand die de geschiedenis van het smok‑
kelen vertelt aan de hand van smeuïge anekdotes. Zoals het verhaal
van de Belgische dame die in Nederland boter haalde. Ze stopte de
pakjes in een korset rond haar middel. De douane had haar door. Ze
moest net zolang naast de gloeiend hete kachel gaan staan totdat de
gesmolten boter langs haar benen naar beneden droop.
Dit verhaal uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stamt vermoe‑
delijk uit het westen van Brabant, maar tegenwoordig is het overal
langs de grens te beluisteren. Het past in de trend om het smokkelen
te zien als een romantisch tijdverdrijf van keuterboertjes die na het
melken van een paar schonkige koetjes een pungel over hun schou‑
der gooiden, in het holst van de nacht de meet overtrokken en na
afloop van een geslaagde tocht in een grenscafé de schrik met een
goed glas bier wegspoelden. Deze romantiek klinkt door in ‘Hij was
een smokkelaar’. Dit lied van Johnny Hoes behoort tot de nationale
muziekcanon:
‘Hij was een smokkelaar,
Die diep in de nacht,
Steeds weer zijn smokkelwaar
De grens overbracht.
Klein was het smokkelloon en groot het gevaar,
Zo is het leven van een smokkelaar.’

Noodgedwongen
Die Brabantse smokkelaar was in de regel een eenling die óf op
zijn eigen houtje óf in groepen opereerde. Hij maakte in de eerste
plaats gebruik van de grenssituatie, logisch natuurlijk, maar deze
situatie was juist in Brabant gunstig voor het smokkelbedrijf. Na de
Belgische onafhankelijkheidsverklaring op 4 oktober 1830 werd op
8 augustus 1843 in Maastricht een verdrag ondertekend waarin de
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loop van de grens werd vastgelegd. Deze grens vertoont opvallende
uitstulpingen die het ideaal maken om te smokkelen.
De economische activiteit in het grensgebied was al sinds de Vrede
van Munster in 1648 zo goed als volledig tot stilstand gekomen.
Generaties lang werd de grens dan ook gemarkeerd door woeste
natuur, eveneens een ideale omstandigheid voor het smokkelbedrijf.
De grensregio’s waren afgesneden van hun natuurlijke achterland,
waardoor de bewoners vervielen tot diepe armoede.
Veruit de belangrijkste reden om te gaan smokkelen was dan ook
de armoede. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de crisisjaren, toen
vanuit de grote industriesteden Tilburg en Eindhoven duizenden
gelegenheidssmokkelaars de grens overstaken. Bij gebrek aan
werk en aan een fatsoenlijk sociaal vangnet zagen gezinshoofden
zich gedwongen tot het smokkelbedrijf. In oktober 1936 viel het de
douane in West‑Brabant op dat bekende smokkelgroepen niet meer
in het veld werden gesignaleerd. De meeste smokkelaars hadden
tijdelijk werk gevonden in de voor dit deel van Brabant kenmerkende
bietencampagne.
Werkloosheid en de niet‑toereikende steun kwamen regelmatig tij‑
dens rechtszaken aan de orde. Soms vielen de straffen om die reden
lager uit. Maar veelal hoefden de smokkelaars niet op clementie
te rekenen. Van de andere kant lieten de douanemensen wel vaak
zien over een sociaal hart te beschikken. In de smokkelverhalen uit
die tijd komt de douaneman vaak naar voren als een rechtlijnige
boeman. De werkelijkheid was dat hij handelde naar de geest en
niet naar de letter van de wet. J. Reijntjes, inspecteur invoerrechten
en accijnzen in Tilburg, verklaarde in oktober 1936: ‘De meeste
smokkelaars worden voornamelijk gerekruteerd uit de kringen der
werkloozen. En dit is best te begrijpen, want als zij een beetje geluk
hebben bij hun smokkelarij, varen ze er financieel allicht beter bij
dan bij den steun.’

Smokkelaar geen outcast
In deze opstelling van de douanemensen school een stukje eigen‑
belang; zij maakten met hun gezinnen en hun schoolgaande
kinderen deel uit van de samenleving. In die samenleving is de
smokkelaar nooit een outcast geworden. Hoewel zeker niet iedereen
smokkelde, kon iedereen het wél doen, of zich daar onder bepaalde
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omstandigheden genoodzaakt toe zien, zonder daarmee aan sociaal
aanzien in te boeten.
De lokale gemeenschappen hadden vanzelfsprekend ook belang
bij de smokkelpraktijken. De smokkelaar voorzag in het goedkoper
aanbieden van goederen. De smokkelaar genoot respect omdat zijn
praktijk bepaald geen eenvoudige bijverdienste en al helemaal geen
romantisch tijdverdrijf was. Hij moest moeilijkheden het hoofd
bieden. Om uit de handen van de wet te blijven moest hij slimmer
zijn dan de sterke arm. Juist deze verhalen van onverschrokkenheid
en Tijl Uilenspiegel‑achtige slimheid worden nog steeds verteld.
Het gevaar dat in het lied van Johnny Hoes wordt bezongen, kon van
onvermoede kanten komen. In de jaren dertig greep het fenomeen
van de ‘Zwarte Commiezen’ om zich heen. Dat waren lieden die ooit
zelf hadden gesmokkeld. Ze kenden alle ins en outs. Op het moment
dat de smokkelaar zich veilig waande en zijn contrabande afleverde,
deed de Zwarte Commies zich als douaneman voor. ‘Halt douane!’,
riepen ze in het holst van de nacht. De smokkelaars renden weg.
De Zwarte Commies kon zich op zijn dooie akkertje de zakken met
smokkelwaar toe‑eigenen. Zij werden gehaat, net zoals de douane‑
mensen die zich niet aan ongeschreven erecodes hielden.
Een van de belangrijkste erecodes was het achterwege laten van
wapens. Zolang smokkelaars zich daar niet van bedienden, was ook
de douane daar uitermate terughoudend in. Een beruchte dodelijke
schietpartij deed zich voor op 5 mei 1916. Een soldaat‑commies
schoot Geert Schrauwen alias ‘Klaveren Vrouwke’ dood. Deze bij‑
naam – en tegenwoordig een geuzennaam – ontleende de beruchte
smokkelaar aan zijn vermogen om net als de troefkaart van een
kaartspel steeds van vermomming te veranderen. Het dodelijk schot
viel vlak bij een arduinstenen hulpgrenspaal bij Horendonk tussen
het Nederlandse Nispen en het Vlaamse Essen. De volksmond kent
deze grensmarkering als ‘Strontpaal’, omdat douaniers te velde er
hun behoefte achter deden.

Dodendraad
Veruit de meeste doden en gewonden vielen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Dit was een rechtstreeks gevolg van de oorlogssitua‑
tie, toen alles en iedereen letterlijk op scherp stond. Het dodelijkst
was de ‘Dodendraad’, een elektrische versperring die in de loop
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van 1915 door de Duitsers aan de Belgische kant langs heel de
Nederlands‑Belgische grens werd aangelegd om spionage en smok‑
kel tegen te gaan. Op de draden stond een elektrische spanning
van 2000 volt. Wie de draden aanraakte werd ‘doodgebliksemd’.
Iedereen die de grens illegaal wilde passeren, moest deze dodelijke
barrière nemen. Geheel naar hun aard vonden de smokkelaars
allerlei methoden om de ‘Dodendraad’ te passeren. Het bekende
hulpmiddel was het ‘vouwraam’ of ‘passeurraam’. Dit bestond uit
scharnierend aan elkaar bevestigde latten. Het werd in opgevouwen
toestand mee naar de elektrische versperring genomen. Vervolgens
werd het tussen de draden gestoken en opengeklapt. De ruimte die
ontstond, was voldoende om een mens doorgang te verlenen.
De Eerste Wereldoorlog is een van de zes episodes die sinds de
Belgische onafhankelijkheid de geschiedenis van de Brabantse
smokkelaars hebben gemarkeerd. In chronologische volgorde waren
dat de zoutsmokkel in het laatste kwart van de negentiende eeuw,
de Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, de
wederopbouw en tot slot de botersmokkel, de tijd waarin de eenling
uit de romantische verhalen afhaakte en de bendevorming en crimi‑
nalisering begonnen. Het was de grens tussen beide landen die de
dief (de smokkelaar) de gelegenheid bood. De smokkelpraktijk hangt
echter niet alleen samen met de nationale staten. Zolang er grenzen
zijn geweest tussen bijvoorbeeld hertogdommen of bisdommen, is
er gesmokkeld. Met deze grenzen hingen accijnsverschillen samen.

Zoutsmokkel
Zeker na de Belgische onafhankelijkheid is in de loop van de
geschiedenis veel meer van zuid naar noord gesmokkeld dan
omgekeerd. Dat had enkel en alleen te maken met de voortdurend
hogere accijnzen in Nederland. Een eerste grootschalig gevolg van
het verschil in accijnzen was de smokkel van zout. In 1870 werd de
accijns op zout door de Belgen afgeschaft, terwijl deze in Nederland
gewoon bleef bestaan. In België kostte een kilo zout rond de drie
cent, in Nederland werd een accijns van negen cent geheven. Zout
was uitermate belangrijk in de toenmalige huishoudens, onder
andere om het vlees van een zelfgeslacht varken te pekelen. Er werd
dan ook in november, de traditionele slachtmaand, tweemaal zoveel
gesmokkeld als in andere maanden. Vandaar dat de 13‑jarige Johan‑
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nes Sneijers uit Dommelen (Kempen) en zijn drie jaar oudere zus Ida
in november 1873 zo vaak op stap gingen. Op 14 november werden
ze door de Valkenswaardse commiezen gesnapt toen ze met een
vracht zout de Opperse Heide over wilden steken. Broer en zus gaven
de moed niet op, maar die maand november zat het hen niet mee.
De pechvogels werden nog drie keer bekeurd. In zekere zin brachten
zij het er nog genadig van af. Zoutsmokkelaar Martinus van Zun‑
dert uit het West‑Brabantse Ruchphen kreeg, toen hij was gesnapt,
van de commiezen ‘met een steevige stok hard op zijn blote witte
konte’. Slechts weinig zoutsmokkelaars werden gesnapt, onortho‑
doxe maatregelen ten spijt. De commiezen konden rekenen op een
vangstpremie van 10%. Nadat in 1892 het prijsverschil grotendeels
ongedaan was gemaakt, hield de zoutsmokkel op.

Eerste Wereldoorlog
Hoewel na de zouttijd onder andere nog geraffineerde suiker,
granen en het koortswerende kinabast zijn gesmokkeld, bleef het
rustig aan de grens. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
kwam daar verandering in. Het neutrale Nederland kon een hele
tijd naar omstandigheden tamelijk goed voorzien in de behoeften
van inwoners, industrie en handel. De Duitse bezetter kleedde
België uit tot op het bot en ruïneerde het land. Logisch dat een
smokkel van Nederland naar België op gang kwam. Vooral etens‑
waar en petroleum voor de verlichting door middel van olielampen
gingen richting België. Daarnaast waren er tal van bijzondere
nicheproducten, zoals Brabantse kranten. De onafhankelijke
berichtgeving in deze kranten over het verloop van de oorlog was
voor de Belgen van cruciaal belang. Een bijzonder Belgisch pro‑
duct dat naar Nederland werd gesmokkeld, waren de brieven die
ouders schreven aan hun zonen in de frontgebieden. Deze brieven
werden met vliegers over de Dodendraad gevlogen. Het vliegertouw
werd doorgeknipt. In Brabant werden de vliegers door handlan‑
gers opgevangen. In het Belgische postkantoor van Baarle‑Hertog
werden de brieven gestempeld en via Engeland naar de geadres‑
seerden in de loopgraven gebracht. Baarle‑Hertog is een Belgische
enclave in Nederland. Het stukje België kon niet door de Duitsers
worden bezet. Het Belgische postkantoor bleef normaal functione‑
ren. Belgische brieven werden als vanzelfsprekend in een Belgisch
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postkantoor afgestempeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liepen
de grensbewoners als vanouds voorop, maar er werd ook volop
gesmokkeld onder leiding van Nederlandse officieren en door de
Duitsers. Voor de eerste keer werden ook (militaire) (vracht)auto’s
ingezet voor smokkel in het groot.

Speelkaarten
De Eerste Wereldoorlog was nog niet afgelopen, of er kwam
behoorlijk de klad in de smokkel van en naar Brabant. Maar na de
beurskrach van Wall Street op 24 oktober 1929 greep het fenomeen
weer in alle hevigheid om zich heen. Tussentijds schreven de Bra‑
bantse smokkelaars nog een bijzonder hoofdstukje met de opheffing
van de accijns op speelkaarten als direct gevolg van hun activiteiten.
In 1919 werd een spel met minder dan 32 kaarten met een kwartje
belast en een spel met meer dan 32 kaarten met twee kwartjes.
Sinds 1826 was (en is) in de Vlaamse grensplaats Turnhout een grote
speelkaartenindustrie gevestigd. Daar, in België, kostte een spel
kaarten slechts elf cent. De kaartsmokkel die uit dit prijsverschil
voortsproot, speelde zich vooral af in de omgeving van de Brabantse
buurstad Tilburg. Een smokkelaar zoekt nu eenmaal bij voorkeur de
kortste weg. De smokkel was zo omvangrijk dat in Nederland nau‑
welijks nog legaal geïmporteerde speelkaarten werden verkocht. Op
1 april 1927 werd om die reden de speelkaartenaccijns afgeschaft.

Crisisjaren
Ruim twee jaar later begonnen de crisisjaren met de talloze werk‑
lozen die zich in alle mogelijke bochten moesten wringen om rond
te komen. In de Brabantse grensstreek wist men wel hoe: smokkelen.
‘Mijn vader had nog geluk dat hij werk had bij Van Besouw’, vertelde
een smokkelaar uit Goirle. ‘Toch was het armoe troef bij ons thuis.
Het eten was slecht en we droegen gelapte kleren. ’s Avonds naaiden
we met zijn allen jute zakken om wat bij te verdienen. Toen ik zon‑
der werk kwam te zitten, kwam ik met werklozen in contact. Van
hen hoorde ik dat smokkelen een goede manier was om aan geld te
komen. Je moest wel smokkelen. Mijn ouders hadden er geen enkel
probleem mee. Ik bracht tenminste flink wat geld binnen. Eenmaal
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getrouwd en nog steeds zonder werk ging ik met smokkelen gewoon
door.’
Omdat de economische nood zo hoog was, vulden de smokkelaars
alle kleine gaatjes in de markt, als er maar sprake was van een
gering prijsverschil. Zo kwam in 1934 naar Brabant, nota bene
de Philips‑provincie, een stroom gloeilampen op gang nadat het
Antwerpse elektriciteitsnet op 220 volt was overgeschakeld. En met
de invoering van het ‘menggebod’ werd de grondslag gelegd voor de
smokkel van margarine. In elke hoeveelheid Nederlandse margarine
moest eerst 25% en later zelfs 40% roomboter worden gemengd, dit
om de landbouwcrisis het hoofd te bieden. In België gold dat gebod
niet, waardoor de margarine daar veel goedkoper was. Veel margari‑
nesmokkelaars hadden een eigen afzet van enkele tientallen huis‑
houdens en bakkers. Dit garandeerde hun een vast inkomen. Naast
margarine werden veel vee en vloeitjes (sigarettenpapier) door de
smokkelaars de grens overgebracht: vee ging naar België, vloeitjes
naar Nederland. De gesmokkelde vloeitjes werden door wijdvertakte
organisaties overal in Nederland verkocht, tot aan de fabriekspoor‑
ten en in de stempellokalen. Bij de vloeitjessmokkel werden slimme
tactieken toegepast. In België werden de binnenbanden van fietsen
vol met boekjes sigarettenpapier gepropt. Zonder dat er een haan
naar kraaide, fietste de smokkelaar doodgemoedereerd terug naar
Brabant. In de crisisjaren deed de gepantserde smokkelauto zijn
intrede. Om dit smokkelen per auto de kop in te drukken werden op
alle doorgaande grenswegen barrières opgeworpen. De honderden
zandgrensweggetjes werden afgesloten door middel van houten
paaltjes.

Tweede Wereldoorlog
De smokkel tijdens de crisisjaren liep vrijwel zonder een terugval
in de activiteiten over in de smokkel tijdens de Tweede Wereldoor‑
log. In zijn algemeenheid gingen voedingsmiddelen naar België en
brachten de smokkelaars tabak naar Nederland. Dankzij de kennis
van de smokkelaars konden veel joden, geallieerde piloten en ande‑
re vluchtelingen veilig de grens over worden gebracht.
Als gevolg van het uitbreken van deze oorlog kwam de aanvoer van
kwaliteitstabak naar Nederland stil te liggen. De rantsoenen waren
lang niet toereikend om in de behoefte aan een rokertje te voorzien.
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De surrogaatsigaren van biezen en stro waren niet te pruimen. Dus
werd er druk eigen tabak geteeld, maar echte tabak was niet te ver‑
smaden. Daar wilden de rokers grof geld voor neertellen. De smok‑
kelaars voorzagen in die behoefte. Belgen brachten Franse tabak
naar de Nederlandse grens. Daar stonden Nederlandse smokkelaars
klaar om de tabak over te nemen. Via de stations van plaatsen als
Roosendaal, Breda en Tilburg werd deze tabak richting Randstad
gebracht. Daar betaalde de roker in april 1944 f 25 voor een pakje,
terwijl de officiële prijs f 0,90 bedroeg. Dat prijsverschil was de
aanleiding tot een ongekende fraude. Er werd steeds meer gesmok‑
kelde ‘tabak’ in beslag genomen die bestond uit 100% gedroogde
bieten‑ en rabarberbladeren. In de Belgische grensgemeente Essen
floreerde een grootschalige vervalsingsindustrie, compleet met
een drukkerij voor de namaak van verpakkingen en taksbanden.
Tientallen thuiswerkers voorzagen de fantasievolle knoeierijen van
een vleugje essence van een tabaksgeur. De volksmond bedacht
een schitterende benaming voor deze malafide rookwaar: ‘fleur de
matrasse’. ‘Tienduizenden personen zijn met den smokkelhandel
in tabak gemoeid’, schreef een Tilburgse krant op 27 januari 1944.
‘Daardoor is het ook te verklaren dat vrijwel heel Nederland van
Belgische tabak is voorzien.’ Precies als tijdens de Eerste Wereld‑
oorlog toonden de Duitsers zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
gedreven smokkelaars. Op 19 februari 1943 stelde het ministerie van
Financiën vast dat de Duitsers bij grootscheepse smokkelpraktijken
betrokken waren.

Wederopbouw
Tijdens de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog
moesten Nederlanders de hand op de knip houden. Van luxe goe‑
deren, maar ook van veel gewone dagelijkse benodigdheden, kon
men alleen maar dromen. Hoe anders was dat in België, waar veel
vrijelijker kon worden geïmporteerd via de haven van Antwerpen.
Zoals eerder in de Brabantse smokkelgeschiedenis is gebleken,
schreeuwde deze situatie om smokkel. De merkwaardige situatie
deed zich voor dat Nederlandse kwaliteitstabak met vrachtwagens
tegelijk naar België werd geëxporteerd. Daar stonden Nederlandse
smokkelaars klaar om de lading tegen een lagere prijs dan in Neder‑
land op te kopen en naar het land van herkomst terug te brengen. De
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smokkel werd direct na de bevrijding in gang gezet door geallieerde
militairen: Amerikanen, Polen, Engelsen en Canadezen brachten in
hun volgeladen militaire trucks al die goederen over de grens waar
in Nederland zoveel behoefte aan was: vulpennen, veiligheidsspel‑
den, tabak, drank, fietsbanden, enzovoort.
Kenmerkend voor deze tijd was de enorme schare gelegen‑
heidssmokkelaars die de grens overstaken. Talloze Nederlanders,
arm of rijk, kochten in België de goederen die in Nederland moeilijk
te krijgen waren. Op het smokkelboodschappenlijstje stonden onder
meer: suiker, tabak, vloeitjes, kauwgom, koffie, wol, katoen, dames‑
en herenboven‑ en ‑onderkleding, deurmatten, jachtpatronen, elas‑
tiek, zeep, waspoeder, fietsen, kinderwagens, enzovoort. Een Belg
was geïnteresseerd in de volgende Nederlandse waren: paarden,
koeien, kippen, konijnen, duiven, aardappelen, tarwe, gerst, uien,
appels, vlas, stro, pekelharing, garnalen, oesters, boter, enzovoort.
De meest inventieve trucs werden bedacht om de streng oplettende
douane bij de neus te nemen: benzinetanks met schotten erin,
dubbele autobodems, in autobanden, in machines, in lijkkisten, in
melkkannen, in de drinkkruikjes van grensarbeiders, enzovoort.
Het geld dat men aan de leverancier van de smokkelwaar verschul‑
digd was, werd met postduiven over de grens gevlogen. Nooit eerder
en nooit later zijn zoveel slimmigheden toegepast, ook in de smok‑
kel van vee die door zijn grootschaligheid zeer de aandacht trok. In
november 1946 werd een smokkelcomplot in Hilvarenbeek (Kem‑
pen) opgelost. Met een winstmarge van 45% waren ruim duizend
koeien door 134 betrokkenen naar België gedreven.

Smokkelbendes
In een paar jaar tijd groeide de smokkel uit tot big business. De
aloude pungelaar, die voortleeft in de romantische verhalen, legde
het af tegen de grootschaligheid van goed georganiseerde bendes.
Een smokkelaar vertelde: ‘Ik heb tot 1950 gelopen. Toen was het
gedaan met de smokkel in het klein.’ En een collega van hem zei: ‘Tot
de pantserauto’s kwamen, daar was niet tegen te werken.’
Deze grootschalige smokkel richtte zich op roomboter. De boter‑
periode begon in 1949 en eindigde medio jaren zestig. De Neder‑
landse boeren produceerden zoveel roomboter dat die in het marga‑
rine minnende Nederland in geen jaren was te slijten. De boter was
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goedkoop. In België was de situatie precies tegenovergesteld: veel te
weinig boter, veel vraag en daardoor duur. In 1961 betaalde de Bel‑
gische consument rond de zes gulden voor een kilo boter, tegen drie
gulden in Nederland. Datzelfde jaar berekende de Belgische minister
van Landbouw dat minstens 10% van de Nederlandse productie,
die toen de honderd miljoen kilo per jaar naderde, naar België werd
gesmokkeld. Zeker in de eerste jaren heeft de Nederlandse overheid
weinig gedaan om deze smokkel de kop in te drukken. Nederland
kwam op een goedkope manier van het boteroverschot af. Het gevaar
dat de smokkelaars te duchten hadden, school dan ook grotendeels
in België. De botersmokkel ondermijnde de Belgische zuivelnijver‑
heid. Van begin af aan was de Belgische douane veel beter uitgerust,
onder meer met door de Belgische Boerenbond ter beschikking
gestelde Amerikaanse ‘Highway Patrol Cars’. De Belgen schoten
eerder en ze konden bovendien rekenen op een vangstpremie van
10%. Hun Nederlandse collega’s voelden zich aan hun lot overgelaten
en raakten gefrustreerd. Later kwam daar zeker verandering in, maar
toen was de ‘wapenwedloop’ inmiddels goed op gang gekomen.

Een in beslag genomen pantserauto van smokkelaars op het douaneterrein in Tilburg. De belijning is aangebracht door de douane en geeft
aan waar staalplaten zijn aangebracht (fotograaf onbekend)

Pantserwagens
Het belangrijkste ‘wapen’ was de gepantserde auto. Hiervoor wer‑
den bij voorkeur Amerikaanse personenwagens gebruikt. Deze
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werden in de haven van Antwerpen gekocht en in gespecialiseerde
bedrijfjes aan de Brabantse kant van de grens voorzien van stalen
platen. Deze werden aangebracht bij de benzinetank, in de por‑
tieren, achter de rugleuningen, onder het dashboard en langs de
radiateur. Deze wagens stonden op zogeheten volle banden. En nog
voelden de botersmokkelaars zich niet veilig genoeg. De kraaien‑
poot was het meest gebruikte attribuut. Talloze autobanden zijn er
in de grensstreek door aan flarden gescheurd. Maar ook de kraaien‑
poten bleken op den duur niet afdoende. Er zijn criminele daden
gepleegd door in een bocht van een weg olie op het plaveisel te
gooien, waardoor de achtervolgende douane in een slip raakte. Er is
met brandende benzine op de weg en een vlammenwerper geëxperi‑
menteerd. Veelvuldig werden rookbommen gebruikt. Vrachtwagens
werden omgebouwd tot rijdende forten met aan de voorzijde een
‘sneeuwschuiver’ waarmee in vliegende vaart barricades van de
douane van de weg konden worden gereden. De vrachtwagen van
een Zundertse smokkelcombinatie baarde opzien omdat op de
achterzijde van de oplegger een stalen kooi was gebouwd. Daarin
school een ‘levende radar’. De uitkijkpost stond in verbinding met
de chauffeur die van hem aanwijzingen kreeg over de verrichtingen
van de achtervolgende douane. In de stalen kooi lagen kraaienpoten,
molotovcocktails en blikken olie. Er werd geschoten. Er vielen doden
en gewonden, ook door het brute optreden van de smokkelaars.

Illegale alcohol en chemische drugs
Aan deze criminele ontwikkeling kwam een einde als gevolg van de
Europese landbouwpolitiek. De boterprijzen werden dusdanig gelijk
dat de smokkel niet meer loonde. Na de ‘botertijd’ beschikten de
werkloos geworden Brabantse smokkelaars over veel geld, een groot
afzetgebied en een perfecte infrastructuur. Deze middelen hebben
ze ingezet voor het stoken van illegale alcohol. In de jaren vijftig
bestonden in de Belgische grensstreek grote illegale stokerijen. Eind
jaren vijftig kwam via deze stokerijen giftige alcohol op de markt.
De situatie was dermate ernstig en bedreigend voor de volksgezond‑
heid, dat de Belgische overheid hard moest ingrijpen. In een reactie
daarop werden de lucratieve stokerijen de grens overgebracht. Ze
boden de Brabantse smokkelaars nieuw emplooi. De 66 grootscha‑
lige stokerijen die sinds 1968 in Nederland zijn ontmanteld, waren
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vrijwel allemaal eigendom van voormalige smokkelaars. De meeste
stokerijen zijn aangetroffen in de Brabantse Kempen, met uitlopers
naar Limburg. In 1983 werd in het Limburgse Baexem een alcohol‑
stokerij opgerold. Toen een team van de douane deze schuur drie
jaar later opnieuw binnenviel met het vermoeden dat er alcohol
werd gestookt, trof men er een amfetaminelaboratorium aan. Een
combinatie van een alcoholstokerij en een laboratorium voor che‑
mische drugs werd in 1987 buiten werking gesteld in het Vlaamse
grensdorp Weelde Statie, nabij Baarle‑Nassau. Een Vlaamse krant
schreef: ‘De sluikstoker had, zoals de meeste ondernemers in deze
onzekere tijden, zijn heil gezocht in diversificatie.’
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De verhouding politie‑bevolking
in historisch perspectief
Wederzijdse afhankelijkheid en stilzwijgende contracten
M. De Koster*

In actuele discussies over de legitimiteit en het functioneren van de
publieke politie staat de verhouding politie‑bevolking meer dan ooit
centraal. Sommige auteurs menen dat de staat en de publieke politie
de grote maatschappelijke vraag naar bescherming en veiligheid
niet langer kunnen invullen en daardoor het publieke vertrouwen
in hun probleemoplossend vermogen verliezen, in de eerste plaats
ten voordele van private organisaties (Bayley en Shearing, 1996).
Anderen wijzen erop dat burgers vooral veel mondiger en kritischer
zijn geworden en steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van
de publieke politiezorg: ze verwachten een ‘klantgerichte’ dienst‑
verlening, efficiënt toezicht en een doeltreffende handhaving en
opsporing (Zedner, 2006). In het politiebeleid is er recent dan ook
veel aandacht voor transparantie en accountability bij de politie om
het publieke vertrouwen in het professionalisme en de integriteit
van de politie te versterken. Daarnaast wordt gewezen op het belang
van samenwerking met de bevolking en lokale wijkzorg om te
komen tot een politiezorg op maat van de burger en de buurt.
Bij het formuleren van deze concepten en strategieën wordt opval‑
lend vaak teruggegrepen naar het verleden, dat dan veelal wordt
voorgesteld als een ‘gouden tijd’, waarin de politie nog ‘haar job’
deed, een algemeen respect en vertrouwen genoot, en dichter bij de
burger stond (Mulcahy, 2000). Historici, daarentegen, hebben het
ontstaan van de moderne politie in de negentiende eeuw vooral in
verband gebracht met het abrupt opleggen van nieuwe vormen van
sociale controle en dwang door de staat en met het conflict tussen
een repressieve politie en vijandige burgers (Emsley, 2007).

* Dr. Margo De Koster is post-doctoraal onderzoeker aan de Université catholique de
Louvain (Centre d’histoire du droit et de la justice) en universitair docent Historische
criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (afdeling Strafrecht en criminologie).
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In deze bijdrage argumenteer ik dat de verhouding tussen politie en
burgers veel minder eenduidig was dan deze verhalen suggereren,
en dat de vestiging van het staatsmonopolie op geweld een langer
proces was dat steunde op onderhandeling tussen beide partijen.
Ik start met een korte schets van de historische context waarin de
moderne politie en georganiseerd en betaald politiewerk onder
staatscontrole tot stand kwamen. Vervolgens wijs ik op het feit
dat de politie in haar dagelijkse taakuitvoering van meet af aan
afhankelijk was van de medewerking van het publiek. Tegelijkertijd
onderging de bevolking de komst van een nieuw staatsinstrument
van conflictoplossing niet zomaar passief, maar maakte ze er actief
gebruik van, met als gevolg dat het uiteindelijk de bevolking was
die grotendeels ging bepalen wat de politie doet. In de derde plaats
geef ik aan dat ontmoetingen tussen burgers en politieagenten op
het terrein niet noodzakelijk vriendelijk waren en de politie ook niet
gemakkelijk toegang kreeg tot buurtnetwerken. Ten slotte wijs ik
erop dat de noodzaak voor de politie om publiek vertrouwen te win‑
nen en de bevolking tevreden te houden door haar vraag naar haar
diensten te beantwoorden, ervoor zorgde dat de politie zelden voor
repressieve interventie en veel vaker voor selectieve handhaving en
toezicht opteerde. Daardoor ging de uitoefening van de dagelijkse
politiezorg een welbepaald patroon vertonen, waarin zich tot van‑
daag maar weinig verandering heeft voorgedaan.

Het ontstaan van de moderne, professionele politie
Het concept policing, dat in zijn oorspronkelijke betekenis verwijst
naar het geheel van visies op ‘goede’ maatschappelijke orde, wet‑
ten om de sociale, economische en morele voorwaarden daartoe
te creëren en te vrijwaren, en officiële orde‑ en wetshandhavende
instanties, gaat in Europa terug tot de zeventiende en achttiende
eeuw (Raeff, 1983). Vanaf deze periode ontwikkelden policing
en politiediensten zich niet enkel in de Duitse gebieden, waar de
universiteiten zich onderscheidden door hun onderricht in Polizeiwissenschaft, maar in de meeste Europese grootstedelijke centra
(Emsley, 2007). Stedelijke overheden stelden zeer uiteenlopende
lokale civiele, private commerciële en (semi)publieke organen en
functionarissen met ‘politiefuncties’ in werking – wat men vandaag
als ‘plural policing’ zou aanduiden (Zedner, 2006). Deze instanties
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zijn door historici vaak afgeschilderd als archaïsch en incompetent.
Kleurrijke beschrijvingen van de fysieke en mentale gebreken van
de incompetente en corrupte voorgangers van de moderne poli‑
tieagent moesten dit in de verf zetten (Emsley, 2000). Inmiddels is
evenwel aangetoond dat de werkzame politiediensten veel ‘actiever’
en ‘moderner’ waren dan lange tijd is aangenomen (Garrioch, 1994;
Reynolds, 1998; Beattie, 2001). De doorbraak van de moderne poli‑
tie kwam er uiteindelijk samen met de ontwikkeling van centrale
staatsadministraties in de nasleep van de Franse Revolutie en het
napoleontische imperium. In de loop van de negentiende eeuw werd
in alle Europese landen een meer gecentraliseerd, betaald, geüni‑
formeerd en rationeel georganiseerd politieapparaat uitgebouwd.
Rond de overgang van de negentiende eeuw naar de twintigste eeuw
volgde een nieuwe golf van structuurhervormingen en maatrege‑
len ter ‘professionalisering’ van de politie. Ze kwamen tot stand
in een context van verhoogde aandacht van pers en publiek voor
de naar verluidt groeiende onveiligheid en stijgende criminaliteit,
een toenemende vraag van gegoede burgers naar bescherming,
en bezorgdheid bij sociaal‑politieke elites omtrent de dreiging en
onrust die uitging van de snel aangroeiende industriële arbeiders‑
klasse (Keunings, Majerus e.a., 2004).
Talrijke Europese politiedeskundigen schreven dat hun lokale poli‑
tiediensten zich in een algeheel ‘deplorabele toestand’ bevonden,
de kwaliteit van hun manschappen bedroevend laag was, en er veel
krachtdadiger moest worden opgetreden tegen onruststokers en de
‘criminele klassen’ (Van Mighem, 1890). Vooral in de grote steden,
waar lokale overheden geconfronteerd werden met problemen van
armoede, slechte hygiënische omstandigheden en overbevolking als
gevolg van een versnelde industriële en demografische groei, werd
sterk geïnvesteerd in de uitbouw van een professionele publieke
politie. Het aantal manschappen werd aanzienlijk uitgebreid, er
werden talrijke initiatieven genomen om de rekrutering van nieuwe
agenten en hun opleiding te verbeteren, en er werden enkele gespe‑
cialiseerde diensten tot stand gebracht (hondenbrigades, zeden‑
diensten, recherche) (Emsley en Weinberger, 1991; Berlière, 1996).
Tezelfdertijd werden er in een hoog tempo nieuwe ‘wetenschap‑
pelijke’ inzichten over daders en misdrijven, meer geavanceerde
identificatie‑ en opsporingstechnieken en een meer systematische
informatieverzameling ontwikkeld (Emsley, 2007). Naast stedelijk
georganiseerd politieonderricht in schrijven, rekenen en een basis
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wetgeving, kwamen vlak voor en na de Eerste Wereldoorlog ook
heuse politievakscholen tot stand. In Nederland werd in 1919 een
Model‑Politievakschool opgericht in Hilversum, maar die func‑
tioneerde pas vijf jaar nadien naar behoren en het was een kleine
instelling die jaarlijks slechts een handvol jonge mannen kon oplei‑
den tot politieofficier of ‑inspecteur. De overweldigende meerder‑
heid van de politieagenten moest het met de lokale leergangen en
zelfstudie van politiehandboeken doen (Fijnaut, 2007).
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog beschikten alle
grootstedelijke centra, zoals Londen, Berlijn, Parijs, Amsterdam en
Brussel, over een uitgebreide publieke politiemacht, met talrijke
interventiemogelijkheden en een omvangrijk takenpakket. Doordat
de stedelijke overheden steeds meer lokale verordeningen of
‘politiewetten’ gingen uitvaardigen om het stedelijke leven in goede
banen te leiden, raakte de politie betrokken bij de regulering van
zowat alle mogelijke aspecten daarvan. Haar activiteiten breidden
zich uit van toezicht op het net houden van stoepen, het vrijhouden
van de openbare weg, het controleren van toelatingen tot handel
drijven en het tijdig sluiten van herbergen tot het vangen van los‑
lopende honden. In een stad als Antwerpen groeide de lokale codex
van politieverordeningen in enkele decennia uit van enkele losse
blaadjes tot een volume van meer dan zeshonderd bladzijden, en in
andere steden was dat niet anders (De Koster, 2008).

De centrale plaats van de bevolking in de dagelijkse politiezorg
De aanwezigheid van een uitgebreid politieapparaat dat gemach‑
tigd was om zich te mengen in de meest uiteenlopende domeinen
van het dagelijkse leven van burgers, betekende echter niet zomaar
het beginpunt van een uitoefening van grootschalige dwang en
repressie ten aanzien van de bevolking. Enerzijds bleven ook na de
belangrijke investeringen door stedelijke overheden in manschap‑
pen de middelen van de stedelijke politiediensten te beperkt om
systematisch de wet te handhaven. Anderzijds stonden ze in hun
dagelijkse praktijk voortdurend voor de moeilijke opdracht om een
evenwicht te vinden tussen de prioriteiten van de lokale overheden,
de bescherming van de rechten en vrijheden en burgers, en het
beantwoorden van vaak erg complexe vragen en problemen van het
publiek op het terrein (Davies, 1991).
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Om die twee laatste punten kon de politie onmogelijk heen, aange‑
zien ze voor de uitoefening van haar taken sterk afhankelijk was van
de steun en medewerking van de bevolking. Ondanks haar nieuwe
interventiemogelijkheden kon zij een grote vijandige menigte niet
de baas zonder een hardhandig optreden te vermijden en aan legiti‑
miteit in te boeten. Daarnaast bleef zij, alle nieuwe technieken van
opsporing en informatieverzameling ten spijt, voor het opsporen
van daders en het ophelderen van misdrijven sterk aangewezen op
‘klassieke’ getuigenverhoren, buurtonderzoeken, observaties en
informanten (Emsley, 2000). De meerderheid van de opgehelderde
misdrijven was niet het resultaat van slim opsporingswerk, maar
wel van een aangifte door het slachtoffer, een identificatie van de
dader door getuigen of verklaringen van buurtbewoners. Delicten
die niet werden gemeld of waarvoor getuigen ontbraken of niet
bereid werden gevonden een verklaring af te leggen, bleven gewoon‑
lijk onopgehelderd. Werd de dader toch opgespoord, dan was dat
veelal het gevolg van surveillance en observatie van personen die
reeds bij de politie als ‘verdacht’ bekendstonden. Ontbrak elke
aanwijzing of spoor, dan restte de politie geen andere optie dan
‘rounding up the usual suspects’ (Williams, 2000; De Koster, 2008).
Daar komt bij dat de bevolking in hoge mate beslag legde op de
beschikbare politiecapaciteit: de politie kwam altijd ogen, oren en
handen tekort om te beantwoorden aan de talrijke vragen van bur‑
gers (Weinberger en Reinke, 1991). Wat zij in de praktijk doet, wordt
dan ook hoofdzakelijk door de bevolking bepaald, en de zaken die
deze aanlevert, hebben gewoonlijk weinig van doen met misdaad.
Dat is vandaag niet anders dan in het verleden (Emsley, 2000; Bayley,
1994). Uit de boeken met afschriften van de processen‑verbaal die
de politie van Antwerpen uitschreef tussen 1890 en 1913, blijkt zelfs
dat zij zich in deze periode steeds minder vaak met misdaad ging
bezighouden: het aandeel van misdrijven daalde van 50% naar 35%
in de processen‑verbaal. Antwerpse ‘gebeurtenisboeken’ uit die‑
zelfde periode, waarin alle incidenten werden vermeld die een agent
tegenkwam op zijn dagelijkse ronde, wijzen uit dat de politie haar
tijd hoofdzakelijk besteedde aan het oplossen van kleine familiale
en buurtconflicten, het omgaan met de gewoonlijke ongelukken
van het stedelijke leven (ziekte, overlijden, zelfmoord, weggelo‑
pen kinderen ...) en het informeren van burgers (De Koster, 2008).
De kernactiviteit van de politie in de late negentiende en vroege
twintigste eeuw bestond met andere woorden uit conflictoplossing,
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bemiddeling, hulpverlening en informatieverlening, en had dus veel
weg van de hedendaagse ‘community oriented policing’ ...

Geen vriendelijke contacten, maar stilzwijgende contracten
Zoals Christopher Thale terecht heeft opgemerkt, zou het echter
te ver gaan om te veronderstellen dat de politie in het verleden
een nauwer en vriendelijker contact had met de bevolking, meer
deelnam aan het buurtleven en op die manier ook vaker aan goed
geïnformeerd politiewerk kon doen (Thale, 2007). Het was om te
beginnen allesbehalve eenvoudig voor politiemensen om ‘vlot’
contacten te leggen met de bevolking tijdens de uitoefening van hun
ambt. Eindnegentiende‑eeuwse politiereglementen schreven wel
voor dat agenten in hun wijk moesten wonen en alle bewoners per‑
soonlijk kennen, maar tezelfdertijd werd er ook van hen verwacht
dat ze op hun rondes voldoende afstand hielden van de bevolking,
wat betekende dat langdurige gesprekken en cafébezoeken niet
waren toegelaten (Politiereglement Antwerpen, 1862). Daarnaast
was het voor een politieagent onmogelijk om iedereen in zijn wijk
te kennen: het werkterrein van agenten was behoorlijk uitgestrekt,
zij moesten op hun patrouilles grote afstanden te voet afleggen, en
bovendien veranderde de samenstelling van de stedelijke bevolking
in een hoog tempo (De Koster, 2008).
Het is moeilijk om de relaties tussen de politie en de snel groeiende
stedelijke bevolking goed te kunnen inschatten. Men kan ervan uit‑
gaan dat onderlinge contacten niet noodzakelijk vriendelijk waren,
maar de politie werd doorgaans wel aanvaard door de bevolking: ze
werd niet noodzakelijk geliefd, maar ook niet noodzakelijk gehaat.
De uitoefening van de dagelijkse politiezorg steunde in de eerste
plaats op ‘stilzwijgende contracten’ tussen burgers en politie. De
meeste burgers leidden hun leven waarschijnlijk op zo’n manier dat
ze contact met de politie konden vermijden; over hun houdingen
kunnen we enkel speculeren. De meeste contacten tussen de politie
en de bevolking waren eenvoudigweg anoniem, maar soms waren
ze vijandig, bijvoorbeeld wanneer een agent dronken of luidruchtige
personen wilde aanhouden, tippelende prostituees arresteerde of
tussenbeide kwam in huiselijke conflicten (Thale, 2007).
Bij de meest verarmde leden van de arbeidersklasse, die ‘police
property’ waren doordat ze veelvuldig onderworpen werden aan
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toezicht en controle, bestond er wel vaker vijandigheid ten aanzien
van de arm der wet. In de verloederde getto’s van Antwerpen kwam
het zelfs vrij frequent voor dat de hele buurt slaags raakte met de
politie. De lokale agenten klaagden luid over een gebrek aan respect
en toenemende vijandigheid: het aantal processen‑verbaal voor
beledigingen en slagen aan politie nam maar liefst met 70% toe tus‑
sen 1890 en 1913 (De Koster, 2008).
Ook de veronderstelde vlotte toegang van de politie tot buurtinfor‑
matienetwerken in vroegere perioden behoeft bijstelling. Binnen
arbeidersbuurten golden strenge codes van onderlinge solidariteit
die maakten dat ‘klikken’ leidde tot een slecht aanzien in de buurt.
Enkel in weinig ernstige gevallen of wanneer de hele buurt te lijden
had onder het gewelddadige, schandalige of lawaaierige gedrag
van een medebewoner, kwam de politie meer te weten (Hood en
Joyce, 1999). Maar zelfs in moordzaken kon de politie niet zomaar
op informatie van de bevolking rekenen. Pas nadat een jongeman
in 1879 in de volkse Antwerpse 4de wijk wegens gebrek aan bewijs
was vrijgesproken van moord op zijn grootmoeder en vervolgens
als een held was binnengehaald, kwamen de tongen los en werd de
bewijslast overduidelijk. Door aanvankelijk collectief te zwijgen
behield de buurtgemeenschap het voorrecht om zelf de ‘gepaste’
sanctie te kunnen bepalen en opleggen: de jongeman werd collec‑
tief uitgespuwd door de lokale gemeenschap. Meerdere cafébazen
gingen hem bijvoorbeeld exuberante prijzen aanrekenen en hij werd
om de haverklap uitgejouwd en weggejaagd. Hij heeft uiteindelijk
het land verlaten (De Lattin, 1946). Geen medewerking verlenen aan
de politie had dus niet noodzakelijk te maken met een gebrek aan
vertrouwen in justitie of een slechte verhouding politie‑bevolking,
maar kon evenzeer het gevolg zijn van al te verschillende informele
en officiële visies over afwijkend gedrag en de gepaste sociale
reactie.

Selectiviteit in de handhaving
De politie kreeg niet zomaar toegang tot buurtinformatienetwerken,
kon niet overal aanwezig zijn en had in sommige gevallen ook af
te rekenen met weerstand vanwege burgers, allemaal factoren die
maakten dat ‘full enforcement’ uitgesloten was. Maar aangezien de
medewerking van burgers te belangrijk was om de bevolking tegen
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zich in het harnas te jagen, was de politie ook geen voorstander
van grootschalige repressie. In haar dagelijkse omgaan met kleine
ordeverstoringen en ongemakken verkoos ze toezicht en ontrading
boven interventie en maakte ze gebruik van haar discretionaire
beslissingsmacht om de wetgeving en openbare orde op een selec‑
tieve manier te handhaven.
Die strategie van selectiviteit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de
Antwerpse politie een recordaantal processen‑verbaal voor prosti‑
tutie en openbare dronkenschap uitschreef in het begin van de jaren
1890 en vlak voor de Eerste Wereldoorlog, toen ze onder intense
publieke druk stond om aan de maatschappelijke vraag naar hand‑
having te beantwoorden (De Koster, 2008). Daarnaast concentreerde
de politie haar aandacht en interventies op die bevolkingsgroepen
waarvan het profiel overeenstemde met de gangbare stereotypes in
verband met de (potentiële) crimineel en de oorzaken van crimineel
gedrag (de ‘risicoclassificaties’): niet alleen in Antwerpen, maar
ook in Londen en Parijs bijvoorbeeld waren dat onveranderlijk
mobiele groepen, zoals bedelaars en landlopers, naast leden van de
‘urban casual poor’ – losse, laaggeschoolde, vaak werkloze dag‑
arbeiders – en bekende daders (Davies, 1991). Selectiviteit kwam ten
slotte ook tot uiting in een strategie van ruimtelijke spreiding van de
politieaanwezigheid en van types van optreden: in ‘nette’ buurten
was er een minimaal politietoezicht, ‘moeilijke’ buurten waren dan
weer onderworpen aan een permanente surveillance en repressieve
ordehandhaving, en de armste getto’s vormden ‘no go’‑zones waarin
de verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht grotendeels
aan de bewoners zelf werd overgelaten. De politie trad in dat laatste
geval enkel op wanneer het storende, lawaaierige of gewelddadige
gedrag van de gettobewoners zich buiten de grenzen van hun zone,
in de betere straten, manifesteerde. De politie opteerde met andere
woorden voor het isoleren en surveilleren van de instellingen van de
‘criminele klassen’, zoals getto’s en bordelen, en voor het concentre‑
ren van ordeverstoringen en criminaliteit binnen bepaalde stads‑
delen (De Koster, 2008). De London Metropolitan Police maakte
gebruik van gelijkaardige selectieve strategieën, zo schreef een van
haar officieren aan het einde van de negentiende eeuw: ‘We look
upon it that we are watching St James and other places while we are
watching St Giles and bad places in general’ (Emsley, 2007).
Voor het uitoefenen van dit toezicht deed de politie een beroep op
haar uitgebreide kennis over waar incidenten geneigd waren zich
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voor te doen: patrouilleagenten konden, en kunnen ook vandaag,
‘like tour guides at a museum of human frailty’ (Bailey, 1994)
razendsnel en met grote precisie de woningen aanwijzen waar
ze herhaaldelijk naartoe worden geroepen om te bemiddelen in
familiale conflicten, de straten waar jongeren geregeld luidruchtige
feestjes bouwen, de ‘verdachte’ cafés waar diensters op je schoot
komen zitten indien je daar het geld voor hebt, de straathoeken waar
prostituees klanten ronselen, de winkels en magazijnen die gewoon‑
lijk het doelwit vormen van dieven, de markten die vergeven zijn
van de zakkenrollers, de parken waar jonge herrieschoppers vaak
de rust en vrede van respectabele, welgestelde burgers verstoren,
enzovoort. Een dergelijke grondige kennis van het terrein, de kunst
om snel situaties te kunnen inschatten en het vermogen om te kun‑
nen onderhandelen met burgers zijn doorgaans enkel aanwezig bij
patrouilleagenten, niet bij de top van de politieorganisatie (Ericson,
2004). Dat was ook precies het argument waarmee sommige Parijse
en ook Brusselse politiemannen de meer theoretische concepten
en technieken van de hand wezen die van bovenaf in het politie‑
wezen werden ingevoerd (Berlière, 1996; Keunings, 1988). Voor het
eigenlijke politiewerk, waarvan vooral de bevolking de inhoud
bepaalt, en de concrete problemen en dilemma’s waar zij op straat
mee werden geconfronteerd, vonden zij deze instrumenten amper
tot niet bruikbaar. Die problemen zijn volgens Van der Vijver (2007)
vandaag grotendeels dezelfde, wat waarschijnlijk ook nu verklaart
dat nieuwe theorieën en concepten van beleidsvormers niet gauw
aanslaan bij de gewone agent en er veel continuïteit bestaat in de
uitoefening van de publieke politiezorg (Hoogenboom, 2009).

Conclusies
Hoewel haar voorgangers al veel aanweziger en werkzamer waren
dan historische analyses in termen van moderne versus archaï‑
sche politiesystemen doen vermoeden, betekende de komst van de
moderne politie wel een fundamentele verandering in de politie‑
zorg. Als gecentraliseerd, betaald en professioneel politieapparaat
met grote interventiemogelijkheden in het dagelijkse leven van bur‑
gers leidde zij een verschuiving in naar meer formele vormen van
regulering en conflictoplossing, onder controle van de staat. De stel‑
ling dat de nieuwe publieke politie haar gezag en controle abrupt en
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op repressieve wijze zou hebben opgelegd aan een passieve bevol‑
king, gaat echter niet op. Een eerste conclusie van deze bijdrage is
dat de politie geleidelijk aan publiek vertrouwen en legitimiteit heeft
verworven, door rekening te houden met de rechten en wensen van
de bevolking en door het maken van keuzes in de uitoefening van
toezicht en handhaving. Dat was niet alleen het gevolg van een grote
afhankelijkheid van de politie van de medewerking van burgers
bij de misdaadbestrijding, maar ook, en vooral, van het feit dat de
bevolking ook haar eigen problemen en prioriteiten aanbracht.
Een tweede belangrijke vaststelling is dat de inhoud van het
dagelijkse politiewerk daardoor overwegend door vragen vanuit de
bevolking ingevuld is geworden. Andere taken dan misdaadbestrij‑
ding, die vaak als perifeer aan de core business van de politie worden
gedefinieerd, met name het oplossen van kleinere conflicten en
problemen, hulpverlening (doorverwijzing) en informatieverstrek‑
king binnen de buurt, gingen de kern van de dagelijkse politiezorg
uitmaken. Deze ‘feitelijke kerntaken’ kenmerken ook de actuele
basispolitiezorg en men kan zich dus afvragen waar men precies
naartoe wil wanneer men overweegt ze te onttrekken aan de enige
instantie die op dit gebied een eeuwenlange ervaring en expertise
bezit. Voorstanders daarvan zijn ook vaak binnen de politie zelf
terug te vinden en dat verwondert dan weer minder: het gaat om
zwaar en uitermate complex werk dat zelden met vriendelijke
schouderklopjes wordt beloond.
Dat laatste punt verwijst naar een derde conclusie: de laatnegen‑
tiende‑eeuwse politiepraktijk vertoonde niet het ‘warme’ buurt‑
gebonden aspect en de vriendelijke verhouding politie‑bevolking
waar in de actuele discussie over ‘community oriented policing’ wel
vaker van wordt uitgegaan. Contacten tussen de politie en de bevol‑
king zijn nooit zonder meer vlot of gemakkelijk verlopen of ingebed
geweest in buurtrelaties, maar anderzijds werd de politie meestal
wel aanvaard, zij het soms met tegenzin. Het gezag van de politie en
het staatsmonopolie op geweld zijn nooit ‘totaal’ of ongecontesteerd
geweest, en steunden veeleer op ‘stilzwijgende contracten’ tussen
de politie en de bevolking, die elke dag opnieuw geschreven werden
in een context van wisselwerking en soms ook door conflict in de
praktijk.
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Radicalen en de macht in
Nederland
J.A. Moors*

Dit artikel gaat over radicalen rond het midden van de negentiende
eeuw en over hoe het politieke establishment tegen hen aankeek.
Destijds ontstond in Nederland een radicale beweging die zich poli‑
tiek manifesteerde.
De radicalen van de jaren 1840 uitten kritiek op het regenteske
karakter van de politiek en de rechtsvoering, in een tijd van
verslechterende economische omstandigheden. Hun meritocrati‑
sche, soms republikeinse en bij uitstek democratische opvattingen
(waarbij enkele radicalen ook de achterstelling van vrouwen aan de
kaak stelden) droegen in de ogen van ‘fatsoenlijke’ burgers en hun
politieke vertegenwoordigers de kiem van revolutie in zich.
Radicalen zijn per definitie tegenstanders van de macht en het
systeem dat volgens hen die macht in stand houdt door groepen
mensen ervan uit te sluiten. Destijds waren radicalen gevaarlijk,
omdat zij democraten waren. Tegenwoordig worden radicalen
gezien als een gevaar voor de democratische rechtsorde. Toch kan
hun ideeëngoed bij nader inzien niet zonder meer als ondemocra‑
tisch worden bestempeld. Integendeel, sommige hedendaagse radi‑
calen zouden ‘ultrademocratisch’ kunnen worden genoemd, in die
zin dat zij – vanuit politiek, religieus en economisch perspectief –
constateren dat groepen mensen niet volwaardig deel uitmaken van
de huidige Nederlandse samenleving en dat zij daar verandering in
willen brengen.
In negentiende‑eeuws Nederland bestond nog geen democratisch
bestel. De strijd in de jaren 1840 ging om meer politieke zeggen‑
schap en verbetering van de maatschappelijke positie van mensen
die door de samenleving werden uitgesloten. Vandaag de dag is
er wel een democratisch systeem met een ideologie van gelijke
rechten. De meeste mensen mogen meedoen. Maar groepen mensen
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vinden dat ze er niet bij kunnen horen. Of ze willen er niet bij horen
en sluiten zichzelf uit van volwaardige participatie in de Neder‑
landse samenleving. Volgens Schuyt (2006, p. 68‑76) zijn dit de drie
belangrijkste oorzaken van sociale uitsluiting, die zich in de praktijk
in diverse, overlappende dimensies vertonen.
Om zicht te krijgen op de voedingsbodem van radicalisme is het
daarom de vraag welk proces van sociale uitsluiting in een gegeven
(historische) context radicalen – in hun eigen optiek – legitimeert
om het systeem ter discussie te stellen of zelfs met geweld te
bestrijden.
Dit artikel bevat een beknopte historische beschrijving van de
Nederlandse radicalen in de jaren 1840. Wat waren het voor mensen?
Waar kwamen ze vandaan en wat wilden ze? Daarnaast laat deze
casusstudie zien welke beelden over deze radicalen bestonden en
hoe tegen hen werd opgetreden. Wat duidelijk wordt, is dat vanuit
een historisch perspectief de continuïteit en overeenkomsten tussen
toen en nu ten minste zo opvallend zijn als de verschillen.

De radicaal en de koning
Op de schouders droeg het volk 15 en 16 maart 1848 Adriaan van
Bevervoorde, de belangrijkste radicale voorman in die dagen, door
de straten van de hofstad. Beide avonden kwam koning Willem II
naar buiten en drukte hem de hand op de stoep van het paleis. Het
was de kroon op zijn werk. Naar eigen zeggen (in zijn krant Le Courrier Batave, 12 maart 1848) had Van Bevervoorde in een persoonlijk
onderhoud op 8 maart de koning kunnen bewegen om zijn ministers
te ontslaan en concessies te doen ten behoeve van een grondwets‑
wijziging.1

1 Op de nieuwe Grondwet van 1840 bestond van meet af aan kritiek. Veel liberalen maakten zich gedurende de jaren 1840 onder meer hard voor de ministeriële verantwoordelijkheid en de onschendbaarheid van de koning, rechtstreekse verkiezing van de
Tweede Kamer (op basis van censuskiesrecht), wettelijke regelingen voor het bestuur
van de koloniën en voor het vaststellen van de jaarlijkse rijksbegroting. Men wenste
‘meer eenheid en vastheid der uitvoerenden Magt, vollediger wetgeving en wettelijke
verantwoording’, aldus een groep gezaghebbende liberale leden van de Tweede Kamer
onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke. In 1844 legde koning Willem II hun
wetsvoorstellen naast zich neer. De Grondwet van 1848 kwam echter goeddeels aan de
liberale eisen tegemoet en legde de basis voor de hedendaagse bestuurlijke inrichting
van Nederland.
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De Haagse directeur van politie A. Ampt, goed ingewerkt in de
Haagse ‘onderwereld’, schreef op 12 maart in een geheim rapport
(dat de koning onder ogen is gekomen) dat de rust alleen gehand‑
haafd kon blijven bij een vrijzinnige herziening van de Grondwet.
Dat de koning onder druk stond, was zonneklaar. In Frankrijk was
revolutie uitgebroken, het rommelde in België, Pruisen en Rusland.
De sociaaleconomische misère in Nederland was groot in de tweede
helft van de jaren veertig. Behalve dat enkele radicale activisten
op zijn huid zaten, waren er ook verschillende duistere figuren die
Willem II chanteerden. Als kroonprins was hij betrokken geweest bij
politieke complotten tegen zijn vader. Zijn liefdesleven was boven‑
dien ruimhartig genoeg voor lieden van beider kunne. Misschien
was de koning de afgelopen maanden goed op weg geweest ‘om zich
voor altoos los te maken van de vampyren, die steeds zijn bloed en
zijn geld hebben uitgezogen’, schreef minister van Koloniën Jean
Chrétien Baud op 31 maart, maar: ‘Helaas! De gewoonte om zich met
smeerlappen en intriganten in te laten is weldra teruggekeerd. Hij
gaat thans gebukt onder een soort van terrorismus.’
De koning zelf deelde op 13 maart mee aan de voorzitter van de
Tweede Kamer dat hij in samenwerking met het parlement – dus
buiten de ministers om – een fundamentele grondwetsherziening
tot stand wilde brengen. Het kabinet hoorde pas op 15 maart
van deze politieke koerswijziging en nam ontslag. Een dag later
verklaarde Willem II aan de gezanten van Oostenrijk, Engeland,
Rusland en Pruisen dat hij in 24 uur van conservatief liberaal was
geworden. Op 17 maart benoemde hij eigenhandig een commis‑
sie tot herziening van de grondwet ‘met overweging (curs. J.A.M.)
van de wenschen der tweede kamer’. Het parlement stond nu ook
buitenspel.
Volgens Van Bevervoorde zegevierde ‘l’opposition radicale’ (Le Courrier Batave, 19 maart 1848). En hij was de enige niet. De voorzitter
van de Tweede Kamer vertelde Dirk Donker Curtius, prominent
lid van de herzieningscommissie die tijdelijk de functies van het
kabinet waarnam, dat hij er weinig heil meer in zag om bij elkaar
te blijven, ‘want wij hebben niets te zeggen. Asmodée2 regeert

2 Asmodée was de naam van een duiveltje, maar ook de titel van een vooruitstrevend
liberaal maand-, later weekblad dat Van Bevervoorde uitgaf (1845-1847). Het ging
vervolgens op in Le Courrier Batave (et Asmodée) (1847-1848), het radicale en democratische weekblad van Van Bevervoorde.
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alleen op straat.’ Nederland leek even in de ban van de revolutie.
Dat was van korte duur. Het echec van het ‘oproer in Amsterdam’
op 24 maart (Bos, 2001) markeerde het failliet van de Nederlandse
radicale beweging rond 1848.

Definities van radicalisme
Is het in 2010 denkbaar dat een bekende radicaal in triomf door de
straten van de stad wordt gevoerd – en een ferme handdruk krijgt
van de koningin? Hoe dan ook, radicalen houden tegenwoordig net
als in de jaren 1840 de gemoederen bezig.
Toch is onscherp wat ‘radicalisme’ inhoudt. Er zijn verschillende
beleidsdefinities van ‘radicalisme’ in omloop bij de overheid. Het
uitgangspunt ervan is dat radicalisme een dreiging vormt waarte‑
gen opgetreden moet worden. Dat is niet zo gek, gezien de verant‑
woordelijkheid van overheden en veiligheidsdiensten. Wat precies
het punt of moment van ingrijpen is, is moeilijk te bepalen. De
hedendaagse beleidsdefinities beschrijven dan ook vooral de grens
tussen radicale ideeën en extremistisch handelen. Het fenomeen
zelf brengen die definities niet in beeld. Er wordt naar een ‘vijand’
gewezen, zonder helder vast te stellen wie de radicalen zijn, wat zij
doen, en waarom.
Juist in de kwalificatie van de doelen die de radicaal moet nastreven
om ‘radicaal’ genoemd te kunnen worden, en in het benoemen van
welke methoden (geweld of dreiging met geweld) radicalen moeten
hanteren om dat stempel te krijgen, zijn de huidige beleidsdefinities
niet eenduidig. De ene definitie noemt het ‘bedreigen van de demo‑
cratische rechtsorde’, de andere het ‘ontwrichten van de samen‑
leving’. In beide gevallen is in de praktijk moeilijk vast te stellen
wanneer dat precies aan de orde is. De definities verschillen voorts
in het beschrijven van de aard en de mate van geweld die nodig is
om een persoon of groep als radicaal of extremistisch te kenmerken.
Gaat het om daadwerkelijk gebruik van geweld? Of volstaat de (meer
passieve) neiging zich af te keren van normen, waarden en gebrui‑
ken van de Nederlandse samenleving?
Radicalen, vertelt Van Dale, zijn mensen die de uiterste consequen‑
ties van een denkwijze aanvaarden en zich in hun daden daarnaar
willen richten. De term is vrij jong in het Nederlands, maar over
deze uitleg bestond van meet af aan geen onduidelijkheid. Vanaf
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de jaren 1830 werd de term ‘radicalen’ ruim vijftig jaar sporadisch
gebruikt als synoniem voor ‘vooruitstrevende liberalen’. Rond
1850 noemden de aanhangers van volkssoevereiniteit en algemeen
kiesrecht: ‘de democraten’, zich geregeld ‘radicalen’. Op het politieke
palet van negentiende‑eeuws Nederland waren ‘radicaal’ en ‘demo‑
cratisch’ uitwisselbare kleuren die naar hartenlust werden gemengd
in het politieke en publieke debat. Soms zaten daar republikeinse of
althans antimonarchale tonen in, vanaf de jaren 1870 ook antikle‑
rikale, antimilitaristische en pacifistische tinten (Van de Giessen
1948).
Het gebruik van het adjectief is ouder en dateert van het einde
van de jaren 1780: de patriottentijd. De betekenis was die van
diepgaande of totale verandering ten goede of ten slechte. Rond
het midden van de eeuw werd het bijvoeglijk naamwoord ook met
een politieke connotatie toegepast. Auteurs als Nicolaas Beets en
Everhardus Potgieter verwezen dan naar een hervormingsgezinde
staatkundige richting in het nog partijloze politieke landschap van
negentiende‑eeuws Nederland. Toen er al wel politieke partijen in
de moderne betekenis waren, sprak de liberale geschiedschrijver
van het socialisme Hendrick Quack van ‘radicale tijden; tijden,
waarin men tot de consequentie der dingen durfde gaan’.
Dit politieke aspect werd ook al vroeg met ‘de radicaal’ verbonden.
De politicus Anton Falck, architect van de definitieve scheiding tus‑
sen Nederland en België, verbond de term in 1830 met tegenstanders
van ‘het Brusselsche gespuis’ dat tegen koning Willem I in opstand
was gekomen. Veel later in 1873 karakteriseerde Multatuli – de in
zijn politieke standpunten ongrijpbare schrijver – die door de een in
het kamp van ‘de socialen’ en door de ander onder ‘de conservatie‑
ven’ werd gerekend en vooral een ding had met macht, ‘Zy die zich
radikalen noemen als Party’ als ‘de schreeuwers om verbetering van
... weer en wind – weet ik het!’
Welke nadere invulling het begrip ‘radicaal’ ook kreeg, het maakte
steeds deel uit van het politieke vocabulaire. Het beschreef veeleer
een politieke stijl dan een politieke inhoud of een omlijnd stelsel
van ideeën. En het was een bipolair begrip. Wie zichzelf ‘radicaal’
noemde, verzette zich tegen de macht. En wie naar ‘radicalen’ wees,
was het zelf eigenlijk vanzelfsprekend niet.
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De radicale beweging van 1840
De radicalen van de jaren 1840 vormden een beweging van meer of
minder los verbonden intellectuelen, dikwijls werkzaam als publi‑
cist of uitgever, omringd door querulanten van minder allooi, die
zich op een aantal belangrijke thema’s afzetten tegen de ‘powers
that be’. In zekere zin was het een voorhoede. De radicale beweging
was een eerste vorm van moderne politieke oppositie die zich groe‑
peerde in koffiehuizen en herbergen, en die zich manifesteerde met
de pen in aanslag, in de straten van de stad (Robijns, 1967; Giele,
1968).
Radicalen waren tevens ‘radicaal’ omdat ze als zodanig werden
bestempeld. Want hun kritiek, ideeën en handelen druisten in
tegen wat normaal en fatsoenlijk werd gevonden. Bovendien waren
het overwegend mensen die van buiten het traditionele politieke
speelveld kwamen, een ‘intellectueel proletariaat’ dat zichzelf
verleidde hoger op de maatschappelijke ladder te kunnen komen in
een wereld die hen buiten hield: onderwijzers, voormalige (onder)
officieren uit het leger of – in het noorden – de wat rijkere boeren‑
leiders als Jan Freerks Zijlker uit Beerta en Geert Reinders uit Warf‑
fum. Zij richtten zich op een publiek van ambachtslieden, arbeiders
en loonwerkers. Vanuit de politieke elite bekeken waren de radicalen
onberekenbare nieuwelingen.
Een van de eerste radicalen met landelijk renommee was Eillert
Meeter, in 1818 geboren te Oude Pekela als zoon van een barbier.
Zijn ambitie officier te worden werd na enkele jaren in 1839 gefrus‑
treerd door het einde van de schermutselingen tussen Nederland
en België. ‘Die hiërarchische schakel der zamenleving’, schreef hij
op 6 november 1842 aan de directeur van het Kabinet des Konings
(Meeter zat toen al in het ‘gesubsidieerde circuit’), ‘waar langs ieder,
in gewone tijden, moet opklimmen, is mij hinderlijk. Gelukkig
zoude ik geweest zijn in de dagen van Napoléon, van de Belgische
revolutie.’ Meeter kwam eind jaren 1830 in de stad Groningen in
radicale kring terecht. Die verbond zich met boerenleiders als
Reinders en Zijlker, en legde de basis voor het eerste Nederlandse
radicale oppositieblad De Tolk der Vrijheid (1840‑1841) – met Meeter,
wiens historische feuilletons uit 1838 en 1839 in het Groninger Weekblad en de Groninger Courant niet alleen een vaardige pen, maar ook
democratische sympathieën hadden getoond, als redacteur.
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Meeter was de eerste ‘moderne journalist’ in Nederland, De Tolk
de eerste krant die fel opkwam voor de belangen van dagloners en
arbeiders in werkplaatsen en fabrieken. Hij volgde zodoende het
spoor van Belgische democraten en radicalen als Jacob Kats, Lucien
Jottrand, de gebroeders Alexandre en Félix Delhasse en Adolphe
Bartels – met wie hij sinds 1839 ook contact onderhield. De relatie
met radicalen in Frankrijk en België zou de Nederlandse radicale
beweging trouwens blijven kenmerken.
Vrijwel onmiddellijk kwam Meeter in conflict met justitie. Op de
Groningse kermis op 18 mei 1840 werden hij en zijn uitgever Jan
Hendrik Bolt gearresteerd. Omdat niet bewezen kon worden dat zij
schuldig waren aan revolutionaire samenspanning, moesten ze op
1 augustus worden vrijgelaten. Meeter mat zichzelf de status van
martelaar aan – met succes. Justitie bleef hem op de hielen zitten,
probeerde hem te pakken op zijn artikelen in De Tolk. Nu kwam
het wel tot een veroordeling, maar Meeter vluchtte in februari 1841
naar België en Frankrijk. Later dat jaar keerde hij terug, woonde in
Amsterdam en Den Haag, wist zich in de gunst van koning Willem
II te brengen, leefde vrolijk van die neveninkomsten, maakte dames
zwanger, en bleef oppositiekranten maken met een republikeinse en
democratische teneur, zoals De Onafhankelijke (1843), De Ooyevaar
(1844‑1845), De Ooyevaar II (1845), De Haagsche Miniatuur-Nieuwbode (1845) en De Ontwaakte Leeuw (1845).
In 1845 arresteerde de politie Meeter en zijn aanhangers. Het kwam
tot een groot proces dat in de landelijke pers breed werd uitgemeten.
Hoewel zij uiteindelijk wegens gebrek aan bewijs werden vrijgespro‑
ken, zaten zij meer dan één jaar in voorarrest. De koning zelf greep
in – vermoedelijk omdat Meeter en zijn vrienden hem chanteerden
vanwege een homoseksuele escapade – en gaf Meeter een jaargeld,
op voorwaarde dat hij zich in het buitenland zou vestigen. Inder‑
daad vertrok Meeter naar Antwerpen, publiceerde een prijzende
biografie over Willem II en trouwde.
Nadat de koninklijke toelage vanwege het overlijden van Willem II
in maart 1849 was stopgezet, pakte Meeter zijn oude stiel weer op.
Hij leverde bijdragen aan het fel democratische radicale blad De
Hydra en publiceerde vanuit Nijmegen het democratische blad De
Star der Hoop (1849). Hij trad in contact met Adriaan van Bever‑
voorde, die zich vanaf 1847 internationaal had gepositioneerd als
leider van de Nederlandse radicale beweging, maar hun karakters
bleken onverenigbaar. De toenemende druk van justitie op de
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radicalen maakte dat Meeter in september 1851 naar Engeland
uitweek. Hij werkte daar tot zijn dood in 1862 als scheepsbevrachter
en vertaler. In 1857 verschenen zijn memoires over de jaren 1837
tot 1846: Holland, its institutions, its press, kings and prisons. Een
spannend en scabreus boek over wat er volgens Meeter mis was met
politie, justitie en het koningshuis. De oplage was beperkt. De eerste
Nederlandse uitgave verscheen pas in 1966. 3
Adrien Jean Eliza Engelbert van Bevervoorde tot Oldemeule,
geboren te Groningen in 1819, kwam uit een ander milieu dan
Meeter. Zijn vader was luitenant‑kolonel in het Nederlandse leger.
Van Bevervoorde (het gebruik van de volledige familienaam liet hij
achterwege uit afkeer van adellijke titels) genoot een zorgvuldige
opleiding aan de Latijnse school van ’s‑Gravenhage. Hij werd door
zijn ouders gestimuleerd in zijn streven om een bekend ‘literator’
te worden, maar had als schrijver geen succes. Van Bevervoorde
ging in het krantenvak, eerst in Amsterdam, later in Londen. Daar
was hij in 1841 naartoe gevlucht, omdat hij een kappersdochter
had geschaakt. Hij trouwde er met haar en ze kregen een zoon. De
affaire en de vlucht betekenden een ingrijpende breuk met zijn
stand. Het project om in Londen een liberale krant voor de Euro‑
pese markt van politieke vluchtelingen uit te geven mislukte. Van
Bevervoorde leefde van de hand in de tand in Londen, later in Parijs
en Brussel. Daar raakte hij in contact met radicale democratische
milieus.
In 1844 kwam Van Bevervoorde terug naar Nederland. Een jaar
eerder was hij als particulier secretaris in dienst gekomen van

3 De vertaling en nieuwe uitgave van het boek in 1966 markeerde een omslag in de
beeldvorming over Meeter. Tot die tijd was hij afgedaan als een ‘schendschrijver’, een
‘roddeljournalist’, een ‘leugenaar’, een ‘beruchte intrigant’, een ‘gewetenlooze schotschrijver’, een ‘verlopen scribent’ of iemand van ‘bedenkelijk allooi’. Daarna begon dat
beeld te kantelen. Meeter begon te worden gezien als een ‘begaafde jongeman’, maar
ook als ‘zeer eerzuchtig en zonder veel gewetensbezwaren om zijn doel te bereiken’
(Robijns, 1967). De kwaliteit van zijn kranten (inclusief de betrouwbaarheid van zijn
roddelrubrieken) werd erkend. Giele (1968) noemde hem een ‘voorman van de Nederlandse radicalen’, een ‘jonge talentvolle intellectueel’ die zijn milieu was ontgroeid,
maar zich in het Nederland van die dagen niet kon ontplooien. In 2002 verscheen een
nieuwe vertaling van het boek van Meeter, met een uitvoerig voorwoord van Kikkert,
die hem met respect beschrijft als leider en pionier. Hermans en Hooghiemstra (2007)
maakten voor hun boek over de eerste drie koningen van Nederland uitvoerig gebruik
van Meeters memoires. Het boek ligt ten grondslag aan de dramaserie ‘De Troon’, die
in 2010 door de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.
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de Nederlandse gezant in Brussel, dankzij vriendschappelijke
bemiddeling van oude politieke familiecontacten. Hij werd in 1844
redacteur van het Journal de la Haye, een liberale krant van toon die
niettemin onder sterke overheidsinvloed stond en vooral bedoeld
leek om de liberale oppositie te neutraliseren. Medio 1845 liepen
zijn conflicten met Henri Box, de directeur van de krant (en tevens
agent met geheime missies voor koning en vaderland), zo hoog op
dat Van Bevervoorde ontslag nam. Hij ging verder met een eigen
krant, Asmodée, eerst een wat rancuneus blad, dat al snel evolu‑
eerde tot een tolk van ‘opinions qui sont chaudement libérales, ou
même si vous voulez démocratiques’. Asmodée versmolt in 1846
met Le Courrier Batave. Datzelfde jaar bracht Van Bevervoorde De
Burger op de markt. Vanaf dat moment richtte hij zich behalve op de
internationale radicale democratische beweging, ook op een breder
Nederlands publiek.
In het buitenland gold hij als een bekend man in progressieve
kringen. Begin november 1847 richtte hij, onder meer met Jottrand
en Karl Marx, de ‘Association démocratique’ op – de democratische
‘Internationale’ (Andréas, Grandjonc e.a., 2004). Zijn ster rees intus‑
sen in Nederland. Hij werd de voorman van een groeiende groep
geestverwanten, actief in de zogenoemde volksbladen. Een van hen
was Jan David de Vries, redacteur van De Hydra. Van Bevervoorde
probeerde de radicale en vooruitstrevend liberale pers tot één oppo‑
sitioneel blok te smeden. Grote liberale kranten als het Handelsblad
en de Arnhemsche Courant hielden zich, tot zijn teleurstelling,
afzijdig.
In maart 1848 verkeerde Van Bevervoorde op het hoogtepunt van
zijn invloed. Op korte termijn dacht hij een Nederlandse afdeling
van de ‘Association démocratique’ te kunnen oprichten. Eind maart
werd die hoop de grond ingeboord. De liberalen waren aan de
macht gekomen, mede dankzij de radicale agitatie, maar konden die
‘vrienden’ nu missen als kiespijn. Zij traden nog strenger op tegen
de radicalen en hun straatrumoer dan de conservatieve regering
eerder.
Het ‘oproer in Amsterdam’ pakte compromitterend uit voor
Van Bevervoorde. Hij vluchtte naar Brussel – waar Jottrand hem
financieel ondersteunde – en eind 1848 naar Parijs. De moreel
onkreukbare Van Bevervoorde, op de vlucht voor justitie, verkeerde
in nijpend geldgebrek. Hij aanvaardde een toelage van koning
Willem II als beloning omdat hij de koning enkele jaren eerder in
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een chantagezaak buiten schot had gehouden. In Parijs pakte hij de
radicale pen weer op. Hij schreef pamfletten tegen zijn voormalige
vriend en huidige minister Donker Curtius en publiceerde uitste‑
kend gedocumenteerde artikelen over de toestand in Nederland
in La Réforme, Le National, La Démocratie Pacifique en Le Courrier
Français.
Na het overlijden van Willem II stopte de toelage en keerde Van
Bevervoorde naar Nederland terug. Vanaf oktober 1849 begon
hij in De Hydra van De Vries weer te publiceren. Omdat zijn straf
nog openstond, pakte justitie hem op en voerde hem geboeid
van Amsterdam naar Den Haag. Na een maand kwam hij op vrije
voeten, omdat het vonnis verjaard bleek. Van Bevervoorde en zijn
medestanders gaven grote ruchtbaarheid aan de zaak. Even kreeg
hij de wind in de zeilen. Medio 1850 kon Le Courrier Batave weer
verschijnen en richtte hij met enkele geestverwanten te Rotterdam
de ‘Democratische Hoofdvereeniging’ op. Die was bedoeld als
Nederlandse afdeling van het ‘Comité Central Démocratique Euro‑
péen’, een initiatief van Giuseppe Mazzini en Alexandre Auguste
Ledru‑Rollin in Londen. Kort daarna maakte hij met De Vries een
nieuwe krant: De Burger en De Hydra.
In het buitenland werd gedacht dat de internationale democratische
oppositie vanuit Nederland zou herleven. Maar dat bleek ijdele
hoop. Justitie bleef Van Bevervoorde op de hielen zitten. Diens
altoos zwakke gezondheid verslechterde. Hij overleed in mei 1851 in
zijn ouderlijk huis te Den Bosch, een maand nadat hij veroordeeld
was tot twee jaar gevangenisstraf. Korte tijd later viel de radicale
beweging in Nederland uiteen.
Meeter en Van Bevervoorde kunnen worden opgevat als een pars pro
toto van de Nederlandse radicale beweging in de jaren 1840 (Robijns,
1967). Beide voormannen hadden een andere achtergrond en stijl.
Het waren onverenigbare humeuren; van samenwerking is feitelijk
geen sprake geweest. Ze richtten zich deels op een andere achterban
en volgden elk een eigen parcours. Toch zijn daarin, zoals de korte
biografische schetsen tonen, opmerkelijke overeenkomsten zichtbaar.

Kenmerken van radicalen toen en nu
In hun eigen tijd bekeken verschilt de radicale beweging uit de
jaren 1840 niet wezenlijk van radicale groeperingen vandaag de
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dag. Althans, de overeenkomsten verdienen meer aandacht dan ze
meestal krijgen.
De maatschappelijke context waarin radicalen (en extremisten)
tegenwoordig opereren, is een andere. De verschijningsvormen
van hedendaagse radicalismen zijn anders. Sociale uitsluiting als
maatschappelijk fenomeen is een complexer geheel van (ervaren)
oorzaken geworden dan het in de negentiende‑eeuwse maatschap‑
pij was. Maar de radicalen van de jaren 1840 en die van nu hadden
eenzelfde doel: de strijd tegen sociale uitsluiting en voor het mobili‑
seren van de ‘onmondigen’.
Er is de afgelopen decennia veel psychologisch onderzoek gedaan
naar radicalen, extremisten en terroristen (Victoroff, 2005; Victoroff
en Kruglanski, 2009; Van den Bos, Loseman e.a., 2009; Van der Pligt
en Koomen, 2009; voor een compact overzicht: Moors, Van den Reek
e.a., 2010). Daarin komt een aantal eigenschappen naar voren dat
ook van toepassing is op de radicalen uit de jaren 1840.
Radicale leiders, toen en nu, zijn ontwikkelde mensen die zich bui‑
ten de macht voelen staan en zich bedreigd voelen. Dezen ervaren
uitsluiting en dreiging leidt soms tot een zelfgekozen isolement,
soms juist tot militant gedrag. Uit onderzoek blijkt bovendien dat
radicaliserende mensen moeite hebben met relativeren, met zelf‑
relativering vooral. Hun denken kenmerkt zich door een willekeur
van rationele doel‑middelredeneringen. Alleen het eigen gelijk biedt
overzicht. Voorts kenmerken radicalen zich door een streven naar
zuiverheid, waarbij de ‘eigen’ groep tegenover een geperverteerde
buitenwereld wordt gezet. Intrigerend in dit licht is bijvoorbeeld
hoe Meeter en Van Bevervoorde zich hebben geuit over de toelagen
die zij van de koning ontvingen: een publieke boetedoening voor
de eigen bühne, waarbij hun ‘schuld’ in het niet viel bij de corruptie
van ‘het systeem’.
Schuld is sowieso een thema in de psychologische literatuur over
radicalisme en extremisme. Radicalisering wortelt in gevoelens
van schuld (by proxy). Veel radicalen menen verantwoordelijkheid
te moeten nemen voor (veelal ongekende en dikwijls in abstracto
gedefinieerde ) ‘disqualified others’ die men als de ‘eigen’ groep
beschouwt. Dat kan familie zijn, inclusief vorige generaties die
onrecht zou zijn aangedaan, maar ook een sociaaleconomisch,
cultureel, etnisch of religieus gedefinieerde groep.
Radicalen richt(t)en zich tegen de macht en de symbolen of personi‑
ficaties daarvan. In de jaren 1840 was dat de erfelijke monarchie, de
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koning in het bijzonder, en de besloten wereld van hooggeplaatste
functionarissen van de rechtsstaat, de diplomatie en het bestuur. De
Nederlandse radicalen van de jaren 1840 hebben nooit terroristische
aanslagen voorbereid of daartoe opgeroepen. Pas vanaf het einde
van de jaren zestig van de vorige eeuw werd die dreiging in Neder‑
land groter, met een culminatiepunt in het afgelopen decennium.
Acties tegen of aanslagen op symbolen en personen die de perverse
vijand vertegenwoordigen, draaien in de kern om zichtbaarheid.
Radicalen, extremisten, noch terroristen kunnen zonder platform
waarop zij hun (dikwijls uitvergrote) boodschappen publiekelijk
kunnen verhalen. Dat is nu aan de orde (De Graaf, 2010), net als in
de negentiende eeuw. De radicale oppositie van de jaren 1840 viel
samen met het begin van de opiniërende journalistiek. Zij bediende
zich van een nieuw soort kranten, de miniatuurcouranten of lil‑
liputters (zoals de bladen werden genoemd waarmee de belasting
op formaat werd ontdoken), dat zich van de bestaande ‘couranten’
onderscheidde in flexibiliteit van uitgeeflocatie, distributie via
dranklokalen en koffiehuizen, felheid en prijs. Uit de jaren 1840
is een veertigtal radicale periodieken en kranten bekend, die een
publiek bereikten dat een traditionele krant of pamflet niet kon
betalen (Van Vree, 1991).
Radicalisme en extremisme zijn mondiale fenomenen. Netwerken
zijn transnationaal vertakt. Reizen en communiceren ging in het
midden van de negentiende eeuw minder snel dan nu. Toch was de
radicale democratische beweging van de jaren 1840 een Europese
beweging (Sperber, 2005). De Nederlandse radicalen, de voorman‑
nen althans, maakten daar deel van uit. Van Bevervoorde speelde
zelfs een hoofdrol. De Nederlandse radicale pers leverde door
middel van een frequente en doelbewuste uitwisseling van artikelen
niet alleen een belangrijke bijdrage aan het Europese verkeer van
radicale democratische ideeën, maar gaf de Nederlandse radicale
beweging ook een reusachtiger aanschijn dan haar in werkelijkheid
toekwam.
De reactie van overheden, politie en justitie was navenant. De
radicalen van de jaren 1840 en hun kranten werden repressief aan‑
gepakt. Preventie bestond destijds vooral uit het ad hoc afkopen van
radicale kopstukken en de meer duistere figuren daaromheen. De
archieven van justitie laten zien dat heel wat radicale publicisten,
uitgevers en querulanten twijfelachtige neveninkomsten hadden
vanuit Den Haag. Diplomaten en veiligheidsdiensten volgden de
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radicalen in binnen‑ en buitenland op de voet. De politie in de grote
steden verzamelde eveneens gegevens. De directeuren van politie
informeerden de minister van Justitie. Strafrecht werd ingezet om
radicalen te vervolgen. Wat nu ‘de vlucht naar voren’ in het straf‑
procesrecht is genoemd, was toen routine: tal van radicalen beland‑
den louter op verdenking in de kerker (Robijns, 1967).
Het was lastig ingrijpen op ‘het vrije woord’. Als radicale auteurs
zich in anonimiteit hulden (net als nu op internet), vervolgde men
de uitgevers, of die werden onder druk gezet om de anonimiteit van
auteurs prijs te geven. De jaren 1840 waren het decennium van de
zogeheten ‘persprocessen’ (Hemels, 1969). Deze beknotting van de
vrije meningsuiting hielp de radicalen weer de overheidscensuur
te bekritiseren en zodoende te onderstrepen hoeveel mensen in
Nederland feitelijk niets te zeggen hadden.

Beeldvorming en communicatie
Radicalisme werd in de jaren 1840 ad hoc bestreden. Maar wel waar
het pijn deed: op de bühne. De kanalen die radicalen gebruikten om
hun opvattingen te ventileren, stonden aan voortdurende repressie
bloot. Juridisch lag dat toen al niet makkelijk.
Daar is een les uit te trekken. Tot ver in de twintigste eeuw zag de
Nederlandse overheid het als een taak om ‘schadelijke volksinvloe‑
den’ – waaronder in de jaren zeventig nog ‘terreurdaden’ werden
geschaard – ‘pragmatisch’ te neutraliseren: ‘een gedepolitiseerde,
gesloten en welhaast regenteske aanpak’ (De Graaf, 2010, p. 51). Echt
toegespitst beleid, zowel preventief als repressief, ontstond pas de
afgelopen tien jaar. In toenemende mate is er ook aandacht voor de
‘framing’ van radicalisme en extremisme, het situationele, cul‑
tuur‑ en tijdspecifieke karakter daarvan. In lijn hiermee erkent men
de betekenis van beeldvorming over en weer. Zowel radicalisme en
extremisme als de bestrijding ervan zijn deels vormen van commu‑
nicatie. De Graaf (2010) noemt het een ‘theater’.
Die metafoor is zinvol. In de jaren 1840 was al duidelijk dat het
bestrijden van militant radicalisme op de communicatiekana‑
len gericht moest zijn. Het slopen van die bühne, zoals destijds
gebeurde, is nu niet meer aan de orde. Waar het om gaat, is dat
overheden dat schouwtoneel gebruiken. De enige manier om met
radicalisme te leven, aldus de Britse historicus van Palestijnse
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afkomst Theodore Zeldin (1998), is ‘het opbouwen van conversatie’.
Dat is volgens hem meer dan praten en informatie uitwisselen. Er
moet een vonk overspringen, er dienen ideeën te worden uitgewis‑
seld die de kijk op de wereld helpen veranderen. Per saldo is dat een
waar woord – al moet het koning Willem II slecht bevallen zijn.
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Een som van misverstanden
Het kabinet‑Den Uyl en de immigratie van Surinamers
J.M.M. van Amersfoort*

‘Nederland heeft ons in de steek gelaten. Ze hadden ons gewoon
een provincie moeten maken, net zoals de Fransen gedaan
hebben met Cayenne.’
(Een conversatie bij het standbeeld van oud‑premier Henck
Arron in Paramaribo, februari 2009)
In 1973 treedt het kabinet‑Den Uyl aan. Hoewel van dit kabinet ook
ministers van de ARP en KVP deel uitmaken, wordt de kern ervan
toch gevormd door de ‘progressievere partijen’ (PvdA, D66 en PPR).
In het verkiezingsprogramma van deze partijen, Keerpunt ’72, staat
dat Suriname en de Nederlandse Antillen voor 1976 onafhankelijk
moeten worden. Nederland wil duidelijk af van het koninkrijks‑
verband zoals dat in 1954 in het Statuut was vastgelegd. Daarvoor
waren verschillende redenen. Maar de belangrijkste reden waarom
Nederland van het koninkrijksverband af wilde – en wel zo snel
mogelijk – was de migratie van Surinamers naar Nederland.
In 1966 woonden er 13.000 Surinamers in Nederland. Maar hun
aantal nam in de volgende jaren toe en was in 1972 gegroeid
tot 51.000. Deze immigratie werd door premier Den Uyl als een
regelrechte bedreiging van de Nederlandse samenleving gezien
(Jansen van Galen, 2001, p. 73‑74). Het kabinet zette dan ook alles
op alles om de immigratie van Surinamers een halt toe te roepen.
De resultaten van dit beleid waren echter averechts. De immigratie
nam ongekende vormen aan en in 1975 waren er 110.000 Surinamers
in Nederland, in 1980 145.000.1

* Prof. dr. Hans van Amersfoort is emeritus hoogleraar in de Bevolkingsgeografie aan de
Universiteit van Amsterdam.
1 Deze getallen berusten op schattingen. De definitie van Surinamer is in de verschillende bronnen niet eenduidig, maar het is niet nodig voor de inhoud van deze bijdrage
op deze specialistische details in te gaan (Van Amersfoort, 1987, p. 477-478).
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In deze bijdrage wil ik nagaan op welke veronderstellingen het
beleid van het kabinet was gebaseerd en waarom dit beleid zo
volkomen faalde in zijn opzet. Aan het einde van deze analyse doet
zich dan als vanzelf de vraag voor of deze geschiedenis ons nog iets
kan leren voor het huidige beleid met betrekking tot immigratie en
immigranten.

De immigratie tot 1973
Bij de migratie van Surinamers naar Nederland hebben twee fac‑
toren een beslissende rol gespeeld: de koloniale verhoudingen en
de schaal van de Surinaamse samenleving. 2 Deze factoren zijn
in verschillende perioden bepalend geweest voor de omvang en
de sociale samenstelling van de immigrantenpopulatie. Koloniale
verhoudingen leiden altijd tot personenverkeer tussen de kolonie
en het moederland en al heel vroeg vinden we dan ook Surinamers
in Nederland. Maar dit betrof uiteraard nog maar kleine aantal‑
len. Toch zijn zij niet zonder belang voor het verdere verloop van
de migratie, want zij illustreren het belang van de twee genoemde
factoren. In de koloniale samenleving was de cultuur van het moe‑
derland toonaangevend, zo was het onderwijs op Nederlandse leest
geschoeid. In deze context oriënteerde juist het meer ontwikkelde
deel van de bevolking zich op Nederland. Dit werd nog versterkt
doordat de Surinaamse samenleving altijd heel klein is geweest.
De arbeidsmarkt was weinig gedifferentieerd en bood zelfs jonge
mensen uit de middenklasse weinig perspectief. Onder deze
omstandigheden lieten al in de negentiende eeuw de creoolse en
joodse middenklasse hun kinderen voor scholing en vorming naar
Nederland gaan. Veel van deze jongelui keerden niet (blijvend) naar
Suriname terug, het was hun te klein en te provinciaals geworden
(Van Lier, 1972 p. 72‑82 en 186‑195).
In 1954 komt het Statuut tot stand waarbij Suriname en de Neder‑
landse Antillen een hoge mate van autonomie krijgen en de
inwoners Nederlandse staatsburgers worden. Nederland heeft zich

2 Het is voor Nederlanders dikwijls moeilijk zich een juist beeld te vormen van de beperkte omvang van de Surinaamse samenleving. Het land had in 1971 385.000 inwoners,
van wie de helft onder de 15 jaar.
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dan hersteld van de Tweede Wereldoorlog en de arbeidsmarkt biedt
ruime mogelijkheden. Onder deze omstandigheden herstelt het
oude migratiepatroon zich, vooral de creoolse middenklasse is qua
cultuur en ambitie nog altijd sterk op Nederland gericht. Maar het
patroon verbreedt zich ook, de overtocht is relatief goedkoop gewor‑
den, de mensen hebben een ruimere horizon gekregen, en zo raakt
de gehele creoolse stadsbevolking bij de migratie naar Nederland
betrokken.
Ook de Hindoestaanse bevolking gaat dit migratiepatroon overne‑
men. De Hindoestanen vormen niet langer een homogene groep
van landarbeiders en kleine boeren. Een voorhoede van intellec‑
tuelen en ondernemers is het platteland inmiddels ontvlucht. In
1957 woont al een kwart van de Hindoestanen in Paramaribo. En
eenmaal in Paramaribo richt men zijn blik ook op de wijdere wereld
(Van Amersfoort, 1968, p. 18‑22). Zo raken ook de Hindoestanen bij
de migratie naar Nederland betrokken. In 1970 vormen zij ongeveer
10% van de Surinamers in Nederland (Van Amersfoort, 1970).
Samenvattend kunnen we stellen dat de Surinaamse migratie naar
Nederland haar oorsprong vond in de oriëntatie op het moederland
van de creoolse middenklasse. Na 1954 verbreedde de migratie zich
over alle lagen van de creoolse bevolking en raakte ook het Hindoe‑
staanse bevolkingsdeel bij het migratieproces betrokken. De hetero‑
geniteit van de Surinaamse bevolking in Nederland nam daardoor
toe en daarmee ook het aantal mensen dat om een of andere reden
in moeilijkheden kwam en hulp moest inroepen van bijvoorbeeld
de Gemeentelijke Sociale Dienst. 3 Maar een werkelijk sociaal pro‑
bleem vormden de Surinaamse immigranten tot het aantreden van
het kabinet‑Den Uyl niet (Bovenkerk, 1983; Van Amersfoort, 1987).

Het immigratiespook
Nederland beschouwde zich na de Tweede Wereldoorlog absoluut
niet als een immigratieland. Het denken over bevolkingsvraagstuk‑
ken werd beheerst door de malthusiaanse vrees voor overbevolking.
Men meende dat er een vaste relatie bestond tussen bevolkings‑

3 In Amsterdam waren er voor het jaar 1966 bij de Gemeentelijke Sociale Dienst 169 dossiers m.b.t. Surinamers die meer dan een incidenteel contact hadden gehad.
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omvang en welvaart; een groeiende bevolking zou leiden tot een
tekort aan ‘levensruimte’. Deze gedachte doet nu onwerkelijk aan,
maar zij was algemeen aanvaard. Malthusiaanse overwegingen
speelden dan ook een belangrijke rol in de bevolkingspolitiek. Nu
had Nederland een betrekkelijk hoog geboortecijfer, wat leidde tot
een groeiende bevolking. Dit werd als zó bedreigend ervaren, dat
Nederland overging tot een kostbare emigratiepolitiek. Het ver‑
schijnsel immigratie paste totaal niet in deze optiek en het werd dan
ook in het rapport van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk
volkomen genegeerd (1977; Van Amersfoort, 1999).
Het was ook vreemd dat een land dat emigratie subsidieerde, tegelijk
een immigratieland was. Aan deze werkelijkheid werd dan ook
door de politiek en de publieke opinie hardnekkig voorbijgezien.
Nederland sloot wervingsakkoorden met mediterrane landen, maar
deze arbeiders waren geen immigranten, verzekerde de regering
de Tweede Kamer. In de nota Buitenlandse Arbeiders van 1970 staat
tot twee keer toe vermeld dat Nederland geen immigratieland is.
Zelfs toen de gezinshereniging onder de gastarbeiders al op gang
gekomen was, bleef Nederland volhouden dat van immigratie geen
sprake was. Met het oog op hun terugkeer dienden de kinderen
onderwijs te krijgen in eigen taal en cultuur. Pas in 1983 neemt
de regering in de Minderhedennota voorzichtig afstand van deze
beleidslijn.
Ook al werd immigratie dan als een hoogst ongewenst verschijnsel
gezien, het wás er wel (Van Amersfoort en Surie, 1987). Immigratie
waarde als een soort spook door de samenleving en van dit spook
waren de Surinamers de belichaming. Want hoewel de Surinamers
in Nederland een sociaal heterogene populatie vormden, was het
beeld dat het Nederlandse publiek had van deze landgenoten geheel
anders. De Surinamer werd alom gezien als een ongeschoolde neger,
die het in de samenleving niet kon redden en zich bij voorkeur
bezighield met drugshandel en prostitutie.
Om deze selectieve beeldvorming te begrijpen moet men zich
realiseren dat het aantal Surinamers wel was toegenomen, maar
ten opzichte van de bevolking als geheel nog maar klein was.
Buiten de grote steden was nauwelijks een Surinamer te vinden. De
beeldvorming vond dan ook grotendeels plaats in het luchtledige.
Regelmatig werden Surinamers die niet in het beeld pasten, dan ook
niet als Surinamer herkend, maar als Indische Nederlander gezien.
Juist omdat de beeldvorming min of meer losstond van de directe

JV_02_10_3.indd 112

1-4-2010 13:13:18

Een som van misverstanden

113

ervaring, kon die goed functioneren in de algemene angst voor
immigratie.
Zo was al voor het kabinet‑Den Uyl aantrad de Surinaamse
immigratie tot een urgent probleem gemaakt. Het hoofdinstru‑
ment om immigratie te voorkomen of althans te reguleren was
de Vreemdelingenwet. Maar dit instrument was op Nederlandse
staatsburgers uiteraard niet van toepassing. De druk van Nederland
op de koninkrijkspartners om op een of andere wijze toch tot een
migratieregeling te komen, leidde in 1972 tot de instelling van de
Adviescommissie inzake Migratie van Suriname en de Antillen.
De Nederlandse kranten berichtten daarover op een toon die de
stemming in het land goed weergeeft. Zo luidt een van de koppen
in de Volkskrant (11 april 1972): ‘Trek vanuit de West naar Nederland
wordt ingedamd’. Minister Engels verklaart tegenover de vaste
Kamercommissie van CRM dat het instellen van een visumplicht
voor rijksgenoten de hoogste prioriteit heeft. De gevolmachtigd
minister van Suriname protesteert in het kabinet en minister Engels
moet zijn woorden terugnemen in afwachting van het rapport van
de commissie. De verwachtingen in Nederland waren hooggespan‑
nen, maar in het eindrapport van de commissie staat dat het niet
mogelijk is Nederlandse staatsburgers de toegang tot Nederland te
ontzeggen (teleurgestelde perscommentaren van de Volkskrant en
NRC, 31 oktober 1972).
De Nederlandse regering wil het er echter niet bij laten zitten.
Minister Van Agt van Justitie zegt in een interview met Het Parool
(20 december 1972) dat desnoods de Grondwet gewijzigd moet wor‑
den om Surinamers de toegang tot Nederland te kunnen verbieden.
Maar de minister laat op deze woorden geen daden volgen. Concrete
stappen, nodig voor de ingewikkelde wijzigingsprocedure, blijven
uit. Het ging Van Agt kennelijk meer om het slaken van een popu‑
laire kreet dan om de oplossing van een bestuurlijk probleem.

Het knellende rijksverband
Met het tot stand komen van het Statuut van het Koninkrijk nam
Nederland afscheid van het koloniale verleden. Dat was althans
de bedoeling. De drie delen van het Koninkrijk zouden als gelijken
optrekken. Het bleek al spoedig dat dit wat al te naïef gedacht was.
Partners van zo ongelijke grootte kunnen rechten en verplichtingen
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onmogelijk gelijk verdelen. Al snel treden er dan ook meer en minder
ernstige spanningen op. De Nederlandse politici realiseerden zich
al spoedig dat het Statuut ‘open eindige’ verplichtingen oplegde
waarvan de consequenties niet te voorzien waren. Nu tilden niet
alle politieke parten even zwaar aan alle verplichtingen. Suriname
was in hoge mate afhankelijk van budgettaire hulp uit Nederland en
aan de rechterkant van het politieke spectrum vond men deze ‘open
eindige relatie’ onaanvaardbaar. Maar de PvdA was bereid ver te
gaan om Suriname economisch te ontwikkelen en steunde daarom
ook het ruimhartig gedoteerde Tien Jaren Plan. Rond dit plan ont‑
stonden echter weer andere irritaties. De Nederlandse bijdrage
werd namelijk niet alleen gebruikt om de Surinaamse economie een
hechtere basis te geven. Een groot deel van het geld werd besteed
aan het creëren van pseudo‑overheidsbaantjes, die de populistische
premier Pengel uitdeelde aan zijn achterban. Deze ergernissen cre‑
eerden in Nederland een breed gedragen verlangen het Statuut te
beëindigen, maar een concrete aanleiding om tot een beslissing te
komen ontbrak vooralsnog.
Het verlangen de grens zo snel mogelijk te sluiten voor Surinaamse
immigranten was dus niet het enige motief waarom Nederland van
het Statuut af wilde, maar het was wel het meest concrete pijnpunt
in de relatie. Bovendien was de zorg over de verplichtingen die het
Statuut de koninkrijksregering oplegde, toegenomen na de onlusten
in Willemstad in mei 1969. Nederland had zich toen genoodzaakt
gezien mariniers in te zetten om de orde te herstellen (Jansen van
Galen, 2001, p. 51‑53). Daarbij kwam nog dat Nederland vreesde via
Suriname betrokken te raken bij internationale conflicten. Deze
motieven waren echter niet zo dringend als de wens de migratie een
halt toe te roepen. Volgens Buddingh’, die inzage heeft gehad in de
notulen ter zake, was de immigratie in de beslissende fase van de
onderhandelingen nog het enige motief dat in het kabinetsberaad
een rol speelde (Buddingh’, 1995, p. 295‑299).
De vraag rijst natuurlijk waarom Nederland, als het zo veel bezwa‑
ren had tegen het koninkrijksverband, het Statuut uit 1954 niet
gewoon opzegde en zelf uit het zo knellende koninkrijksverband
trad. Onder andere het PvdA‑Kamerlid Franssen heeft dit voor‑
gesteld. Maar voor het kabinet‑Den Uyl was deze stap ideologisch
onmogelijk. De PvdA en links Nederland meer in het algemeen
werden beheerst door de retoriek van het internationale antikolo‑
nialisme. Surinaamse studenten en jonge intellectuelen waren
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uiteraard ook aangeraakt door deze mode en ontwikkelden zich
in Amsterdam tot vurige nationalisten. De Nederlandse pers liet
hen gaarne aan het woord en stelde hen voor als woordvoerders
van de Surinaamse gemeenschap in Nederland en een belangrijke
politieke stroming in Suriname. Zij stelden het koninkrijksverband
aan de kaak als een neokoloniale constructie gericht op uitbuiting
en repressie. Links Nederland vond het prachtig en de nationalisten
konden in bladen als De Groene Amsterdammer (7 februari 1973)
en de Haagse Post (7 juli 1973) artikelen lezen waarin hun retori‑
sche kreet ‘wingewest’ voor Suriname gebezigd werd. Het was een
absurde terminologie voor het zwaar gesubsidieerde Suriname.
Minister Pronk, die toch wel iets van economie wist, zal er het zijne
wel van gedacht hebben en de wilde retoriek niet serieus hebben
genomen.
In werkelijkheid namen ook de meeste Surinamers buiten de kring
van studenten en jongeren deze nationalisten niet erg serieus.4
Van hen werd na hun afstuderen veelal niets meer vernomen. De
bekendste nationalist, Eddy Bruma, ging inderdaad naar Suriname
terug en richtte daar de Partij Nationalistische Republiek (PNR) op.
Maar deze partij had behalve de eis tot onafhankelijkheid geen pro‑
gramma en bleef een randverschijnsel in de Surinaamse politiek.
Binnen de PvdA werd het Surinaamse nationalisme niet als een
randverschijnsel gezien, maar ervaren als onderdeel van het inter‑
nationale antikolonialisme, waarvoor men grote sympathie had.
Een eenzijdige opzegging van het Statuut door Nederland zou bin‑
nen deze gedachtegang als een daad van paternalistische bevoog‑
ding worden opgevat. Suriname moest het heft in eigen hand nemen
en zich zo uit het koloniale web bevrijden. Zo veroordeelde de PvdA
zichzelf tot besluiteloosheid. Men wilde absoluut de onafhankelijk‑
heid van Suriname, maar men had zichzelf ideologisch afhankelijk
gemaakt van een Surinaams initiatief om die te realiseren. Deze
merkwaardige houding vol interne contradicties is door Jansen van

4 Een anekdote mag wellicht verduidelijken hoe in wat bredere Surinaamse kring tegen
deze nationalistische woordvoerders werd aangekeken. Een bekende persoon uit deze
kring was Frits Moll, een welbespraakte, wat overjarige student, oude kompaan van Jan
Pronk. Op een dag kwam ik een Surinaamse studievriend tegen, die zei: ‘Heb je het al
gehoord? Frits Moll is afgestudeerd en nu is het Surinaamse kabinet afgetreden.’ ‘Wat
is dat voor onzin, dat heeft toch niets met elkaar te maken?’ ‘Ja zeker wel, men wil nu
eerst weten op welk departement drs. Moll zijn keuze heeft laten vallen.’
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Galen (2001) gekarakteriseerd als het Surinamesyndroom van de
PvdA.

Arron schiet te hulp
In 1973 waren er verkiezingen in Suriname. Zoals gebruikelijk speel‑
den daarbij ingewikkelde blokvorming en persoonlijke keuzes een
overheersende rol. In een kleine samenleving als de Surinaamse
grenzen het politieke en het persoonlijke nu eenmaal nauw aan
elkaar. Maar hoe onoverzichtelijk de lijnen voor een buitenstaan‑
der ook liepen, in ieder geval behaalde de NPK (Nationale Partij
Kombinatie) een minimale absolute meerderheid. De NPK was een
verbond van de grote creoolse partij NPS (Nationale Partij Surina‑
me) en enkele kleine partijen, waaronder Bruma’s PNR (Dew, 1978,
p. 142‑196). Op basis van deze verkiezingsuitslag trad het kabinet‑
Arron aan.
In februari 1974 kondigde premier Arron aan dat Suriname uiterlijk
eind 1975 onafhankelijk wenste te zijn. Enigszins verrassend was dat
wel, want binnen Arrons eigen NPS was er beslist geen meerderheid
voor dit besluit. Het onderwerp ‘onafhankelijkheid’ was door de
NPS tijdens de verkiezingscampagne dan ook zorgvuldig vermeden.
Maar Bruma had geen ander programmapunt en wilde het NPK‑blok
aan de macht blijven, dan moest Arron zijn kleine coalitiepartner
wel een concessie doen. Voor Den Uyl kwam Arrons verklaring als
een geschenk uit de hemel. Binnen een week was hij in Paramaribo
om te bespreken hoe de immigratie van Surinamers kon worden
beteugeld. De immigratie was voor Den Uyl zo’n obsessie geworden
dat hij de Surinaamse onafhankelijkheid eigenlijk al eerder dan
december 1975 wilde regelen (Jansen van Galen, 2001, p. 72 e.v.).
Maar Arron maakte niet zoveel haast. De Surinaamse regering deed
letterlijk niets ter voorbereiding van de staatkundige verandering. Er
werd geen grondwet opgesteld en geen scenario ontwikkeld voor de
nationaliteitentoewijzing. Ik was in 1974 in Suriname en vroeg oude
studievrienden, een aantal Statenleden en vakbondsmensen en zelfs
een enkele minister hoe de nationaliteitenregeling eruit zou gaan
zien. Daar was nog niet over nagedacht. Enkele zegslieden meenden
dat alle Surinamers wel een dubbele nationaliteit zouden krijgen.
Interessant was ook de verklaring van leden van de NPS voor de
passiviteit van Arron. Zij meenden dat Arron zelf de snelle onaf‑
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hankelijkheid niet zo zag zitten, maar op dit punt vastgeklonken zat
aan Bruma. Arron heeft de stille hoop dat Nederland zal zeggen: ‘Zo
snel gaat het niet, we moeten dat eerst grondig gaan voorbereiden.’
Dan zou hij tegenover Bruma een excuus kunnen opvoeren en ook
begrip kunnen kweken bij de meerderheid in zijn eigen partij en de
Surinaamse kiezer in het algemeen.
Als Arron inderdaad dacht dat Nederland het gebrek aan voorberei‑
ding aan zou grijpen om de onafhankelijkheid op de lange baan te
schuiven, dan heeft hij de politieke stemming in Den Haag wel heel
slecht aangevoeld. Want niets kon het kabinet weerhouden de gebo‑
den kans met beide handen aan te grijpen. Bij de slotonderhande‑
lingen over de beëindiging van het Statuut wist Arron overigens wel
gebruik te maken van de dwangpositie waarin het kabinet zichzelf
gebracht had. Suriname wist zich te verzekeren van een ongehoord
hoog bedrag aan ontwikkelingshulp, dat door een gezamenlijke
commissie (CONS) zou worden besteed. Zelfs op het punt van het
personenverkeer tussen Suriname en Nederland moest het kabinet
een concessie doen; tot 1980 zou het personenverkeer vrij blijven
(Van Westerloo, 1983, p. 223 e.v.; Jansen van Galen, 2001, p. 74 e.v.).

De immigratie na 1973
De politiek van het kabinet‑Den Uyl met betrekking tot de immi‑
gratie van Surinamers deed niet alleen het aantal immigranten
toenemen, ook het karakter van de migratie veranderde substanti‑
eel. Ten dele is de migratie te zien als een voortzetting van het oude
patroon. De voortdurende dreiging dat de grens gesloten zou wor‑
den, deed mensen besluiten versneld te migreren nu het nog kon. Dit
had zich ook in het Verenigd Koninkrijk voorgedaan toen de migra‑
tie uit de vroegere koloniën werd beperkt en staat bekend als ‘beat
the ban rush’ (Bovenkerk, 1983, p. 170). Dit is echter maar een deel
van het verhaal. Het andere deel bestaat uit de haastige vlucht uit
Suriname van Hindoestanen en Javanen van het platteland, die zich
door de ontwikkelingen bedreigd voelden. Angst voor overheersing
door de stedelijke creolen en voor raciale botsingen deed mensen
naar Nederland vluchten die anders geen deel hadden uitgemaakt
van de migrantenstroom.
De grote toestroom veranderde de samenstelling van de Suri‑
naamse bevolking in Nederland in ongunstige zin. Er kwamen meer
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ongeschoolden en bovendien vond de massale immigratie plaats
juist toen de conjunctuur onder invloed van de oliecrisis inzakte.
Den Uyls zorgwekkende scenario was een selffulfilling prophecy
geworden. Problemen die er voordien nooit geweest waren, dienden
zich nu aan. Van normale huisvesting kon geen sprake zijn en de
overheid moest overgaan tot noodopvang en ‘gebundelde decon‑
centratie’. In de Amsterdamse Bijlmermeer waren juist futuristi‑
sche flatgebouwen gereedgekomen, die leeg bleven omdat ze de
Nederlanders wat al te futuristisch waren. Ze werden verhuurd
aan wie maar wilde en dat leidde tot een gettoachtige concentratie
van recent aangekomen Surinamers. De arbeidsmarktsituatie was
ongunstig, zeker voor nieuwkomers, en de werkloosheid onder
Surinamers bleef dan ook een aantal jaren onevenredig hoog (Lang‑
broek en Muus, 1991). Toch bleven de Surinaamse immigranten een
betrekkelijk snel integrerende populatie. De onderwijsparticipatie
van de tweede generatie was opmerkelijk hoog (Van Heelsum, 1997).
Ook de ontwikkeling van het woonpatroon na 1980 duidt op een
verdergaande participatie in de samenleving. De Surinamers in
de regio Amsterdam volgen in toenemende mate het Nederlandse
patroon van suburbanisatie (Van Amersfoort en Cortie, 2009).
Overigens werd op de grote toename van de Surinaamse immigran‑
ten in Nederland met ongeloof gereageerd. Nederland was geen
immigratieland, dus dit moest een vergissing zijn. De nieuwkomers
zouden hun vergissing snel inzien en weer weggaan. De remigratie‑
ideologie vierde hoogtij. Het CBS berekende dat minstens 25% en
wellicht zelfs 50% van de Surinamers zou terugkeren. Een prognose
van een beschamend amateuristisch niveau. Serieus onderzoek
wees uit dat de terugkeerquote onder Surinamers nooit boven de 3%
had gelegen en dat bovendien van de remigranten een aanmerkelijk
deel opnieuw naar Nederland was gemigreerd (Bovenkerk, 1973;
Bovenkerk en Verschoor, 1983; Van Amersfoort en Surie, 1987).

Conclusies
Het beleid van het kabinet‑Den Uyl ten aanzien van de immigratie
van Surinamers liep door verschillende redenen op een fiasco uit.
In de eerste plaats had het kabinet geen inzicht in het karakter en
de dynamiek van deze migratie. De paar duizend immigranten per
jaar, Nederlands sprekend en voor een belangrijk deel opgeleid in
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een Nederlands schoolsysteem, werden gezien als een acute bedrei‑
ging van de Nederlandse samenleving. In het beeld van het kabinet
bestond de Surinaamse populatie blijkbaar uit steuntrekkers,
souteneurs en ... merkwaardigerwijs nationalistische studenten.
Kennelijk was nooit iemand van de bewindslieden een Surinaamse
secretaresse, onderwijzer of verpleegster tegengekomen.
Dit selectieve beeld van de migratie van Surinamers was overigens
niet beperkt tot het kabinet‑Den Uyl, maar heerste algemeen in de
Nederlandse media. Bewindslieden haastten zich dan ook verkla‑
ringen af te leggen, waarin zij de beteugeling van de migratie uit
de West aankondigden. De Nederlandse bewindslieden hielden er
daarbij geen rekening mee dat hun uitlatingen de indruk maakten
dat het met de burgerrechten van gekleurde Nederlanders niet zo
nauw genomen hoefde te worden. Zo stelde Nederland bij het over‑
leg over de nationaliteitentoewijzing in 1974 voor om alle personen
met een Surinaamse vader (of als die onbekend was: moeder) het
Nederlanderschap te ontnemen, ook al woonden ze nog zo lang
in Nederland of waren zelfs daar geboren. Als dit voorstel al niet
ronduit racistisch was, dan kwam het er toch gevaarlijk dichtbij.
Er was blijkbaar ook niet over nagedacht wat dit bijvoorbeeld zou
betekenen voor de vrij talrijke gemengde gezinnen. Nauwelijks was
het voorstel ingediend of het werd dan ook maar weer ingetrokken.
Uiteindelijk werd gekozen voor de voor de hand liggende oplos‑
sing dat de Surinamers in Nederland Nederlander zouden blijven
en konden opteren voor het Surinaamse burgerschap. Bovendien
werd overeengekomen dat het personenverkeer nog tot 1980 vrij
zou blijven. Het was het zoveelste voorbeeld van paniekzaaiende
taal die als het erop aankwam niet door een bestuurlijke maatregel
werd gevolgd. Maar de gevolgen waren er wel, in die zin dat de
Surinaamse migratie naar Nederland in een ongekende stroomver‑
snelling raakte.
Samenvattend kunnen we stellen dat het kabinet‑Den Uyl in de eer‑
ste plaats geen juist beeld had van karakter en dynamiek van deze
migratie. Vervolgens werd het beleid gekenmerkt door populistische
uitlatingen, die niet gevolgd werden door bestuurlijke maatregelen.
De migratie van Suriname naar Nederland had (en heeft) een speci‑
fiek karakter. Directe parallellen met huidige immigratiebewegin‑
gen zijn er dan ook niet. Toch kunnen op wat abstracter niveau wel
enkele overeenkomsten worden waargenomen die ons iets kunnen
leren over de huidige beleidssituatie. In de eerste plaats lijkt het van

JV_02_10_3.indd 119

1-4-2010 13:13:18

120

Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 2, 2010

belang dat het beleid gebaseerd is op een juiste beeldvorming. In dat
opzicht is de huidige ‘allochtonen’‑mode desastreus. De definitie
van allochtoon is zo ingewikkeld dat maar heel weinig mensen haar
kennen en begrijpen. Bovendien is zij zo ruim dat er volstrekt hete‑
rogene populaties onder vallen, zelfs al maakt men een onderscheid
tussen westers en niet‑westers allochtoon.5 Op deze wijze fungeert
de allochtone bevolking, net als de Surinaamse in de jaren zeventig,
als de belichaming van het immigratiespook. Maar dat helpt niet
om tot concrete beleidsmaatregelen te komen inzake specifieke
problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de asielmigratie. Een
tweede les die ten slotte nog uit het Suriname‑debacle getrokken
kan worden, is dat maatregelen die in de pers of op de tv worden
aangekondigd, maar nooit geconcretiseerd worden, een averechtse
werking hebben.
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Summaries
Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight
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 interna‑
tionally most relevant articles of each issue. The central theme of
this issue (nr. 2, 2010) is A historical perspective on current judicial
matters.
The predecessors of modern criminology in Belgium and the
Netherlands
C. Fijnaut
The prehistory of criminology doesn’t get all that much attention in
the Low Countries. In the Dutch case many criminologists e.g. see
the publication of Bonger’s work in 1905 on crime and economic
conditions as the real starting point of criminology. This narrow
historical view overlooks the fact that, before the French Revolution,
notably the ideas of Beccaria on crime and punishment sparked a
rather fierce discussion in the Netherlands – this in contrast to the
Austrian/Belgian provinces. Beccaria’s views also inspired Calkoen
to write the first comprehensive treatise on the prevention and
repression of crime in 1778. Later, after 1830, two major figures in
the prehistory of modern criminology stepped forward in the new
independent state of Belgium. Quetelet was the first one in history
to apply modern statistics in order to assess the nature, extent and
development of crime problems. He became one of the founding
fathers of criminal statistics. Ducpétiaux developed into an enlight‑
ened and brilliant defender of the Pennsylvania penitentiary system
and completely rebuilt the Belgian system according to this model.
Both men also had a notable impact on the discussion how to deal
with crime and in particular on the construction of new prisons
in the Netherlands. After the birth of modern criminology in 1876
– thanks to Lombroso – the writings of Quetelet were an impor‑
tant source of knowledge for Bonger and the Belgian criminologist
Denis. Lombroso, however, equally had important followers in both
countries: Aletrino in the Netherlands and Héger in Belgium. It is a
pity that the (pre‑)history of criminology in the Low Countries is not
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part of the contemporary international image of the history of crim‑
inology. Time has come to fill up this important gap in the historical
analysis of criminology.
The historical relationship between the frequency and tolerance of
violence
P. Spierenburg
This article examines the historically inverse relationship between
the incidence of interpersonal violence and the level of tolerance
for the occurrence of violence. The Middle Ages witnessed high
homicide rates, but people accepted violent conflicts as belonging to
daily life. Homicide rates declined during the early modern period
which resulted in a relatively peaceful nineteenth century. Precisely
in this century new concerns and fears are visible over youth gangs
and street robbery, which in reality were rarely lethal. The inverse
relationship persisted until the mid‑twentieth century, but then
disappeared. While the 1950s and 1960s had low homicide rates and
low concern, thereafter both homicide rates and public concern
increased. The paper ends with a preliminary explanation for the
historical trends observed.
‘The knitting of stockings shall now be carried on vigorously’;
female vagabonds and beggars in the State labour penitentiary in
Leiden 1886‑1907
M. Weevers and C.C.J.H. Bijleveld
This article is based on research in the archives of the Rijkswerkin‑
richting in Leiden, the Netherlands, which served as a penitentiary
for female vagabonds and beggars between 1886 and 1907. At an
average 48 years of age, women were old; about four in ten were
confined more than once. Contrary to males in similar institutions,
females were almost exclusively from the lower echelons of society,
and very few had ever been married. While material conditions in
confinement compared positively to the living conditions before
confinement, mortality was high. Women, like female detainees
these days, mostly performed menial work that offers little prospect
for successful reintegration. Most had probably led rough lives, with
alcohol abuse, poverty and familial strife. The confinement of these
women probably served more as a temporary respite than as a solu‑
tion for these women’s problems.
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The Brabant smugglers; a border history full of heroism and self‑
interest
P. Spapens
Considerable differences in tax and excise levels since the Belgium
independence in 1830 gave rise to large scale smuggling between the
Dutch border province Noord‑Brabant en Belgium. The smuggling
history can be divided in six periods. Salt was the most important
contraband in the last quarter of the nineteenth century. During the
First World War a lot of food was smuggled from the Netherlands to
Belgium. During the crisis years in the 1930s unemployed people
used to supplement their scarce income through smuggling. Belgian
tobacco was the most important contraband during the Second
World War. After the war ten thousands of Dutch occasional smug‑
glers illegally fetched consumer and luxury goods in Belgium. In the
1950s and 1960s millions of kilo’s of Dutch butter were smuggled to
Belgium. The smuggling business gradually came into the hands
of professional criminal gangs. In the second half of the 1960s the
smugglers switched to the illegal distilling of alcohol. Many years
later these would evolve into labs for the production of chemical
drugs.
The police‑citizen relation in a historical perspective; mutual
dependence and tacit contracts
M. De Koster
This article explores police‑citizens relations in the nineteenth and
early‑twentieth centuries and attempts to demonstrate that these
were not as unequivocal as is commonly assumed. While historians
approach the modern police as an instrument of coercive state con‑
trol imposed ‘from above’ onto a passive population, current policy
debates tend to assume that police‑citizen relations were friendly
and that cops learned from citizens, leading to well‑informed and
neighbourhood‑sensitive policing. The author argues that police‑
citizen relations were not friendly, but all about the negotiation of
‘tacit contracts’ between both parties, that allowed the police to
carry out their duties within the boundaries of public tolerance,
and the public to take all sorts of small conflicts and demands for
aid and assistance to the police. This explains why police interven‑
tion was never merely repressive: in order to preserve these precious
‘contracts’, the police operated selectively, acting only against cer‑
tain groups and offences, and watching particular city areas.
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Radicals and ‘the powers that be’ in the Netherlands
J.A. Moors
This article presents a short historical introduction of the Dutch
radical movement in the 1840s. What kind of people were these radi‑
cal‑democrats? Where did they come from? And what did they want?
Moreover, this case study shows how government framed these
radicals, and what actions were taken against them. It becomes
clear, that from a historical perspective the continuity and similari‑
ties between the 1840s and the present are at least as remarkable as
the differences.
An accumulation of misunderstandings; the Den Uyl cabinet and
the Surinam immigration
J.M.M. van Amersfoort
In 1973 a new Dutch cabinet was formed. One of the central points
of its programme was to revise the relations with the former Dutch
colonies in the West Indies to be able to stop the immigration from
Suriname. This immigration was seen by this government as a seri‑
ous threat to Dutch society. In reality the migration was modest
in numbers and consisted for a good deal of middle class people.
In 1967 there were 13.000 Surinamese in the Netherlands. But the
immigration had gained momentum and in 1972 there were 51.000.
The cabinet launched a vigorous campaign to change the relations
with Suriname and close the border for immigrants. The outcome
of this policy was that there were 110.000 Surinamese in the Neth‑
erlands in 1975 and the immigration caused indeed problems that
were unknown before. In this article the reasons for the complete
failure of the anti‑immigration policy are analysed.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit
nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑
plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken
op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.
http://chs.revues.org
Frans‑Engelse website van de International Association for the His‑
tory of Crime and Criminal Justice en haar orgaan Crime, History
and Societies. Artikelen uit oude nummers van het tijdschrift staan
ook voor niet‑abonnees online. Hetzelfde geldt voor de boekbespre‑
kingen in de meer recente uitgaven.
www.criminocorpus.cnrs.fr
Franse webportaal over ‘l’histoire de la Justice, des crimes et des
peines’. De site is interessant voor onderzoekers. Zo biedt deze
toegang tot een uitgebreide online bibliografie en overzichten van
archieven en andere historische bronnen. Daarnaast ook gericht op
een breder publiek (studenten, scholieren). In de rubriek dossiers
is specifieke informatie te vinden over thema’s als ‘L’histoire de la
police’, ‘Crimes et criminels au cinéma’, enzovoort.
http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd
Een ‘historical violence’‑database is te vinden op de website van
het Criminal Justice Research Center van de Ohio State University.
Doel van deze database is onder andere om sociaal wetenschappers
in staat te stellen hun theorieën over misdaad en geweld te toetsen
in verschillende historische omstandigheden. De database bevat
gegevens uit de periode van de middeleeuwen tot nu. De gegevens
hebben betrekking op de Verenigde Staten, Europa, Australië en
Nieuw‑Zeeland.
www.crimetheory.com
Op deze site gewijd aan de theoretische criminologie zijn histori‑
sche criminologische teksten te vinden, zoals van Beccaria en de
Amerikaanse penoloog Brockway.
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www.iisg.nl
De website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede‑
nis biedt historische informatie over verschillende onderwerpen die
in dit themanummer aan de orde komen zoals radicalisme, de Rijks‑
werkinrichtingen, armenzorg en immigratie.
www.hum.leiden.edu/posthumus
De website van het Leidse N.W. Posthumusinstituut voor inter‑
disciplinair economisch‑ en sociaalhistorisch onderzoek geeft
informatie over lopend onderzoek naar onder andere de geschiede‑
nis van de Lage Landen, zie www.lowcountries.nl, de geschiedenis
van (lokale) gemeenschappen en historisch‑demografisch onder‑
zoek.
www.oldbaileyonline.org
Deze website geeft toegang tot de verslagen van maar liefst 197.745
strafrechtprocessen voor de zogeheten Old Bailey, de centrale recht‑
bank van Londen tussen 1674 en 1913. De zogeheten Proceedings
werden gepubliceerd als een soort tijdschrift. Het was zeer populair
onder de bevolking, getuige de woorden van een Fransman, die Lon‑
den eind zeventiende eeuw bezocht: ‘the printed accounts (...) are in
the opinion of many people one of the most diverting things a man
can read in London’.
www.drenlias.nl
De website van het Drents archief. Van iedere opgezondene naar
de strafkolonie Veenhuizen werd een signalementskaart gemaakt.
Deze kaarten zijn door het archief gedigitaliseerd en op de website
te bekijken.
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Congresagenda

16 april
20 april
23 april
23 april
27‑29 april
19 mei
24 mei
26 mei
28 mei
3 juni
4 juni
9 juni
10 juni
15‑18 juni
18 juni
28 juni‑1 juli
28 juni‑1 juli
1‑2 juli

Opsluiten, hoe doe je dat?
Moet de nieuwe politieleider niet opstaan?
15 jaar Awb
Governing security under the rule of law
Analyzing Developmental Trajectories
Schade van georganiseerde misdaad
Gedwongen uithuwelijking
Multiple communities en de politiële aanpak
ervan
Criminal Justice
Op het rechte pad; preventie en aanpak van
risico‑ en probleemjongeren
Recherche Vakbeurs 2010
Politie & Intelligence
Criminologie en de publieke zaak
EAPL conference
Zorgprogramma’s in GGZ en forensische
psychiatrie
International investigative interviewing
conference
Summer school on organised crime
NVK‑congres

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.
Opsluiten, hoe doe je dat?
Deze ochtendconferentie georganiseerd door de Hogeschool
Utrecht gaat over de leefbaarheid in de Nederlandse inrichtingen.
Aan welke maatstaven moeten onze inrichtingen voldoen? Keynote
speakers zijn de Britse hoogleraar Alison Liebling en de Nederlandse
hoogleraar Peter van der Laan.
Datum: 16 april 2010
Locatie: Hogeschool Utrecht
Informatie en aanmelding: www.socialeinnovatie.onderzoek.hu.nl,
zie de rubriek Nieuws
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Moet de nieuwe politieleider niet opstaan?
‘De leider is dood. Leve de manager’. Volgens Marc Beulens in Trends
worden we in het hedendaags managementlandschap geconfron‑
teerd met een (leiderschaps)crisis van jewelste. Net nu organiseert
het Centrum voor Politiestudies een studiedag over politieel leider‑
schap, waarbij de invulling van de rol als politiechef niet zo evident
lijkt. Na tien jaar politiehervorming, waarin leiders hebben getracht
te beïnvloeden en te veranderen, wordt de vraag gesteld of het
politieleiderschap geen nood heeft aan zuurstof. Moeten de politie‑
verantwoordelijken van de grote integratiebeweging aan dezelfde
eisen voldoen als de generatie ‘en régime’? Zijn accentverschuivin‑
gen of zelfs een nieuwe rolverdeling voor de toekomstige beheerders
geen kritieke succesfactor om de organisaties succesvol te houden?
Wat moeten leiders doen na een periode van hervorming en veran‑
dering?
Datum: 20 april 2010
Locatie: Brussel
Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/shop_detail.
cfm?ShopdetailId=18
15 jaar Awb
Op 1 januari 2009 was het vijftien jaar geleden dat de eerste twee
tranches van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking tra‑
den. Tijdens het congres zal worden teruggeblikt op de afgelopen
vijftien jaar – wat is er terechtgekomen van de bedoelingen van de
wetgever, hoe heeft de Awb zich in de loop der jaren ontwikkeld? –
en zal vooruit worden gekeken: wat zijn de te verwachten/gewenste
ontwikkelingen binnen het algemeen bestuursrecht? Sprekers:
A. Brenninkmeijer, C. Versteden, E. Berkouwer, B. van Ettekoven
en F. Michiels. De sprekers zullen de Awb vanuit verschillende
invalshoeken onder de loep nemen (burger, overheid, bedrijfsleven,
wetgever, advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap).
Prof. mr. J.E.M. Polak zal optreden als dagvoorzitter.
Datum: 23 april 2010
Locatie: Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw
Informatie en aanmelding: congres.bluebased.com of
k.vanheijningen@law.leidenuniv.nl (voor 16 april)
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Governing security under the rule of law
The central theme of this working conference, organized by the
Research School Safety & Justice (OMV), is the role played by
the (criminal) law in securing both safety and justice. Instead of
attempting to produce a coherent argument that explains how we
can reduce risk by introducing novel policy measures or novel legis‑
lation, participants are asked to confront three different approaches
to the issue of governing security. Following Ulrich Beck’s call
for attention in his text on Risk society revisited: Theory, politics,
critiques and research programmes, the idea will be to challenge
overly general approaches to both risk and its remedies. Instead
of developing grand theories or reductive quantitative models the
conference aims to rethink the issue of security in context and to
re‑evaluate the role played by the criminal law.
Keynote speakers are Adam Crawford (Professor of Criminology and
Criminal Justice, University of Leeds) and Philip Stenning (Profes‑
sor of Criminology, Keele University).
Datum: 23 april 2010
Locatie: Rotterdam, Hotel New York
Informatie en aanmelding: www.omv.nl/Website/Dutch/100301_CfP.
pdf of omv@frg.eur.nl
Analyzing Developmental Trajectories
Developmental trajectory analysis has been introduced in crimi‑
nology by prof. Daniel Nagin (Carnegie Mellon University) and is
extensively used in the field for analyzing the course of behaviour
over time. Prof. Nagin is offering an English language three‑day
workshop, presenting a theoretical underpinning as well as hands‑
on computer lab exercises in estimating, analyzing and interpreting
trajectory models. The Netherlands Institute for the Study of Crime
and Law Enforcement NSCR in Amsterdam, the Netherlands, is
hosting this workshop, in cooperation with the Department of
Criminology of the Vrije Universiteit Amsterdam. It is aiming at
researchers in the field of developmental criminology and psychol‑
ogy. The workshop can accommodate some thirty people, and is
primarily meant for European researchers.
Datum: 27‑29 april 2010
Locatie: Amsterdam, NSCR
Informatie en aanmelding: nscr@nscr.nl (stating ‘ADT‑Workshop’ in
the subject line)
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Schade van georganiseerde misdaad
Welke schade brengt georganiseerde misdaad teweeg? Welke
dimensies van schade kunnen worden onderscheiden, kunnen we
deze meten en, zo ja, hoe dan? In hoeverre wordt er bij het stellen
van beleidsprioriteiten en bij het wegen van de ernst van concrete
zaken rekening gehouden met de schade? Sprekers zijn Jan van Dijk
(Intervict, Universiteit van Tilburg), Tom Vanden Beken (Universi‑
teit Gent), Roger Bos, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie
van het landelijk parket, Mike Levi (Cardiff University) en Nicholas
Dorn (Erasmus Universiteit Rotterdam).
Datum: 19 mei 2010
Locatie: Universiteit Utrecht
Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl
Gedwongen uithuwelijking
De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat het, óók in Nederland,
regelmatig voorkomt dat een van de huwelijkspartners onder
een vorm van dwang instemt met een huwelijk. Er wordt gepleit
voor landelijke registratie en aanpak en er moet meer gebeuren
op het gebied van voorlichting, preventie en empowerment van
potentiële slachtoffers. Om huwelijksdwang te kunnen signaleren
moet je weten wat het is en wat de achtergronden ervan zijn. Maar
theoretische kennis is niet genoeg. Wat kun je concreet doen aan
voorlichting en preventie? Wat doe je als professional als je een ver‑
moeden hebt van aanstaande uithuwelijking, of als een slachtoffer
bij je aanklopt? Welke mogelijkheden heb je in de verschillende stap‑
pen die worden ondernomen voor een huwelijk? Ook op het gebied
van communicatie is kennis vereist: hoe stel je vragen die ingrijpen
in de persoonlijke levenssfeer? Hoe bespreek je huwelijksdwang met
het slachtoffer en ouders en/of familie? Wat kun je zeggen, wat kun
je beter niet zeggen? Sprekers op deze dag zijn onder andere Marian‑
ne Vorthoren van de Stichting Platform Islamitische Organisaties
Rijnmond en de arabist en turkoloog Rob Ermers, tevens trainer in
de aanpak van eergerelateerd geweld.
Datum: 24 mei 2010
Locatie: Amsterdam, Aristo
Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl
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Multiple communities en de politiële aanpak ervan
Uit recent Belgisch en Nederlands onderzoek over politiewerk
in multiculturele buurten blijkt dat de territoriale logica (lees:
organisatie) van de politie dikwijls haaks staat op de aard van de
gemeenschappen die moeten worden ‘gepoliced’. De politie blijkt
slechts met een (klein) deel van de buurtgemeenschap in aan‑
raking te komen en op basis van deze ervaring worden beelden
geconstrueerd over groepen in de buurt, die hun optreden kunnen
beïnvloeden. Er zijn echter ook groepen in een buurtgemeenschap
waarmee de politie niet of nauwelijks in contact komt. Het zijn
gemeenschappen die de politie eigenlijk niet of nauwelijks kent, los
van het feit of er zich problemen voordoen in die groepen. De rode
draad door deze studiedag is de zoektocht naar nieuwe gemeen‑
schappen die voor zowel beleids‑ als terreinmensen onzichtbaar,
onderbenut of onderbelicht blijven.
Datum: 26 mei 2010
Locatie: Beveren, België
Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=49
Criminal Justice
Dit congres wordt georganiseerd door de Faculteit Rechten van de
Universiteit Leiden. Nadere info volgt in maart op de website.
Datum: 28 mei 2010
Locatie: Leiden
Informatie en aanmelding: www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/
nieuws/congressensymposia.html
Op het rechte pad; preventie en aanpak van risico‑ en probleem‑
jongeren
Recente politiecijfers laten zien dat er 1.760 groepen jongeren zijn
die in meer of mindere mate overlast veroorzaken en crimineel
gedrag vertonen. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat die jongeren
niet afglijden en van risicojongeren probleemjongeren worden?
Tijdens de studiedag is er ’s ochtends aandacht voor ketensa‑
menwerking, jongerenculturen, het dilemma tussen individuele
of groepsgerichte aanpak en leeftijdsgrenzen die bepalen welke
hulp een jongere krijgt. ’s Middags kunnen deelnemers kiezen uit
verschillende parallelsessies waarin zij concrete handvatten en
praktische tips krijgen voor hun dagelijks werk. Sprekers op deze
dag zijn onder andere Ieta Polman, landelijk programmamanager
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jeugd bij de politie, de orthopedagoge Margrite Kalverboer en John
Coldewijn van Pactum Rijn‑Side Randgroep‑ en Risicojongeren.
Datum: 3 juni 2010
Locatie: Rotterdam, Regardz Weena Point
Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl
Recherche Vakbeurs 2010
De Recherche Vakbeurs wordt dit jaar gehouden onder het motto
‘de kraan moet ook dicht’, oftewel: naast opsporen ook barrières
opwerpen. Aan bod komen best practices op het gebied van onder‑
zoeksmethoden, strategieën en technieken. Een centrale rol is
weggelegd voor de landelijke programma’s. De dag is bedoeld voor
rechercheurs van de Nederlandse politie, Koninklijke Marechaussee
en bijzondere opsporingsdiensten.
Datum: 4 juni 2010
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Informatie en aanmelding: Congres‑ en Evenementenbureau Politie‑
academie, tel. 055‑5397489 of congres@politieacademie.nl
Politie & Intelligence
Op dit congres voor strategisch leidinggevenden binnen de politie
staat de betekenis van Intelligence voor het dagelijkse politiewerk
centraal.
Datum: 9 juni 2010
Locatie: Eindhoven
Informatie en aanmelding: criminaliteitswijzer.ning.com/events/
congres‑intelligence‑eindhoven
Criminologie en de publieke zaak
Symposium en afscheidscollege Willem de Haan, Vakgroep
Strafrecht en Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen. Nadere
informatie volgt op de website.
Datum: 10 juni
Locatie: Groningen
Informatie en aanmelding: www.rug.nl/rechten
20th Conference of the European Association of Psychology and
Law (EAPL)
Positive legal psychology encompasses all psychological research
oriented towards promoting accuracy and bolstering strengths in
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legal settings. The main objective of EAPL 2010 will be to highlight
and encourage research aimed at solving problems, preventing
harm, and building competence.
Datum: 15‑18 june
Locatie: Gothenburg, Sweden
Informatie en aanmelding: www.eapl2010.net
Zorgprogramma’s in GGZ en forensische psychiatrie (dubbel‑
congres)
Het Trimbos‑instituut en GGZ‑Nederland hebben voor de hele
dag een breed programma opgezet over GGZ‑zorgprogramma’s.
In de middag is het mogelijk om op dezelfde locatie deel te nemen
aan een landelijk congres over Zorgprogramma’s in de foren‑
sische psychiatrie, georganiseerd door het Trimbos‑instituut en
het Landelijk Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Tijdens
het ochtendprogramma is de centrale vraag wat de betekenis is
van GGZ‑zorgprogramma’s voor de inhoud en de samenhang van
de zorg. Tijdens de middag zijn twee workshoprondes gepland,
met als gemeenschappelijk thema: wat is de betekenis van zorg‑
programmering voor cliënten, interculturalisatie van de GGZ, de
verslavingszorg, de implementatie van kennis, evidence‑based wer‑
ken en de financiering van de zorg?
Op het middagcongres over forensische psychiatrie komt de vraag
aan de orde wat het belang is van zorgprogrammering. Aansluitend
zijn er drie workshops rond de doelgroepen forensisch psychia‑
trische patiënten met een psychotische kwetsbaarheid, forensisch
psychiatrische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en
agressief gedrag en daders van seksuele delicten.
De twee congressen komen in de afsluiting samen. De centrale
vraag is dan of de geestelijke gezondheidszorg en de forensische
psychiatrie door zorgprogrammering tot een betere samenhang en
samenwerking komen.
Datum: 18 juni 2010
Locatie: Maarssen, Pim Jacobs Congrescentrum
Informatie en aanmelding: www.ggznederland.nl of congresbureau
ZoGeregeld, tel. 033‑4658637 of info@zo‑geregeld.nl
International investigative interviewing conference
Nobody questions that the preparation of the interview is a cru‑
cial task of the investigator. Obtaining knowledge about the facts
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or the crime scene, studying testimonies, gathering information
concerning the personality of the interviewee, forming hypotheses
and developing an interview strategy, are only a few of the tasks a
policeman has to face when he is preparing the interview. But what
influence will this preparation have on the further progress of the
interview? To what extent and in which way do foreknowledge and
the choice of the strategy influence the gathering of information?
None of the people involved in the interview are blank sheets when
they enter the interview. Their norms, values and frame of reference
colour the interaction. Cognitive, social and cultural factors influ‑
ence the way the obtained information is handled. How can we find
‘the truth’ on this path full of obstacles? How can we recognize our
concerns, prejudices and reconstruction of the facts? And even so,
how can we avoid them, so we do not loose track and still reach the
ultimate goal, namely getting to ‘the truth’? Therefore, the inter‑
view: written or to be written scenario? The conference is organized
by the Service for behavioural sciences of the Belgian federal judi‑
cial police in collaboration with the Centre d’étude sur la police and
the Centrum voor Politiestudies.
Datum: 28 juni‑1 juli 2010
Locatie: Brussel
Informatie en aanmelding: http://interviewing‑symposium.be
Summer school on organised crime
The theme of the Leuven summer school, organised by the Katho‑
lieke Universiteit Leuven, is Understanding and fighting organised
crime in the new Europe. The Summer School will consist of three
parts:
· Part I: Organised crime actors and activities in the ‘new’ Europe
· Part II: National approaches in tackling organised crime today
· Part III: After the enlargement: The role of European institutions in
the fight against organised crime
Datum: 18 juni ‑ 1 juli
Locatie: Leuven
Informatie en aanmelding: www.law.kuleuven.be/linc/english/ssoc/
index.html
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NVK‑congres
Naast de welbekende marktdagsessies wordt dit jaar in enkele ple‑
naire onderdelen aandacht besteed aan ‘Financiële criminaliteit’.
Tijdens het congres zullen Peter Reuter (University of Maryland) en
Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit) nader op dit onderwerp
ingaan. Voorstellen voor papers kunnen tot uiterlijk 30 april worden
ingediend via de website van de NVK, onder vermelding van het
thema waaronder de paper valt. Sessies duren anderhalf uur en per
sessie worden drie papers besproken.
Datum: 1 en 2 juli
Locatie: Leiden, KOG
Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk/index.html
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WODC: website en rapporten
WODC-website: www.wodc.nl
Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:
1. Zoeken op onderwerp via de homepage:
– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);
– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).
2. Publicaties:
– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en
Justitiële verkenningen;
– wetenschappelijke artikelen;
– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf)
beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;
– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑
strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);
– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑
sites).
3. Onderzoek:
– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief
uitbesteed onderzoek);
– onderzoeksprogramma;
– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde
criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechtshandhaving);
– procedure uitbesteed onderzoek.
4. Organisatie:
– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,
jaarbericht, commissies en werkgroepen;
– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen
en opmerkelijk op tv).
De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑
daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑
minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits vormen,
justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging,
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑
lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De
geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus.
De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑
website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop
‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.
Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑
thesaurus kunt u terecht bij:
Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)
tel.: 070‑370 69 19
fax: 070‑370 79 48
e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u
terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@min‑
jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).
De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑
zoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf
1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het
WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑
series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen
rapporten zijn daar ook te vinden.
In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten
in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact
sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer
universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en
media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van
Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten
toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten
in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij
Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑
253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen
de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de
series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2007.
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Onderzoek en Beleid (O&B)
Kruisbergen, E.W., D. de Jong,
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel;
regulering, uitvoering
en resultaten van
undercovertrajecten
2010, O&B 282
Poot, C.J. de, A. Sonnen‑
schein, m.m.v. M.R.J. Soudijn,
J.G.M. Bijen, M.W. Verkuylen
Jihadistisch terrorisme in
Nederland; een beschrijving
op basis van afgesloten
opsporingsonderzoeken
2009, O&B 281
Jong, P.O. de, S.E. Zijlstra,
m.m.v. F.J. van Ommeren,
A.R. Neerhof, F.A. de Lange
Wikken, wegen en (toch)
wetgeven; een onderzoek naar
de hiërarchie en omvang van
wetgeving in vijf Europese landen
2009, O&B 280
Kalidien, S.N., A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2008; ontwikkelingen en
samenhangen
2009, O&B 279
Klapwijk, A., M. ter Voert
Evaluatie De
Geschillencommissie 2009
2009, O&B 278
Jennissen, R.P.W.
Criminaliteit, leeftijd en etniciteit; over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers
van in Nederland verblijvende

JV_02_10_3.indd 139

Antillianen en Marokkanen
2009, O&B 277
Laan, A.M. van der, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts, Th.A.H.
Doreleijers
Criminogene en beschermende
factoren bij jongeren die een
basisraadsonderzoek ondergaan;
een verkennende inventarisatie
van de mate van zorg en van
risico- en beschermende
factoren gesignaleerd door
raadsonderzoekers
2009, O&B 276
Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten
van recidive en het vaststellen
van het succes van strafrechtelijke interventies
2009, O&B 275
Ridder, J. de, C.M. Klein
Haarhuis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindingen over het functioneren van de
Commissie Evaluatie Afgesloten
Strafzaken 2006-2008
2009, O&B 274
Gosselt, J.F., J.J. van Hoof,
M.D.T. de Jong, B. Dorbeck‑
Jung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een
onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan
European Game Information) ter
bescherming van jongeren tegen
schadelijke mediabeelden
2009, O&B 273
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Gestel, B. van, m.m.v.
R.F. Kouwenberg,M.A. Verhoe‑
ven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van
twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale
en criminele praktijken in de
woningsector
2008, O&B 272
Eggen, A.Th.J. (CBS),
S.N. Kalidien (WODC)
(eindred.)
Criminaliteit en
rechtshandhaving 2007;
ontwikkelingen en samenhangen
2008, O&B 271
Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld;
neurobiologisch onderzoek en
vraagstukken op het gebied van
verklaring, reductie en preventie
van criminaliteit
2008, O&B 270
Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for
converging technologies. Impact
on the constitutional state and
the legal order
2008, O&B 269
Laan, A.M. van der,
L. Vervoorn, C.A. van der
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie
naar emotionele verwerking van
justitiële vrijheidsbeneming door
jongeren
2008, O&B 268
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Klein Haarhuis, C.M.,
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindingen uit evaluaties van wetten
2008, O&B 267
Guiaux, M., A.H. Uiters,
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen;
beleid en de maatschappelijke
positie in nationaal en internationaal perspectief
2008, O&B 266
Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006;
toegankelijkheid, continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 265
Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten
criminaliteit en hun daders
2008, O&B 264
Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten; effectiviteit
en veronderstelde werkzame
mechanismen
2008, O&B 263
Boom, A. ten, K.F. Kuijpers,
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van
delicten; een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals
door slachtoffers zelf geuit
2008, O&B 262
Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur
2006; toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening
2008, O&B 261
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Kunst, M.J.J., S. Schweizer,
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld,
posttraumatische stress en
arbeidsverzuim in penitentiaire
inrichtingen
2008, O&B 260
Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)
2008, O&B 259
Spapens, A.C.M., H.G. van
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v.
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt
2008, O&B 258
Dijk, J. van, J. van Kesteren,
P. Smit
Criminal victimisation in international perspective; key findings
from the 2004-2005 ICVS and
EU ICS
2007, O&B 257
Tollenaar, N., R.F. Meijer,
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom,
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en
zeer actieve veelplegers in kaart
gebracht
2007, O&B 256
Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006; ontwikkelingen en
samenhangen
2007, O&B 255
Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over
de werking van interventies ter
versnelling van civiele procedures
2007, O&B 254
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Struiksma, N., J. de Ridder,
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke
en strafrechtelijke handhaving
van milieuwetgeving
2007, O&B 253
Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; derde rapportage op
basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
2007, O&B 252
Mheen, D. van de, P. Gruter
(red.)
Helingpraktijken onder de loep;
impressies van helingcircuits in
Nederland
2007, O&B 251
Jennissen, R.P.W., J. Oudhof
(red.)
Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van
allochtonen; een theoretische
verdieping en een thematische
verbreding van de Integratiekaart 2006
2007, O&B 250
Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na
opheffing van het bordeelverbod
2007, O&B 249
Stokkom, B.A.M. van,
H.J.B. Sackers, J‑P. Wils
Godslastering, discriminerende
uitingen wegens godsdienst en
haatuitingen; een inventariserende studie
2007, O&B 248
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WODC‑Cahiers
Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige
kamers in strafzaken verruimd;
cijfermatige gegevens en
ervaringen van de rechtspraktijk
Den Haag, WODC, 2010
Cahier 2010‑3
Laan, A.M. van der, M. Blom,
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde
jeugdcriminaliteit onder 12- tot
en met 24-jarigen in de periode
1996-2007; bevindingen uit de
Monitor Jeugdcriminaliteit 2009
Den Haag, WODC, 2010
Cahier 2010‑2
M.H. Nagtegaal, J. Mulder
Procesevaluatie van
de prétherapie voor
zedendelinquenten in PI Breda
Den Haag, WODC, 2010
Cahier 2010‑1
Nagtegaal, M.H., J. Mulder
In de grondverf zetten;
planevaluatie van de prétherapie
voor zedendelinquenten in PI
Breda
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑14
Knaap, L.M. van der,
D.L. Alberda
De predictieve validiteit van de
Recidive Inschattingsschalen
(RISc)
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑12
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Kaal (WODC), H.J., M.M.J. van
Ooyen‑Houben (WODC),
S. Ganpat (IVO), E. Wits (IVO)
Een complex probleem; passende
zorg voor verslaafde justitiabelen
met co-morbide psychiatrische
problematiek en een lichte
verstandelijke handicap
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑11
Gestel, B. van, C.J. de Poot,
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Signalen van terrorisme en
de opsporingspraktijk; de
Wet opsporing terroristische
misdrijven twee jaar in werking
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑10
Guiaux, M., F. Zwenk,
M. Tumewu
Mediation Monitor 2005-2008;
eindrapport
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑9
Moolenaar, D.E.G., B.J.
Diephuis, S.N. Kalidien, E.C.
Leertouwer, F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte Justitiële
Ketens t/m 2014; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC/RvdR, 2009
Cahier 2009‑8
Gestel, B. van, M.A. Verhoeven
De praktijk van de
programmatische aanpak
mensenhandel; plan- en
procesevaluatie van een pilot
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Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑7
Moolenaar, D.E.G., F.P. van
Tulder, M. van Gammeren‑
Zoeteweij
Terug naar de toekomst; het
beroep op Justitie, 1997-2007:
raming en realisatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑6
Zaalberg, A., H. Nijman,
E. Bulten, L. Stroosma,
C. van der Staak
Voeding en agressieregulatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑5
WODC en IND
Internationale gezinsvorming
begrensd? Een evaluatie van de
verhoging van de inkomens- en
leeftijdseis bij migratie van
buitenlandse partners naar
Nederland
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑4
WODC en Universiteit
Maastricht
Migratie naar en vanuit
Nederland; een eerste proeve van
de Migratiekaart
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑3
Laan, A.M. van der, R. Kea,
m.m.v. C. Verwers, L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
procesevaluatie
Den Haag, WODC, 2009,
Cahier 2009‑2

JV_02_10_3.indd 143

143

Laan, A.M. van der, R. Kea,
C. Verwers, m.m.v. L. Vervoorn
De Stop-reactie; een
planevaluatie
Den Haag, WODC, 2009
Cahier 2009‑1
Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst,
W.H. Smeenk, R.F. Kouwenberg
De opsporing verruimd? De
Wet opsporing terroristische
misdrijven een jaar in werking
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008‑9
Klein Haarhuis, C.M.
Geschilgedrag; verklaringen bijeengebracht
Cahier 2008‑8
Guiaux, M., M. Tumewu
Mediation Monitor 2008;
tussenrapportage
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008‑7
Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis,
M. van Gammeren‑Zoeteweij,
S. Kalidien, E.C. Leertouwer,
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële
ketens 2013; beleidsneutrale
ramingen
Den Haag, WODC, 2008
Cahier 2008‑6
Molleman, T., m.m.v. M.J. van
Sandijk
Psychometrische kwaliteit
van en de verbanden tussen
de gedetineerdensurvey en
de BASAM-DJI; voorstudie in
het kader van het onderzoek
Benchmark Gevangeniswezen
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Den Haag, WODC, 2008
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