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Voorwoord

In afwijking van de gebruikelijke formule van Justitiële verken-

ningen, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken en 

disciplines wordt belicht, komt in dit nummer een waaier van 

onderwerpen aan bod. Opvallender is dat deze keer niet de teksten 

centraal staan, maar beelden, foto’s.  De redactie heeft negen sociaal 

wetenschappers gevraagd om aan de hand van een foto uit te wijden 

over een aspect van hun onderzoek en/of vakgebied. Daarbij gaan 

de auteurs in op de vraag wat de foto laat zien en hoe we deze kun‑

nen interpreteren.

De idee dat fotografische beelden überhaupt een interpretatie 

behoeven, is niet per se vanzelfsprekend. Volgens de Franse film‑

theoreticus en ‑criticus André Bazin (1960) is de uitvinding van de 

fotografie de belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van de 

beeldende kunst, omdat deze de perfectionering zou betekenen van 

het menselijk streven naar het scheppen van een natuurgetrouwe 

weergave van de werkelijkheid. Bazin meende dat het fotografische 

beeld zonder menselijke tussenkomst tot stand komt en daarmee 

een objectief beeld van de werkelijkheid geeft  – niet voor niets 

wordt de lens van een camera ‘objectief’ genoemd.

Bazins opvattingen vormen een contrast met diegenen die de foto 

in de eerste plaats zien als een constructie. De fotograaf neemt – al 

dan niet bewust – een hele serie beslissingen (over het moment van 

afdrukken, de uitsnede, belichting, focus, afstand, type objectief) 

die ertoe leiden dat het beeld wordt losgemaakt uit ruimte en tijd. De 

oorspronkelijke context van de foto blijft verborgen voor degene die 

ernaar kijkt. Sommige kijkers zullen zich afvragen wat zich buiten 

de kaders van de foto afspeelde, anderen zullen dat niet doen en het 

beeld beschouwen als dé representatie van een bepaalde gebeur‑

tenis. Maar hoe dan ook zal ieder vanuit zijn eigen achtergrond, 

geschiedenis en kennis naar het beeld kijken. 

Binnen de journalistiek heeft Joris Luyendijk enkele jaren geleden 

met zijn boek Het zijn net mensen de manipulatie met (selectie van) 

beelden door de media aan de kaak gesteld. Zijn relaas maakte het 

werk van auteurs als Vilém Fluser, Jean Baudrillard en Susan Sontag 

weer actueel. Zij signaleren allen een ontwikkeling waarin beelden 

voor veel mensen de werkelijkheid zíjn, simpelweg omdat men 

de ‘echte’ werkelijkheid die de bron is voor het beeld, niet kent, er 

nooit geweest is, een dergelijke ervaring nooit heeft meegemaakt, 

enzovoort. 
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De vraag is echter hoe erg dit is. Vaak genoeg zijn beelden juist een 

aanleiding om die ‘werkelijkheid’ zelf te gaan exploreren en ‘met eigen 

ogen’ te aanschouwen. Verder is het niet ongewoon dat, zeker in het 

internettijdperk, de publicatie van een schokkende foto of een ‘sterk’ 

beeld levendige discussies uitlokt en informatie genereert die voorheen 

slechts bij enkelen bekend was. Het beeld kan zo – stapsgewijs – leiden 

tot ‘meer waarheid’, en niet tot ‘minder waarheid’, zoals Baudrillard 

meende. Het artikel van De Bruijn in dit nummer over het in 2006 door 

World Press Photo bekroonde beeld van een stel jonge Libanezen die 

door een gebombardeerde stadswijk rijden, laat dit mooi zien.

In weerwil van de scepsis over de objectiviteit van de fotografie komt 

het toch regelmatig voor dat foto’s iets over de werkelijkheid lijken te 

kunnen onthullen, een inzicht dat wellicht sluimerde maar door de foto 

pas helder wordt: de zogeheten fotografische belofte. De bijdragen van 

Van Zoonen over een straatbeeld van een moslima in Rotterdam, van 

Nelen over de Amsterdamse Wallen en van Schuilenburg over de moord 

op een Black Panter‑activist in Chicago zijn daar voorbeelden van. De 

soms bedrieglijke alledaagsheid van beelden komt aan de orde in de 

artikelen van Van Gemert en Van der Leun. De foto’s bij de artikelen 

van Verkaaik en Guadeloupe, zijn typische, actuele beelden van deze 

tijd. Ook de symboliek van foto’s en de krachtige werking daarvan 

worden in dit nummer besproken. Janssen doet dit aan de hand van een 

Nederlandse ‘klassieker’: oud‑staatssecretaris Aad Kosto met zijn kat 

Augustus in de armen.

M.P.C. Scheepmaker 
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Tussen seksualisering en 
boerkaverbod

E.A. van Zoonen*

Het geijkte gezegde luidt dat een foto meer zegt dan duizend 

woorden. Maar wat zegt de foto van Peter Hilz? Verhullende naast 

onthullende vrouwenkleding? East meets West? Islam versus 

moderniteit? De kracht van de foto is juist dat ze zich – in tegenstel‑

ling tot het cliché – niet uitspreekt. Ze roept vooral uiteenlopende 

gedachten op over het seksualiseringsdebat, het boerkaverbod, dub‑

bele moraal en feminisme.

Het Britse warenhuis Primark kreeg onlangs de verzamelde Britse 

tabloids over zich heen, omdat het voorgevormde bikini’s voor 

meisjes vanaf 7 jaar verkocht. De nationale verontwaardiging werd 

aangevoerd door The Sun. ‘Paedo‑bikini banned, in a victory for 

The Sun’, kopte de krant triomfantelijk.1 In talloze landen zijn 

inmiddels ook overheidsrapporten en aanbevelingen uitgevaardigd 

om te voorkomen dat meisjes ‘too sexy, too soon’ worden. In Neder‑

land is een doelstelling van de Emancipatienota om seksualisering 

tegen te gaan, in de veronderstelling dat de ‘nu heersende seksuele 

moraal onder jongeren tot een verruwing van de seksuele omgangs‑

vormen [lijkt] te leiden’ (p. 62). De Britse overheid bracht dit jaar een 

rapport uit met meer dan veertig aanbevelingen om de seksualise‑

ring van meisjes tegen te gaan, eveneens in de veronderstelling dat 

seksualisering en geweld tegen vrouwen hand in hand gaan. Ook in 

de Verenigde Staten en andere landen hebben dergelijke rapporten 

het licht gezien, in Australië bijvoorbeeld onder de veelzeggende 

titel Corporate Paedophilia.

Tegelijkertijd vindt in al deze en andere landen een heftig debat 

plaats over moslima’s die hoofddoekjes, hijabs, jilbabs, nikabs of 

*	 Prof.	dr.	Liesbet	van	Zoonen	is	als	hoogleraar	Communication	and	Media	Studies	
verbonden	aan	de	Loughborough	University	in	Engeland.

1	 The Sun,	14	april	2010,	www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2931327/Primarks-
padded-bikini-tops-for-kids-condemned.html.
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Foto Peter Hilz/HH
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boerka’s dragen, om hun haar en lichaamsvormen te bedekken. Dat 

heeft al tot boerkaverboden voor specifieke sectoren geleid, terwijl 

in Frankrijk het dragen van boerka’s (volledige bedekking) en nikabs 

(alleen de ogen vrij) in de openbare ruimte als geheel niet meer is 

toegestaan. In België en Spanje zijn vergelijkbare wetsvoorstellen in 

de maak. Als het aan Geert Wilders ligt, doen we dat in Nederland 

ook en heffen we bovendien belasting op alle andere vormen van 

hoofdbedekking van moslima’s. De argumenten tegen dit soort 

kleding zijn divers: de meest neutrale legitimatie van een boerka‑

verbod geldt een veiligheidsoverweging, maar de Franse president 

Sarkozy ziet in boerka en nikab een aantasting van ‘de waardigheid 

van de vrouw’. Voor een vooraanstaand feministe als Ciska Dres‑

selhuys is de hoofddoek in al zijn varianten een teken dat moslima’s 

onderdrukt zijn, maar voor islambevechters zoals Wilders is de 

hoofdbedekking van moslima’s eveneens een teken van moedwillige 

onaangepastheid.

Al lopen de zorgen parallel – over seksualisering aan de ene kant en 

de hoofddoekvariaties aan de andere kant – toch is er nauwelijks 

iemand die de twee debatten met elkaar in verband brengt. En 

dat terwijl ze toch twee kanten van dezelfde medaille zijn. De foto 

van Peter Hilz representeert bij uitstek het schizofrene discours 

waarbinnen het hedendaagse vrouwenlichaam opgesloten zit. 

De reclame voor de lingerie van Wehkamp vertelt dat je als moderne 

vrouw je lichaam moet laten zien om mee te verleiden. De jonge 

moslima die gehuld in het zwart daarnaast staat, zegt als het ware: 

‘Bekijk het maar, daar heb ik helemaal geen zin in, dat past niet in 

mijn geloof.’

De tegenstelling tussen de twee beelden op de foto gaat over het 

vrouwenlichaam en hoe dat in de openbare ruimte mag of moet 

verschijnen. Die vraag brengt ook de seksualiseringsdebatten en de 

boerkakwestie samen. Tweedegolffeministen uit de jaren zeventig 

en tachtig van de vorige eeuw maakten daar een politieke zaak van: 

menigeen droeg de alles verhullende paarse tuinbroek om te voor‑

komen dat haar lichaam onderwerp werd van de wellustige man‑

nelijke blik, en om te zeggen dat een vrouw meer is dan een lichaam 

om te bekijken. Kleding werd daarmee expliciet tot een middel om je 

mening te uiten, een ‘speech act’ bij wijze van spreken, waarmee de 

draagster duidelijk maakte wie ze was en waar ze voor stond.
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In vergelijking met de kledingstrijd van de jaren zeventig is de huidige 

discussie geheel apolitiek geworden. Niemand wenst geseksuali‑

seerde of islamitische aankleding als een vorm van meningsuiting te 

beschouwen. Integendeel, vandaag de dag is de veronderstelling dat 

zowel geseksualiseerde meisjes als moslima’s zich met hun kleding 

onderwerpen aan de druk van een externe instantie, namelijk die van 

het westerse consumptiekapitalisme enerzijds en die van de islam 

anderzijds. Met andere woorden: meisjes spiegelen zich aan een 

verkeerde geseksualiseerde lifestyle, moslima’s voegen zich naar een 

verkeerde godsdienst. Hun kledij wordt zo niet opgevat als uiting van 

een eigen mening, maar als het gevolg van een verkeerde culturele of 

morele keuze. De oplossing als het om moslima’s gaat, is voor som‑

migen relatief simpel: belasten en verbieden. Tegen seksualisering 

helpt volgens de betreffende beleidsdocumenten maar één ding, en 

dat is educatie. Het vergroten van de ‘media literacy’ door speciale 

onderwijsprogramma’s is in het Amerikaanse, Engelse, Australische 

en Nederlandse beleid standaard de manier om meisjes weerbaarder 

te maken tegen de commerciële druk tot seksualisering.2 Je kunt je 

overigens afvragen hoe nodig die educatie is voor meisjes met een 

vrome religieuze inslag, of dat nou moslima’s of christenen zijn. Zij 

hebben immers al lang afstand genomen van dit soort beelden en 

blijven binnen hun eigen culturele praktijken.

Dat het apolitieke karakter van de zorgen om seksualisering en 

boerka’s problemen oplevert, wordt scherper als we een paar klas‑

siek feministische vragen stellen. Dat is ten eerste waarom het nooit 

over kleding van mannen gaat. Jonge mannen dragen tegenwoordig 

hun broekrand het liefst onder de bilspleet met ostentatieve demon‑

stratie van een grote onderbroek. Sommige moslimmannen lopen 

graag in djellaba rond. Toch zien we die hangende spijkerbroek niet 

als teken van ongewenste seksualisering van jongens, terwijl deze 

mode – onder andere –voortkomt uit de gewoonte van Amerikaanse 

gevangenen om hun beschikbaarheid voor homoseksueel verkeer te 

bekennen. Geert Wilders’ belastingplannen strekken zich niet uit tot 

het dragen van een djellaba, dat mag gratis van de PVV. De enkele 

keer dat mannenkleding tot maatschappelijk probleem gemaakt 

2	 In	2008	lanceerde	het	ministerie	van	OCW	het	Mediawijsheid	Expertisecentrum,	zie	
www.mediawijzer.net.
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wordt, gaat het om extreem‑rechtse outfits, die voormalig minister 

van Onderwijs Maria van der Hoeven en de rechtbank in 2003 niet 

wilden verbieden omdat dit een inbreuk op de vrijheid van menings‑

uiting zou zijn.3 Het gesteggel over de kledij van moslima’s en de 

terugkerende behoefte om de boerka en minder strenge varianten 

aan te pakken, suggereert dat die vrijheid van meningsuiting niet 

voor deze vrouwen kan gelden.

Gezien de veronderstelling dat moslima’s met hun kleding niet 

hun eigen mening maar die van de islam uitdragen, is dat een 

logische conclusie. Wie aan vals bewustzijn lijdt, verliest het recht 

van spreken, en dat geldt, mutatis mutandis, ook voor meisjes die 

zich aan seksualiseringsdwang onderwerpen. Ook hun keuzes 

worden in het debat niet als ‘mening’ opgevat, maar als ongewenste 

meeloperij. Wie weet zijn al die lastige, onthullende of verhullende 

dameskledingstukken inderdaad wel een teken van onderdrukking. 

Maar waarom zou dat dan voor de hangende spijkerbroek of djellaba 

van mannen anders gelden? Dat verschil kan alleen maar worden 

gelegitimeerd door aan mannen meer autonoom oordeels‑ en han‑

delingsvermogen toe te kennen dan aan vrouwen. Natuurlijk durft 

– met uitzondering van fundamentalistische gelovigen van diverse 

huize – niemand dat expliciet te zeggen, maar impliciet is dat wel 

degelijk de redenering die door het seksualiserings‑ en boerkadebat 

heen schemert.

Als het om voorgevormde bikini’s, strings, hoge hakken of glamour‑

make‑up voor jonge meisjes gaat, lijkt het nog wel redelijk om van 

hun gebrekkig oordeelsvermogen uit te gaan, of op zijn minst te 

overwegen om vaders of moeders die hun 3‑jarige dochter op hoge 

hakken laten lopen (Tom Cruise), of kunstwimpers op hun 2‑jarige 

dochter plakken (de Engelse beroepsberoemdheid Katie Price), uit 

de ouderlijke macht te ontzetten. De onbeantwoordbare vraag is 

daarbij wel waar de leeftijdsgrens ligt en wanneer meisjes groot 

genoeg zijn om over hun eigen uiterlijk te beslissen. De klassieke 

feministische kwestie is vooral waarom de oplossing van het seksu‑

aliseringsprobleem in alle beleidsvoorstellen vooral bij individuele 

meisjes (en soms ook jongens) wordt gelegd, en niet bij de instituties 

en de ideologieën die seksualisering in stand houden. Meisjes, zo 

3	 Zie	www.monitorracisme.nl/content.asp?PID=95&LID=1.
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lezen we overal, moeten meer leren, weerbaarder worden en zich 

verzetten tegen seksualisering; jongens moeten zich niet laten 

beïnvloeden en meisjes respecteren.

Maar het triomfantelijke bericht in The Sun over de ‘paedo‑bikini’ 

stond bijna naast de halfblote pin‑up die de krant al sinds de jaren 

zeventig dagelijks op pagina 3 zet ter bevrediging van de mannelijke 

lezers. In de aanbevelingen die de Engelse overheid ontving om 

seksualisering tegen te gaan, werd met geen woord gerept over die 

‘Page Three Girl’. Als de gemeente Amsterdam ingrijpt op de Wallen, 

is er altijd wel iemand die dat belachelijke vertrutting vindt. Een 

lijsttrekster ging zelfs als vorm van ludieke verkiezingsactie achter 

een raam op de Wallen staan, gekleed, dat wel.4 Feministen van 

vroeger gooiden nog wel eens een ruit bij een pornozaak in, sleepten 

uitgevers voor de rechter of protesteerden luidkeels op straat. Dat 

soort politieke actie is voorbij; tegenwoordig leggen de nota’s de ver‑

antwoordelijkheid voor de strijd tegen seksualisering bij individuele 

meisjes en jongens, vrouwen en mannen. Maar dat mag niet uit 

naam van de islam door je lichaam te bedekken met varianten van 

een hoofddoek: dat is niet de bedoeling, dat moet liefst verboden 

worden. Die schizofrenie is allemaal in die ene foto te lezen.

4	 GroenLinks-lijsttrekker	Jeanine	van	Pinxteren	op	19	januari	2010.
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*	 Prof.	dr.	Hans	Nelen	is	als	hoogleraar	Criminologie	verbonden	aan	de	faculteit	Rechts-
geleerdheid	van	de	Universiteit	Maastricht.

Van normaliseren naar 
moraliseren

H. Nelen*

Een modepop. Een verrassend beeld in een buurt die tot voor kort 

vooral andere associaties opriep. Was de foto een jaar eerder geno‑

men, dan was uw oog vermoedelijk om een andere reden op het pand 

in kwestie gefixeerd geraakt. U had dan namelijk een aantal rood 

verlichte ramen gezien, met schaars geklede dames daarachter die 

bronstige mannen trachtten te verleiden om tegen betaling door hen 

naar de zevende hemel geleid te worden (of tenminste probeerden die 

illusie bij de passanten op te wekken).

Jawel, we hebben het over een van de meest roemruchte plekjes 

van het land: het Burgwallengebied in het oude stadscentrum van 

Amsterdam, meestal kort aangeduid als ‘de Wallen’, de ‘Rosse Buurt’ 

of – voor de hordes buitenlandse toeristen die het gebied bezoeken 

– het ‘Red Light District’. In dat gebied laat de gemeente – in samen‑

werking met een groot aantal andere (publieke en private) partijen 

– sinds een jaar of drie, vier een nieuwe wind waaien. Lange tijd 

waren de beleidsverantwoordelijken op het Amsterdamse stadhuis 

de overtuiging toegedaan dat het de voorkeur verdiende om op 

bepaalde relevante knooppunten van het prostitutiecircuit contacten 

met sleutelfiguren te onderhouden in plaats van deze (groepen van) 

personen publiekelijk in de ban te doen. Een dergelijke opstelling 

paste in het gedoogbeleid dat de afgelopen decennia op tal van pro‑

bleemvelden (drugs, prostitutie, gokken, enzovoort) werd toegepast. 

Onder invloed van diverse omstandigheden is de gedoogcultuur in 

Nederland echter in een betrekkelijk kort tijds bestek ingeruild voor 

een stringenter crime control‑beleid, waarvan de sporen ook in de 

prostitutiesector zeer nadrukkelijk zichtbaar zijn.

Het uitkopen van voormalig pornokoning en groot‑ramenbezitter 

Charles Geerts in 2007 voor een slordige € 25 miljoen markeert deze 

omslag in denken in optima forma. Tot enkele jaren geleden werd 

deze entrepreneur – die al jaren werd geassocieerd met een aantal 
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lieden van de Amsterdamse onderwereld, maar nooit strafrechtelijk 

was veroordeeld voor enige vorm van georganiseerde misdaad 

dan ook – met enige regelmaat op het stadhuis uitgenodigd om 

te overleggen over allerhande aspecten van zijn nering, maar 

de ‘wortel’ lijkt in gemeentelijke kringen sinds een aantal jaren 

definitief ingeruild te zijn voor de ‘stok’. Het gedwongen vertrek van 

Geerts uit de rosse buurt wordt door menig bestuurder, ambtenaar 

en opsporingsfunctionaris dan ook gezien als bewijs dat de overheid 

wel degelijk in staat is om dammen op te werpen tegen criminele 

innesteling in bepaalde buurten of sectoren. Zelfs de kritiek dat 

de overheid met de betaling van € 25 miljoen het vermogen van 

Geerts – waaraan volgens diezelfde overheid een luchtje zat – heeft 

witgewassen, heeft niet voorkomen dat de casus her en der wordt 

opgevoerd als een schoolvoorbeeld van een waakzame overheid die 

paal en perk stelt aan het faciliteren van criminele activiteiten. In dit 

verband moet ook worden gewezen op het door de rijksoverheid en 

de gemeente Amsterdam in juli 2007 geëntameerde project Emergo. 

In dit project wordt momenteel onder leiding van een aantal 

collega‑criminologen een diepgravende analyse uitgevoerd van de 

verweving van illegale en legale activiteiten in het Wallen gebied. 

Het is de bedoeling dat de resultaten van deze criminaliteits‑

analyse door de verschillende handhavingsinstanties die zich aan 

dit project hebben gecommitteerd, worden benut om de criminele 

machtsconcentraties en achterliggende gelegenheidsstructuren in 

het Wallengebied (en een deel van het Damrak) te bestrijden en in 

de toekomst te voorkomen.

De justitiële en bestuurlijke maatregelen staan niet op zichzelf, 

maar gaan gepaard met een grootschalige vorm van stadsvernieu‑

wing. Eind 2007 presenteerden toenmalig burgemeester Cohen en 

wethouder Asscher het ‘Coalitieproject 1012’, vernoemd naar het 

postcodegebied in het centrum van Amsterdam. Dit project behelst 

een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam en 

het stadsdeel Centrum aan de ene kant en tal van private partijen 

aan de andere kant – zoals gerenommeerde hotels, woningcor‑

poraties, projectontwikkelaars, banken, beleggers en ‘bonafide’ 

ondernemers – en heeft tot doel om het oude stadshart een grondige 

metamorfose te laten ondergaan. Een groot aantal panden, waarin 

tot voor kort seksbedrijven, coffeeshops en andere kleine ‘louche’ 

ondernemingen waren gevestigd, heeft een andere bestemming 

gekregen. Zo ook het pand waarin ruimte is gecreëerd voor het 

modeatelier dat op de foto is afgebeeld.
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Dat criminologen de hiervoor kort omschreven integrale aanpak 

van criminaliteit en verloedering met interesse volgen, zal geen 

verbazing wekken. Uiteraard willen we meer te weten komen over 

de vraag hoe er door de diverse partijen tegen deze aanpak wordt 

aangekeken, hoe door de rechtshandhavers met elkaar wordt 

samengewerkt en welke effecten een dergelijke aanpak sorteert.1 In 

mijn geval gaat de fascinatie echter nog een stap verder. De funde‑

ring van het prostitutiebeleid lijkt namelijk ook aan een ingrijpende 

verandering onderhevig te zijn en markeert mijns inziens een 

ontwikkeling in de richting van remoralisering. Kijken we bijvoor‑

beeld naar de ideologische sleutel waarin het debat over prostitutie 

en de ontwikkelingen in het Wallengebied is gezet, dan zien we dat 

begrippen als moreel verval, verloedering en slavernij de boven‑

toon voeren. In tegenstelling tot de publieke perceptie van enkele 

decennia geleden wordt tegenwoordig met enige regelmaat openlijk 

getwijfeld aan de vrije wil van prostituees bij de uitoefening van hun 

beroep. In de sfeer van de bewijsvoering wordt dan teruggegrepen 

op enkele strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel, die 

inderdaad grove misstanden in het prostitutiecircuit aan het licht 

hebben gebracht, maar of deze onderzoeken exemplarisch zijn voor 

de handel en wandel in de gehele sector, valt te betwijfelen. Niet‑

temin worden in het prostitutiedebat zo nu en dan grote woorden 

gebezigd, zoals door de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher, 

die bij diverse gelegenheden de opvatting heeft uitgedragen dat 

‘hij liever een toeristische attractie minder ziet in de hoofdstad dan 

medeplichtigheid aan misbruik van vrouwen’. Dit type uitspraken 

legt een interessante paradox bloot: tien jaar na de opheffing van 

het bordeelverbod lijkt de prostitutiebranche in een grotere morele 

schemerzone te verkeren dan in de tijd dat de exploitatie van prosti‑

tutie nog bij wet verboden was.

Deze remoralisering zien we ook terug op een ander beleidster‑

rein dat decennialang in het teken van gedogen heeft gestaan, 

het Nederlandse drugsbeleid. Vol trots is dit beleid gedurende een 

kleine 35 jaar aan het buitenland gepresenteerd als pragmatisch, 

rationeel en normaliserend. Nederland pretendeerde niet de 

oplossing voor alle drugsgerelateerde problemen in huis te heb‑

1	 Hoe	moeilijk	het	ook	is	om	die	vragen	op	wetenschappelijk	verantwoorde	wijze	te	
beantwoorden,	maar	dat	terzijde;	voor	meer	hierover,	zie	mijn	oratie	uit	2008.
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ben, maar droeg sinds 1976 wel altijd met verve het standpunt uit 

dat een morele afwijzing van drugsgebruik en drugsgebruikers 

(zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de war on drugs) 

een samenleving slechts van de regen in de drup helpt. Langzamer‑

hand is in het publieke en politieke debat echter wel degelijk een 

tendens waarneembaar in een richting waarin drugsgebruik als 

moreel verwerpelijk wordt beschouwd. Het feit dat de VVD – die 

vanuit liberale opvattingen lange tijd de wens ondersteunde om de 

gehele softdrugsmarkt te legaliseren – inmiddels is opgeschoven 

naar het standpunt van het CDA tot recriminalisering van de sector, 

onderstreept dit nieuwe law and order‑denken. In tegenstelling tot 

wat velen ons willen doen geloven, komt de druk op het Nederlandse 

drugsbeleid niet zozeer van buitenaf – in het kader van harmonise‑

ring van beleid in de Europese Unie – maar veel meer van binnenuit: 

het draagvlak voor een van de kernelementen van dat beleid (de 

normaliseringsgedachte) brokkelt steeds verder af.

In het hedendaagse veiligheidsdenken is een rol weggelegd voor een 

sterke overheid en is het begrip ‘gedogen’ bijna geschrapt uit het 

vocabulaire van politici en beleidsmakers. Zelfontplooiing en zelf‑

beschikkingsrecht van individuen worden steeds vaker meewarig 

afgedaan als relikwieën uit de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw. De overheid eigent zich hoe langer hoe meer ruimte toe in het 

privédomein van haar burgers en ziet voor zichzelf ook weer een 

opvoedende taak weggelegd. Sommigen bestempelen die ontwik‑

keling als betuttelend, anderen zijn blij dat aan de periode van 

‘pappen en nathouden’ een einde is gekomen en snakken naar een 

van overheidswege aangereikt moreel kompas. Hoe de ontwikkeling 

ook wordt gewaardeerd, feit is dat de eigenzinnige en pragmati‑

sche positie die Nederland decennialang heeft ingenomen op het 

terrein van zowel prostitutie als drugs langzaam maar zeker wordt 

ingeruild voor een positie waarin beleidsverantwoordelijken niet 

langer schromen ook hun morele afkeuring te laten doorklinken. 

Welke gevolgen dat heeft voor het aangezicht op de Wallen moet nog 

blijken, maar een foto van het gebied over tien jaar zou er wel eens 

heel anders uit kunnen zien.
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Tussen Marrakech en 
Theater De Flint

Ideologie en praktijk in moskeebouw

O. Verkaaik*

De architectendiscussie over moderne moskeebouw in Europa heeft 

wel wat weg van vroege opvattingen over fotografie. In de begin‑

dagen van de camera keek menigeen neer op de fotografie als een 

mechanische, op z’n best ambachtelijke weergave van de werkelijk‑

heid, veruit inferieur aan de schilderkunst, die een scheppende 

kunst was. Het heeft enige tijd geduurd eer de fotografie als volwaar‑

dige kunstvorm werd erkend.

Onder architectuurcritici bestaat een soortgelijke onvrede over de 

moskeeën die nu in Europa worden gebouwd. Critici als Christian 

Welzbacher (2008) of Nebahat Avcioglu (2007) achten die nieuwe 

gebedshuizen weinig originele, vaak armlastige imitaties van de 

moskeeën in islamitische landen. Laatdunkende termen als heim‑

weemoskee of Eftelingmoskee betitelen de nieuwe constructies als 

brave nabootsingen van de originelen in Turkije, Marokko of India 

(Erkoçu en Bugdaci, 2009). Het wachten is op een moderne, ver‑

nieuwende euromoskee voor de nieuwe, geïntegreerde euromoslim. 

Nieuwe creaties in plaats van mislukte kopieën.

Vreemd is die roep voor vernieuwende architectuur wel, want de 

Hollandse Vinex‑wijken worden momenteel volgebouwd met wat 

Hans Ibelings ‘onmoderne architectuur’ noemt (Ibelings, 2004). De 

21ste‑eeuwse burger woont het liefst in nieuwgebouwde burchten, 

achter een imitatietrapgevel, of in een hedendaagse variant op het 

17de‑eeuwse grachtenpand. Zelfs Hollandse interpretaties van 

de mediterrane kashba zijn in trek. Traditionalisme is sinds het 

postmodernisme een eerbiedwaardig alternatief voor de visionaire 

vernieuwingsdrang van het modernisme. Maar voor moskeeën geldt 

dat kennelijk niet.

*		 Dr.	Oskar	Verkaaik	is	als	assistant	professor	verbonden	aan	het	Research	Center	for	
Religion	and	Society	van	de	Universiteit	van	Amsterdam.
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De klacht over nieuwe moskeeën gaat dan ook niet over het herge‑

bruik van de traditie, maar over de imitatie van de verkeerde traditie. 

Zoals de katholieken die in de negentiende eeuw volop trotse kerken 

bouwden, werden bekritiseerd om hun voorliefde voor de neogotiek, 

zo zijn het nu de moslims die zich volgens de critici van de foute 

stijl bedienen. De gedachte is dat een gebouw in de modernistische 

traditie een teken is van aanpassing aan de Europese samenleving, 

terwijl een moskee in Turkse, Mamlukse of Moorse stijl een teken is 

van een obstinaat verlangen naar het eigen verleden.

De praktijk is ondertussen veel complexer. Neem bijvoorbeeld de 

discussie omtrent de Essalam‑moskee in Rotterdam, een suikertaart 

met twee hoge minaretten, waar de Rotterdamse Leefbaar‑politicus 

Marco Pastors al jaren tegen te hoop loopt. Ontevreden met het 

traditionalistische design presenteerden twee jonge architecten, 

Ergün Erkoçu en Cihan Bugdaci, een alternatief: een modern 

gebouw met veel glas, schuine lijnen en zonder minaret. Ze doopten 

hun ontwerp de poldermoskee. Pastors was er enthousiast over, hij 

zag er een aangepaste islam in, maar ook zijn tegenstanders van 

de Annasr‑moskee – die van El Moumni – waren geïnteresseerd. In 

plaats van een protserig gevaarte zagen zij liever een ingetogen en 

functioneel gebouw, geheel in de traditie van de eerste moskee waar 

de profeet Muhammad zelf preekte. Modernisme bleek heel goed 

samen te gaan met het orthodoxe verlangen naar het fundament. 

Bovendien zou een hip gebouw meer jongeren kunnen aantrekken 

(Roose, 2009).

In Roosendaal worden momenteel twee moskeeën gebouwd: een 

Turkse en een Marokkaanse. Het Marokkaanse moskeebestuur 

heeft een jonge voorzitter die vloeiend Nederlands spreekt en in 

alles een toppunt van integratie is. Het Turkse bestuur is hiërar‑

chischer en wat meer in zichzelf gekeerd. Maar de Turkse moskee 

krijgt een moderne vormgeving, ontworpen door de architect Erdal 

Önder, terwijl de Marokkaanse moskee veel traditioneler en ‘Marok‑

kaanser’ is.

In Haarlem wilde een wethouder van PvdA‑huize een opvallende 

moskee op een prominente plek, want zo’n duidelijk zichtbaar 

gebouw zou de emancipatie van moslims bevorderen. Het werd een 

modern ogend gebouw. Maar voor het Turkse moskeebestuur drukt 

dat moderne juist een Turkse identiteit uit. Want, zegt men, sinds 

Atatürk is Turkije een modern land met een moderne islam. Men 
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Foto Oskar Verkaaik
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doet daar in Haarlem wat laatdunkend over de Marokkaanse mos‑

kee omdat die veel traditioneler oogt. Zoiets zou een Turkse moslim 

nooit willen. Zo staat een modern ontwerp in dienst van de etnisch 

Turkse identiteit, die overigens niet haaks staat op integratie.

Het probleem met de kritische moskeebeschouwers is dat zij zich 

nauwelijks verdiepen in de wensen en beweegredenen van de 

moskeebesturen, die doorgaans de opdrachtgevers van een nieuw 

moskeegebouw zijn. Men gaat er gemakshalve van uit dat die 

besturen gedreven worden door een nostalgisch verlangen naar 

het land van herkomst. Maar voor de meeste moskeebesturen, die 

vaak nogal armlastig zijn, zijn ruimte en functionaliteit de eerste 

zorg. Men wil een ruimte groot genoeg voor alle gelovigen, ook 

tijdens hoogtijdagen, en er moet bij voorkeur ook plaats zijn voor 

een kantine, een kapper, en een plek om overledenen te wassen. Dat 

alles tegen zo laag mogelijke kosten. De spreekwoordelijke koepel 

en minaret, waar moskeecritici zo’n hekel aan hebben, komen op de 

tweede plaats.

Wat functionaliteit betreft winnen moderne ontwerpen het lang 

niet altijd van traditionele. Het meest opzienbarende ontwerp in 

Nederland is wellicht dat van de Amsterdamse Fusion‑moskee van 

architectenbureau Marlies Rohmer. Architectuurstudenten uit het 

buitenland komen kijken naar de gevel gebouwd in de traditie van 

de Amsterdamse School, maar aan de binnenkant schiet het gebouw 

op elementaire punten tekort. Zo is de mihrab – de plaats van de 

gebedsvoorganger – veel te klein en is er nauwelijks plaats om je 

schoenen achter te laten.

Terwijl architectuurcritici hun pijlen richten op het in hun ogen 

nostalgische traditionalisme, krijgt menig nieuwe moskee te maken 

met vandalisme, brandstichting en soms jarenlange juridische 

en politieke obstructie, waar maatschappelijk verbazingwekkend 

weinig verontwaardiging over bestaat. Opvallend genoeg maakt het 

vandalen niets uit of een nieuwe moskee er modern of traditioneel 

uit komt te zien. Om brandstichting en vernieling te voorkomen kun 

je beter investeren in camera’s, brandwerend materiaal en goede 

contacten met de politie dan in een modernistisch ontwerp.

Gelukkig worden er ook nieuwe moskeeën gebouwd die zich 

van het modernistisch reveille weinig aantrekken en met weinig 

maatschappelijke heisa tot stand komen. De Amersfoortse El Fath‑

moskee is zo’n goedgebouwd, functioneel gebouw. Architect Gerard 

Rijnsdorp, wiens eerdere moskee in Gouda een nominatie voor de 
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gezaghebbende Aga Khan Award kreeg, is er in samenwerking met 

het moskeebestuur in geslaagd een herkenbaar gebouw neer te zet‑

ten dat toch de omgeving niet domineert. De geloofsgemeenschap, 

de buurt en de gemeente hebben dit mogelijk gemaakt zonder 

jaren durende juridische protesten culminerend in vernielingen. 

Een tv‑programma van de publieke omroep, dat een uitzending 

wilde maken over de bouw van een nieuwe moskee, haakte na drie 

gesprekken af omdat het hele proces in betrekkelijke harmonie 

verliep en er geen smeulende conflicten te ontdekken waren. Het 

grootste twistpunt was wellicht dat over de vraag of er wel of niet 

een mihrab moest komen. De jonge garde vond van niet, met verwij‑

zing naar de eerste moskee van de Profeet die ook geen speciale plek 

voor de voorganger had, maar de oudere generatie was van mening 

dat een mihrab nu eenmaal bij een moskee hoort. Dus nu is er een 

mihrab die gesloten kan worden met een deur.

Voor critici is de El Fath‑moskee ongetwijfeld een nostalgisch 

gebouw met een minaret die lijkt op die van de Koutoubia‑moskee in 

Marrakech. En toch, de koepels zijn geïnspireerd door het nabijgele‑

gen Flinttheater, dat ook een glazen koepeldak heeft. De bakstenen 

passen bij een moerasland. Het houten raamwerk verwijst naar 

het smeedijzeren traliewerk voor de ramen in Spaanse huizen. De 

strakke gevels passen in de Hollandse modernistische traditie. De 

vijf betonnen zuilen symboliseren de vijf religieuze plichten.

Binnen wordt Arabisch, Berbers en Nederlands gesproken. Aan de 

kant van de damesingang ligt een parkje met een trapveld en een 

speelplaats en aan de kant van de hereningang loopt een vaart. Het 

gebouw is nog nimmer door vandalen beschadigd en er is niemand 

in de buurt die op het idee is gekomen dat de minaret de integratie 

van de gelovigen in de weg staat.
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Maakbaarheid

J.A. de Bruijn*

Op mijn vakgebied – de bestuurskunde – gaat het vrijwel altijd over 

sturingsvraagstukken. Hoe kan een overheid maatschappelijke 

problemen oplossen? Wat kunnen bestuurders van professionele 

organisaties doen als zij iets willen en professionals willen dat niet? 

Hoe zorgen we voor minder CO2‑uitstoot, voor minder vroegtijdig 

schoolverlaten, voor meer studierendement, voor meer patiëntvei‑

ligheid?

Al die vragen gaan over sturing of verandering of over de maakbaar‑

heid van onze samenleving en onze organisaties. Voor wie met al te 

veel goede bedoelingen en vaste overtuigingen aan het veranderen 

slaat, hebben de mainstream‑bestuurskundigen altijd drie belang‑

rijke waarschuwingen.

Waarschuwing 1: iedereen heeft zijn eigen perceptie van de werke‑

lijkheid. Iemand met goede bedoelingen en vaste overtuigingen is 

nogal eens geneigd om te denken dat hét probleem en dé oplossing 

bestaan. Dat is geenszins het geval. Wie de stelling inneemt dat de 

opwarming van de aarde (probleem) ons dwingt tot ondergrondse 

opslag van CO2 (oplossing), moet drie keer het gevecht aan: met 

degenen die geen relatie zien tussen menselijk handelen en opwar‑

ming, met degenen die opwarming van de aarde niet als een al te 

groot probleem zien en met degenen die het wel als probleem zien, 

maar ondergrondse opslag onzinnig vinden. Onze samenleving en 

onze organisaties kenmerken zich nu eenmaal door variëteit – ook 

een vaste gast in bestuurskundige beschouwingen – en iedere partij 

heeft haar eigen, legitieme perspectief op problemen en oplossin‑

gen. Waarom zou de opvatting van partij A superieur zijn aan die 

opvatting van partij B als ze beide argumenten hebben? En als een 

probleem te ambigu is om het eenduidig te kunnen definiëren?

*	 Prof.	dr.	Hans	de	Bruijn	is	als	hoogleraar	Bestuurskunde	verbonden	aan	de	Faculteit	
Techniek,	Bestuur	en	Management	van	de	Technische	Universiteit	Delft.
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Waarschuwing 2: als iedereen een eigen perceptie heeft van proble‑

men en oplossingen, is er een vorm van sturing die erg risicovol is: 

inhoudelijke sturing. Neem een bestuurder van een professionele 

organisatie – een advocatenkantoor, een rechtbank, een zieken‑

huis – die iets wil veranderen en daartoe een goed, inhoudelijk stuk 

schrijft. Iedereen heeft zijn eigen perceptie van de werkelijkheid, 

dus iedere inhoudelijke beschouwing leent zich voor inhoudelijke 

tegenbeschouwingen – en het vervelende van professionals is dat 

ze daar dol op zijn. Wie alleen langs de lijn van de inhoud stuurt, 

zo luidt de waarschuwing, is vaak weinig succesvol en verzandt 

in debatten waarin iedereen gelijk heeft en niemand wordt over‑

tuigd. En dus beschrijven en ontwikkelen bestuurskundigen 

aanvullende strategieën om tot verandering te komen.

Waarschuwing 3: de werkelijkheid is dynamisch. Dynamiek is ook 

een vast onderdeel van het bestuurskundig jargon. Wat vandaag een 

detail is, is morgen een hoofdlijn. Wat morgen hoog op de agenda 

staat, is overmorgen alweer onder de radar van de bestuurders 

verdwenen. Eén klein brokje nieuwe informatie en de argumentatie 

van gisteren is vandaag obsoleet of onze perceptie draait 180 gra‑

den. Dus zijn goede bestuurders alert op de policy window – dat ene 

moment waarop alle sterren gunstig staan voor de acceptatie van 

mijn probleemdefinitie en mijn oplossing. Dus zijn goede bestuur‑

ders adaptief en resilient en reframen en renamen zij problemen als 

de omstandigheden veranderen.

Het is allemaal waar. Ik weet dat sommigen zich vanuit een 

normatief oogpunt niet comfortabel voelen bij deze ogenschijnlijk 

machiavellistische noties, die immers tot een sterke relativering 

leiden van begrippen als ‘goed’, ‘rechtvaardig’, ‘kwaliteit’, ‘profes‑

sioneel’. Wie zich niet comfortabel voelt, moet echter eens bedenken 

wat er gebeurt als iedereen maar één werkelijkheid kent (zijn eigen 

werkelijkheid – waarschuwing 1) en de werkelijkheid het liefst 

bevriest (waarschuwing 2 en 3). Onze samenleving zou onmiddellijk 

tot stilstand komen. Door de Communistische Partij in de USSR en 

door andere, duistere regimes is wel geprobeerd zo’n samenleving 

te sturen. Er was één werkelijkheid, die omwille van de vijfjaren‑

plannen bevroren moest worden – het heeft ons niets dan ellende 

gebracht.
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De foto is de perfecte uitbeelding van deze drie bestuurskundige 

noties. In 2006 werd in juli en augustus oorlog gevoerd tussen Israël 

en Libanese Hezbollah‑strijders. Op de foto zien we een aantal jonge 

en rijke Libanezen, die ogenschijnlijk achteloos door een gebom‑

bardeerde wijk van Beirut rijden. Thuis heb ik een soortgelijke foto 

van mijn dochters, die langs een neergestort vliegtuig rijden, het 

vliegtuig is in stukken uiteengereten, de rook komt er nog vanaf – 

alleen is die genomen in het themapark van de Universal Studios in 

Hollywood.

Waarschuwing 1: iedereen heeft zijn eigen perceptie van de werke‑

lijkheid. Voor de één beeldt de foto een drama uit omdat zijn huis 

is gebombardeerd, voor de ander gaat het hier om een toeristische 

attractie, die het ongetwijfeld wint van de Universal Studios. De één 

ziet in deze foto de elite rondrijden, die losgezongen is van de wer‑

kelijkheid en uiteraard niet te lijden heeft gehad van de oorlog. De 

ander ziet in de foto iets van het typische Libanese hedonisme, dat 

de Libanese samenleving ook vaak kracht en vitaliteit heeft gegeven.

De foto is ook een mooie illustratie van waarschuwing 2. Geen 

enkele inhoudelijke interpretatie van deze foto houdt stand, ze kan 

altijd weer worden tegengesproken. Ik plukte er een van internet, 

uit de Volkskrant van 9 februari 2007. Het gaat hier om ‘Libanese 

ramptoeristen’:

‘De	ontreddering	te	midden	van	de	puinhopen	is	enorm.	In	eerste	instantie	

lijken	de	jongeren	daar	toeristen	in	hun	eigen	stad	–	straks	gauw	weer	terug	

naar	de	villa	in	de	buitenwijk.	Maar	als	je	goed	kijkt,	zie	je	dat	zij	de	schok	van	

hun	leven	krijgen.	Dat	ze	de	stank	ruiken	van	wat	onder	het	puin	bedolven	ligt.	

Dat	ze	zich	nooit	hebben	gerealiseerd	dat	oorlog	zó	vreselijk	zou	zijn.’

De ontreddering is enorm? Ik zie het niet. Opmerkelijk is dat de 

andere personen op de foto, die zich niet in de auto bevinden, 

bepaald niet diep onder de indruk zijn van de omgeving waarin 

ze zich bevinden. Ze gaan hun alledaagse gang. De schok van hun 

leven? Ik zie het ook al niet, de dame voorin kijkt eerder onaange‑

daan om zich heen. Waar kijken deze mensen eigenlijk naar? In ieder 

geval niet naar de ravage achter zich. Een van de vrouwen heeft een 

zakdoek voor haar gezicht, ik weet niet of dat nu meteen betekent 

dat zij en alle anderen op de foto ‘de stank ruiken van wat onder het 
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puin bedolven ligt’. Zijn deze mensen met opzet aan het toeren, en 

dus inderdaad ‘ramptoeristen’, of rijden ze toevallig daar? Het lijkt 

me dat ze op een soort doorgaande weg rijden – zie de mensen op de 

achtergrond, die op één lijn, langs de kant van de weg lopen – dus 

misschien zijn ze gewoon onderweg naar het een of ander.
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Waarschuwing 3: de werkelijkheid is dynamisch. Hoe we de foto 

ook interpreteren, ze zet ons eigenlijk altijd op het verkeerde been 

omdat ze de werkelijkheid voor die ene seconde heeft bevroren. 

Het is een snapshot en hoe anders zou ons beeld zijn als we de auto 

een halfuur konden volgen op een film. Wie zijn interpretaties en 

oordelen alleen van de foto laat afhangen, werkt met een bevroren 
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werkelijkheid en dat is altijd risicovol. Bovendien, slechts één 

brokje nieuwe informatie en ons beeld van de werkelijkheid kan 

volledig kantelen. Deze foto leent zich voor een aardig spelletje: 

vraag iemand om een interpretatie en geef dan een enkele clue – 

goede kans dat die tot een heel andere interpretatie leidt. De clue 

kan zijn dat een van de vrouwen op zoek is naar een bekende, die 

ze sinds het uitbreken van de oorlog niet meer heeft gezien. Dan 

gaat het niet meer om ramptoeristen, maar krachtige jongeren, die 

zich niet zomaar laten kisten door een oorlog. De clue kan zijn dat 

er in Israël na de oorlog een katterig gevoel heerste – geen duidelijke 

overwinning, Hezbollah in de kaart gespeeld. Het onderschrift 

zou kunnen luiden: ‘De oorlog is voorbij en de Libanezen zijn wei‑

nig onder de indruk. Het leven in Beirut te midden van de puinho‑

pen gaat alweer zijn gewone gang.’

Ieder zijn eigen werkelijkheid/inhoud houdt geen stand/de werke‑

lijkheid is dynamisch, het zijn bestuurskundige noties, die allemaal 

waar zijn en de foto laat het allemaal mooi zien. Maar ik denk dat de 

foto voor velen toch ook een oncomfortabele foto is, het gevoel blijft 

hangen dat er iets mis is met wat we hier zien – normatief bezien, 

wel te verstaan. Wat deze mensen in hun cabrio doen, behoor je 

niet te doen, doe op z’n minst dat dak dicht. Dat is ook de waar‑

schuwing die zo’n beetje uitgaat naar mijn vakgebied. Er zijn altijd 

vele percepties van de werkelijkheid mogelijk en dus relativeren we 

de normatieve vraag wat er behoort te gebeuren. De foto doet dat 

anders. Er zijn veel percepties van dit beeld mogelijk, en tegelijk 

dringt zich de normatieve vraag op of je dit behoort te doen.

De foto blijft intrigeren. Een paar uur voor de deadline van dit 

tijdschrift beland ik op een website waar de geportretteerden hun 

verhaal doen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6385969.

stm. Nee, ze zijn geen ramptoeristen, ze komen deels uit de wijk zelf 

en iedere  Libanees, rijk en arm, doet altijd zijn of haar best om er 

'glamourous' uit te zien. Het is weer anders dan gedacht, maar of dit 

het 'echte' verhaal is? Dat bestaat waarschijnlijk niet.  
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De semiotische driehoek en 
het Douwe Egberts‑gevoel 
van Augustus

J. Janssen*

Foto John Schaffer/HH

Toen ik door de redactie werd benaderd om voor dit foto issue een 

bijdrage te leveren, wist ik in een split second dat ik over bijgaande 

foto wilde schrijven. In 1991 zag ik voor het eerst deze prent met 

kater Augustus in de armen van toenmalig staatssecretaris van Jus‑

titie Aad Kosto na een door de Revolutionaire Anti Racistische Actie 

(RARA) naar aanleiding van het vreemdelingenbeleid opgeëiste 

*	 Dr.	Janine	Janssen	is	hoofd	onderzoek	bij	het	Landelijk	Expertise	Centrum	Eergerela-
teerd	Geweld,	dat	is	ondergebracht	bij	politie	Haaglanden.	Daarnaast	is	zij	geïnteres-
seerd	in	de	positie	van	dieren	in	de	criminologie.
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bomaanslag op diens huis. Ik wist meteen dat ik deze afbeelding 

nooit meer zou vergeten. In één oogopslag drong tot mij door dat ik 

een ‘klassieker’ voor ogen had en voor mijn gevoel had dat iets met 

de aanwezigheid van de kat te maken. Nu heeft Charles Sanders 

Peirce (1839‑1914), de grondlegger van de moderne semiotiek, ooit 

gesteld dat ‘nothing is a sign unless it is interpreted as a sign’. Aan 

alles wat door mensen wordt waargenomen, kan vaak onbewust 

een betekenis worden toegekend: ze zien iets en zonder dat ze daar 

heel diep over nadenken, maken ze een koppeling met een specifiek 

thema of abstract idee. In de semiotiek staat de vraag centraal hoe 

dit herkennen van tekens en tekensystemen en het in gang brengen 

van een proces van betekenisvorming verloopt (Coumans, 2000). 

In deze bijdrage wil ik uit de doeken doen wat niet alleen ik, maar 

velen met mij zoal hebben gedacht en geassocieerd bij de aanblik 

van Augustus (aangezien het in dit bijzondere nummer om de 

menselijke interpretatie van foto’s gaat, wordt in dit stuk verder geen 

aandacht besteed aan de ook originele filosofische vraag hoe Kosto’s 

kater zijn mediadebuut zou hebben kunnen ervaren). Voordat we de 

foto gaan ontleden en stilstaan bij de glansrol van deze kater, maken 

we eerst een uitstapje naar enkele semiotische grondbeginselen.1

Semiotische driehoek

Aangezien we de ‘be‑teken‑is’ van een foto gaan onderzoeken, begin 

ik met de vraag wat iets tot een teken maakt. In de eerste plaats moet 

een teken waarneembaar zijn. Dat impliceert dat er een ‘tekendra‑

ger’ is, zoals vorenstaande foto. In de tweede plaats verwijst een 

teken naar een object, iets dat afwezig is. In dit onderhavige geval is 

het afwezige de concrete nasleep van de aanslag op het huis van de 

familie Kosto. Die nasleep is afwezig in die zin dat die zich buiten 

de foto bevindt. In de derde plaats verwijst een teken niet alleen 

naar het afwezige, maar zet het ook aan tot interpretatie van dat‑

gene wat afwezig is. De foto verwijst naar de reële gevolgen van de 

aanslag én werpt daar een bepaalde kleur licht op: blijkbaar is door 

de aanslag het huishouden van de familie Kosto ernstig ontregeld, 

1	 Zie	voor	andere	(ook)	in	de	criminologie	gebruikte	methoden	om	visuele	data	te	analy-
seren:	Vanderveen,	2009.
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maar gelukkig vindt de onthutste staatssecretaris zijn kat nog terug. 

Deze procesmatige opvatting van betekenisvorming, waarbij de drie 

elementen ‘teken’, ‘afwezige’ en ‘interpretatie’ een centrale rol spe‑

len, wordt ook wel de semiotische driehoek genoemd. Het werk van 

Peirce (1868) heeft in feite de filosofische basis gelegd onder deze tot 

op de dag van vandaag gebruikte driehoek.2

Hoe gaan we nu de relatie tussen het teken en het afwezige met 

betrekking tot vorenstaande foto interpreteren? Semioten onder‑

scheiden een aantal manieren: iconisch, indexicaal en symbolisch. 

Met iconisch wordt bedoeld dat er sprake is van een bepaalde 

gelijkenis, en met indexicaal dat er een relatie is tussen het teken 

en iets dat werkelijk bestaat. Een foto is zowel een iconische als een 

indexerende tekendrager.

‘De	foto	legt	op	basis	van	gelijkenis	een	relatie	met	iets	uit	de	werkelijkheid.	

Echter,	omdat	we	weten	dat	een	foto	de	daadwerkelijke	aanwezigheid	

van	iemand	of	iets	voor	de	camera	veronderstelt,	wijst	de	foto	ook	op	de	

feitelijkheid	van	deze	persoon.	Een	foto	is	zowel	een	beeld/icoon	als	een	

afdruk/index.’	(Coumans,	2000)

We herkennen (icoon) de staatssecretaris en we weten dat hij met 

Augustus op een gure dag voor de camera heeft gestaan (index), dit 

gezien de dichtgeknoopte, opbollende regenjas en de ineengedoken 

houding van de politieman.

Maar hoe ziet dan die symbolische interpretatie van deze foto eruit? 

Semioten stellen dat een symbool een willekeurige aanduiding is 

van iets dat afwezig is:

‘Waarneming	en	ervaring	zijn	niet	toereikend	om	te	ontdekken	wat	een	

symbool	representeert.	Als	je	water	in	al	zijn	gedaanten,	van	damp	via	vloeistof	

tot	ijs,	herkennen	kunt	en	je	bovendien	in	ons	land	levenslange	ervaring	hebt	

opgebouwd	met	ijzel,	sneeuw	en	regen,	dan	nog	kom	je	er	spontaan	niet	achter	

dat	H²O	de	scheikundige	aanduiding	voor	water	is.’	(Coumans,	2000)

Symbolen zijn dus abstracties en daar moet over nagedacht worden.

2	 Zie	voor	discussie	over,	variatie	op	en	aanpassingen	van	deze	driehoek	de	internetcur-
sus	van	Daniel	Chandler	Semiotics for Beginners,	www.aber.ac.uk/media/Documents/
S4B/sem02.html.
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Augustus als symbool

Bij de symbolische interpretatie van de foto is de hoofdrol wegge‑

legd voor Augustus. Het is natuurlijk mooi meegenomen dat Kosto 

op een overwegend donkere prent in een lichte jas staat, waarin 

ik gezien mijn Limburgse roots en rooms‑katholieke achtergrond 

met gemak een symbool van zijn slachtofferschap en onschuld kan 

herkennen. Maar deze associatie met heiligen en onschuldige scha‑

pen uitsluitend op basis van de kleur van een regenjas, is de minst 

fascinerende symbolische duiding van deze plaat. Intrigerend is 

namelijk dat bijna twintig jaar na dato iedereen het nog over de kat 

heeft. Symbolisch gezien zit toch de meeste kluif aan deze kat. Neem 

nou de website van de NOS, waarop fragmenten zijn samengebracht 

die refereren aan ‘momenten in de politiek die jaren na dato nog 

steeds een belletje doen rinkelen, zelfs bij mensen die niet op de 

voet volgen wat er in Den Haag gebeurt’.3 Uiteraard staat in dat rijtje 

Kosto die zijn kat terugvindt. Ook in interviews met Kosto komt in 

de loop der jaren telkens Augustus terug. Tijdens een interview met 

de Volkskrant naar aanleiding van de verjaring van de aanslag uit 

1991 geeft Kosto aan dat de vraag die hem het meest wordt gesteld, 

is hoe het nu met de kat is. ‘Ik kan u vertellen dat hij helaas te jong is 

overleden, in 1997.’4 Maar wat zien wij dan met zijn allen in wijlen 

Augustus?

Voor kattenliefhebbers, een mensensoort waar ik zelf een uitgespro‑

ken exponent van ben, staan katten voor huis, haard en gezelligheid. 

Katten roepen een breed palet aan warme emoties op dat ik nog het 

beste kan vangen in de term ‘Douwe Egberts‑gevoel’. Het is die sen‑

satie van thuiskomen, verwacht worden en verse koffie ruiken. Te 

midden van de hier besproken foto waarin het draait om ontzetting, 

kou en ellende, staat Augustus dat huiselijke in zijn dooie eentje uit 

te stralen.

Nu benevelt mijn liefde voor katten mijn intellectuele vermogens 

niet zodanig dat ik volledig voorbijga aan het feit dat er in dit land 

ook hele volksstammen te vinden zijn die niet dol zijn op deze harige 

viervoeters. Maar zelfs de meest doorgewinterde katten haters 

3	 Zie	http://nos.nl/artikel/122438-fragmenten-uit-de-vorige-eeuw.html.
4	 Zie	www.volkskrant.nl/archief_gratis/article579615.ece/De_bom_maakte_Kosto_

kwaad,_niet_bang.
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ontkomen niet aan twee soorten symboliek. In de eerste plaats 

moeten ze toch toegeven dat het voor de man pleit dat hij daar met 

zijn huisdier staat en niet met de spaarbankboekjes van de familie 

en de sieraden van zijn vrouw. Kosto staat daar met een levend 

wezen en niet met een dood object. Als we deze interpretatiewijze 

volgen, dan staat Augustus symbool voor het sympathieke karakter 

van zijn baasje. Een tweede lijn van denken brengt ons terug bij het 

Douwe Egberts‑gevoel: dan zien we Augustus vooral als huis‑dier 

en derhalve als symbool van het huis dat deels in puin ligt. Augus‑

tus is dan in feite verworden tot de klassieke stijlfiguur pars pro 

toto: een deel (het huisdier) dat een groter geheel (het huishouden) 

symboliseert. Beide symbolische duidingen behoeven een nadere 

toelichting.

Wat zegt Augustus over Kosto?

Om te zien hoe Augustus als symbool iets reflecteert over het karak‑

ter van Kosto, is het aardig om eens terug te kijken op een aantal 

uitspraken van de toenmalige staatssecretaris over zijn kat en de 

overbekende foto. Tien jaar na dato vertelt Kosto in een interview 

met het Historisch Nieuwsblad5 het volgende over de consequenties 

van de aanslag:

‘Ik	was	op	slag	veel	bekender.	Toen	we	een	paar	uur	later	gingen	kijken,	

zag	ik	de	kat.	Ik	nam	hem	in	mijn	armen,	en	daar	is	toen	die	beroemde	

foto	van	gemaakt.	Die	heeft	golven	van	sympathie	opgeleverd.	Ik	werd	

doodgeknuffeld	door	oude	dametjes,	maar	kreeg	ook	brieven	van	rechters	en	

een	burgemeester	die	hetzelfde	hadden	meegemaakt.	De	aanslag	is	daardoor	

volstrekt	contraproductief	geweest.	Dat	was	een	bittere	tegenslag	voor	de	

terroristen.	Ze	wilden	laten	zien	dat	ik	een	afschuwelijke	man	was	tegen	wie	je	

best	een	bom	mag	inzetten,	maar	ze	bereikten	het	tegendeel.	De	dag	erna	zat	

ik	weer	op	kantoor.	Mijn	beleid	en	persoon	hebben	geen	enkele	schade	aan	de	

aanslag	overgehouden.	Ik	ben	er	niet	bang	door	geworden	en	er	ook	niet	door	

geschrokken.	Nee,	ik	was	boos.’

5	 Zie	www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/162/artikel/print/5796/10_jaar_geleden:_
Aad_Kosto_over_de_aanslag_op_zijn_huis_door_actiegroep_RARA.html.

JV_06_10_5.indd   37 15-9-2010   15:30:50



38 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 6, 2010  Foto issue

De interviewers vragen later in het gesprek of er dan niet wat aan 

zijn presentatie schortte, waarop Kosto antwoordt:

‘Mensen	kijken	hoe	iemand	overkomt,	natuurlijk.	Maar	mijn	opvolger,	die	lieve	

mevrouw	Schmitz,	werd	ook	verfoeid.	Je	moet	de	vijand	een	gezicht	geven,	en	

daar	was	ik	kennelijk	heel	geschikt	voor.	Er	is	mij	wel	eens	kwalijk	genomen	

dat	ik	zo	weinig	emotie	toon.	Maar	ik	zag	niets	in	de	staatssecretaris	die	met	

snikkende	stem	zegt:	“Ik	sta	hier	voor	uw	camera,	meneer	Witteman;	de	tranen	

wellen	me	in	de	ogen,	want	ik	moet	een	aantal	mensen	tegenhouden.”’

Kosto heeft zich de publicitaire waarde van zijn kat terdege gereali‑

seerd. In een boek van Dorinde van Oort (1996), waarin ‘interviews 

met poezen van stand’ zijn opgenomen, wordt Augustus gepresen‑

teerd als ‘hoofd public relations’. Aan het einde van dit tweegesprek 

raadt Kosto – bij monde van de kordate kater – mevrouw Schmitz 

aan ook een kat te nemen, ‘[v]oor het te laat is’.

Tot nu toe wisten wij van de kat geen kwaad, maar uit een kort stukje 

in het NRC uit 1994 van de hand van Koos van Zomeren blijkt dat 

dit feliene charmeoffensief niet onverdeeld gelukkig heeft uitge‑

pakt. Op 7 februari legt de columnist onder meer uit dat de kat is 

uitgegroeid tot een ‘zinnebeeld van verguizing’: ‘Nu weer in HP/De 

Tijd. Een vernietigend commentaar op de man, geïllustreerd met 

het zinnetje “Sinds zijn aantreden werd Kosto slechts éénmaal op 

openbare genegenheid betrapt, toen hij zijn kat Augustus redde uit 

de vlammen.”’ Vervolgens spreekt Van Zomeren zijn ongenoegen 

uit over het feit dat we dit beeld met zijn allen onthouden, maar 

vergeten dat er in Nederland blijkbaar mensen zijn die ‘bereid zijn 

andermans leven op te offeren voor hun idealen’. Van Zomeren stelt 

dus de vraag waarom we meer bezig zijn met Augustus dan met een 

veroordeling van het handelen van RARA. De columnist vraagt zich 

zelfs af of Kosto nooit spijt heeft gehad en: ‘[z]ou hij weleens denken 

dat hij hem een schop had moeten verkopen? “Lazer op rotkat. En 

laat dat huis maar branden mannen! Ik heb wel wat belangrijkers 

aan mijn hoofd!”’ Waar Kosto in 1996 bij monde van Augustus zijn 

opvolgster aanraadt om ook een kat te nemen, komt Van Zomeren 

juist tot de conclusie dat de opvolging zich terstond dient te ontdoen 

van huisdieren ‘tot de goudvissen aan toe’.
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Wat zegt Augustus over onze hang naar huiselijkheid?

Een laatste symbolische interpretatie die hier besproken wordt, 

is die van het huisdier Augustus als verwijzing naar huis en huis‑

houden. Als dit huisdier vooral als een referentie naar het huiselijk 

leven wordt gezien, dan houdt de foto ons een akelige spiegel voor, 

want dan wordt namelijk verwezen naar de teloorgang van het 

thuis. Gemakshalve ga ik ervan uit dat verreweg het merendeel van 

de mensen die deze foto onder ogen is gekomen, een dak boven het 

hoofd heeft, een plaats die de naam ‘thuis’ waardig is. De foto met 

Augustus als middelpunt attendeert ons op een pijnlijk existentieel 

verlies dat ons theoretisch gezien allemaal zou kunnen overkomen: 

ons thuis verliezen.

In een analyse van beelden van terroristische aanslagen brengt 

Coumans (2006) naar voren dat deze geïnterpreteerd kunnen 

worden als een aanslag op ons onderbewuste, doordat geappelleerd 

wordt aan ons eigen potentieel aan angstbeelden. Zij stelt in dit 

verband dat gewone burgers in de greep zijn van een angstcultuur. 

Over angst maakt ook De Graaf interessante opmerkingen. In haar 

studie naar de reacties in het overheidsbeleid op terrorisme gebruikt 

zij termen uit de dramaturgie als metafoor: zij benadert terrorisme‑

bestrijding als een voorstelling, die plaats vindt in het ‘theater van 

de angst’ (De Graaf, 2010).

Zonder daar een poot voor uit te steken heeft Augustus de bühne 

naar onze eigen leefwereld verplaatst.

Slot

Tijdens de fractie van een seconde waarin de fotograaf deze foto 

schoot, heeft hij waarschijnlijk niet kunnen bevroeden wat voor ster 

Augustus zou worden. Toch is een foto in het algemeen en deze in 

het bijzonder veel meer dan een ‘leuk plaatje’, want het is een in de 

tijd bevroren verhaal dat serieuze analyse behoeft en daardoor tot 

een spiegel wordt van onze eigen manier van denken en associëren. 

Als de hiervoor gegeven analyse een bescheiden bijdrage levert aan 

dit inzicht, dan is zowel het werk van de fotograaf als dat van de 

analist niet voor de kat zijn viool geweest.
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Muziek: de blinde vlek van 
de criminologie

M. Schuilenburg*

Een van de meest intrigerende periodes in de westerse geschiedenis is 

die van de strijd van de Zwarte Panters voor de rechten van de zwarte 

en onderdrukte Amerikaanse bevolking. Opgericht in oktober 1966 

onder de naam Black Panther Party for Self‑Defense stelt de beweging 

een ‘tienpuntenplan’ op waarin ze haar doelen uiteenzet. Die komen 

neer op meer vrijheid, fatsoenlijke behuizing, medische zorg, scho‑

ling, schadevergoeding en vooral gerechtigheid voor al het leed dat de 

zwarte bevolking is aangedaan. De Panters kiezen voor een militante 

stijl en menen dat het legitiem is om geweld te gebruiken in de strijd 

voor sociale, politieke en culturele burgerrechten. Ze gaan in het 

zwart gekleed en dragen geladen vuurwapens. Ze beroepen zich hier‑

bij op een Californische wet om wapens te mogen dragen.

Uit angst voor de Zwarte Panters geeft de baas van de FBI, J. Edgar 

Hoover, met steun van de Amerikaanse overheid, opdracht ‘to 

disrupt, destroy and neutralize’ de beweging. Dit gebeurt onder de 

naam Cointelpro, een acroniem van Counter Intelligence Program, 

dat al in 1956 wordt opgestart en tot doel heeft het in diskrediet 

brengen van subversie en verdachte groepen door onjuiste berichten 

in de media te brengen en het verspreiden van valse pamfletten 

uit naam van de betrokken groepering. Maar in het geval van de 

Panters, volgens Hoover ‘een haatgroepering’, gaat dit nog veel ver‑

der. Niet alleen lokt de FBI ruzies uit tussen leden door verzonnen 

brieven naar afdelingen ervan te sturen, de meest duistere kant van 

de operatie komt naar voren met de dood van Fred Hampton.

Fred Hampton is 21 jaar als hij op brute wijze om het leven wordt 

gebracht. Men zegt dat Hampton een grootse toekomst voor zich 

had. Binnen drie jaar klimt hij op tot hoofd van de National Associa‑

tion for the Advancement of Colored People, staat hij zij aan zij met 

Martin Luther King en is nauw betrokken bij de Student Nonviolent 

*	 Mr.	drs.	Marc	Schuilenburg	is	als	docent	criminologie	verbonden	aan	de	Faculteit	
Rechten	van	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam.
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Coordinating Committee, om op zijn 20ste voorzitter te worden 

van de Chicago‑afdeling van de Zwarte Panters en later ook van de 

gehele afdeling in Illinois. Onder zijn leiding richten de Panters zich 

niet langer op een ‘Black Nationalism’, maar op, wat hij noemt, ‘Red 

Socialism’. Kenmerkend voor Hampton is dat hij allerlei groepen 

met elkaar in contact weet te brengen. Zo vormt hij coalities met 

gelijkgestemde bewegingen als de Puerto Rican Young Lords en de 

White Appalachian Young Patriots. Zijn profiel past al snel in het 

angstbeeld van de FBI, van een ‘black messiah, who could unify and 

electrify the masses’.

Op 4 december 1969, om 4 uur in de ochtend, valt een zwaar bewa‑

pende politie‑eenheid het huis van Hampton binnen. Enkele uren 

later verklaart de verantwoordelijke officier van justitie Edward 

Hanrahan:

‘The	immediate,	violent,	criminal	reaction	of	the	occupants	in	shooting	at	

announced	police	officers	emphasizes	the	extreme	viciousness	of	the	Black	

Panther	Party.	So	does	their	refusal	to	cease	firing	at	the	police	officers	when	

urged	to	do	so	several	times.’

Maar de woorden van Hanrahan komen in een ander daglicht te 

staan wanneer bekend wordt dat er meer dan negentig kogels zijn 

afgevuurd door de politie, en slechts één door een lid van de Zwarte 

Panters, naar alle waarschijnlijkheid Mark Clark, die samen met 

Hampton het leven laat. In antwoord op vragen van de pers over de 

toedracht en gang van zaken verklaart de hoogzwangere verloofde 

van Hampton, Deborah Johnson:

‘The	pigs	came	in	shooting.	We	were	in	our	bed.	I	got	on	top	of	Fred	at	one	

point	to	try	to	protect	him.	Somebody	pulled	me	out	of	the	room.	After	I	was	

pulled	out	of	the	room,	two	policemen	entered	the	room,	and	one	of	them	said,	

“Is	he	dead	yet?”	I	heard	two	shots,	and	then	the	other	one	said,	“He’s	good	

and	dead	now.”’

Voeg hierbij een plattegrond van de politie waarop de plek van het 

bed van Hampton staat gemarkeerd, en de conclusie is vlot getrok‑

ken. Hampton is in het kader van Cointelpro uit de weg geruimd.

In de literatuur is de zaak Hampton niet onopgemerkt geble‑

ven. Interesse is er voor de meedogenloze wijze waarop de FBI 
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omging met zogenoemde staatsgevaarlijke organisaties. Pas naar 

aanleiding van het Watergate‑schandaal komen de vergaande 

counterintelligence‑activiteiten van de FBI aan het licht. Het duurt 

bovendien nog eens elf jaar en drie rechtszaken totdat het Ameri‑

kaans Hooggerechtshof in de zaak ‘Hampton vs. Hanrahan’ oordeelt 

dat de overheid doelbewust Hampton heeft laten vermoorden. Maar 

een belangrijk aspect van het verhaal van Hampton en de Zwarte 

Panters is onderbelicht gebleven. Op de foto is de slaapkamer van 

Hampton te zien met daarin het matras doordrenkt van zijn bloed. 

Omdat de lamp nog brandt, valt onmiddellijk op dat het geen grote 

kamer is. Plek voor een bureau of boekenkast is er niet, het dubbele 

matras neemt bijna de gehele ruimte in beslag. Spullen liggen her 

en der op de grond. Op het bovenste matras ligt een boek, op de 

grond een plaat waarvan de titel niet is te lezen. Op andere foto’s 

is te zien dat er nog meer platen op de grond liggen. Een daarvan is 

het legendarische album Out to Lunch (1964) van Eric Dolphy. Deze 

foto’s zijn alleen al duizenden studies waard naar de directe relatie 

tussen muziek en de westerse politieke geschiedenis.

Eric Dolphy is met illustere grootheden als John Coltrane, Charles 

Mingus, Ornette Coleman, Archie Shepp, Pharoah Sanders en 

Sun Ra een van de grondleggers van free jazz, een muziekstroming 

Fotograaf onbekend

JV_06_10_5.indd   43 15-9-2010   15:30:50



44 Justitiële verkenningen, jrg. 36, nr. 6, 2010  Foto issue

die opkomt in de jaren vijftig en bekendstaat als energy music en the 

new thing. De grootste vernieuwing van de muziek zit in de ruimte 

voor muzikanten om zich te ontdoen van klassieke structuren als 

melodische thema’s, harmonische patronen, vaste akkoorden‑

schema’s en de duur van de solo’s. De structuur van free jazz is veel 

losser of zelfs helemaal afwezig en leunt in sterke mate op de impro‑

visatiekracht van de muzikanten. Onmiddellijk in het oog springen 

de overeenkomsten van free jazz met de inzet van de Zwarte Panters 

voor meer vrijheid en gelijke rechten. Ze lijken het eens te zijn dat 

er een nieuw revolutionair bewustzijn nodig is om verandering tot 

stand te brengen. Het woord ‘free’ verwijst naar de mogelijkheid 

van verandering en legt de nadruk op een open en democratisch 

proces tussen de bandleden. Beide bewegingen streven bovendien 

naar meer gelijkheid. Zo spreekt Ornette Coleman van harmolodics 

en doelt daarmee op het feit dat er tussen de noten geen hiërarchie 

mag zijn. Tot slot zijn beide bewegingen sterk geworteld in een 

Afro‑Amerikaanse traditie en draaien ze om een bevrijdingsfilosofie 

waarin een beter en menswaardiger bestaan centraal staat. Maar 

daarmee houdt het verhaal niet op.

In 1971 verblijft jazzcomponist, bandleider en synthesizerspeler 

Sun Ra in een huis van de Panters in de omgeving van San Fran‑

cisco. Hij geeft er verschillende optredens, waaronder een concert 

met honderd saxofonisten in het Ho Chi Minh Park in Berkeley, 

en verzorgt een masterclass voor het San Francisco State College. 

Maar vanwege een hoogoplopende ruzie tussen leden van de Zwarte 

Panters wordt hij gesommeerd de woning te verlaten. Men zegt dat 

dit het beslissende moment is waarop de twee bewegingen – free 

jazz en de Zwarte Panters – een andere richting opgaan. Terwijl de 

Zwarte Panters hun pijlen richten op een beter aards bestaan, ver‑

kiest de belangrijkste representant van de free jazz een buitenaards 

leven. In het geval van de Panters leidt het tot een uitbouw van hun 

initiatieven om het dagelijks bestaan te verbeteren van de zwarte 

bevolking. Zo verzorgen ze ontbijtprogramma’s in de wijken waarbij 

ze koken en voedsel maken voor kinderen. Daarentegen vervolgt 

Sun Ra de weg die hij was ingeslagen met platen als The Heliocentric 

Worlds of Sun Ra (1965) en nummers als ‘The Cosmos’ en ‘Future’, 

waarin hij verwijst naar de mogelijkheid om elders een nieuw leven 

op te bouwen. Zijn paspoort vermeldt weliswaar dat hij is geboren 

als Herman ‘Sunny’ Blount in de Amerikaanse plaats Birmingham, 
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in werkelijkheid is Sun Ra afkomstig van Saturnus en op aarde 

gekomen om samen met zijn band Arkestra hemelse muziek te laten 

horen uit het heelal. De verschijning van Sun Ra zelf is het bewijs 

voor de zwarte bevolking dat er leven is buiten de planeet aarde. De 

juiste noot of het juiste akkoord, zo legt Sun Ra uit, ‘can transport 

you into space using music and energy flow. And the listeners can 

travel along with you.’

Sun Ra is niet de enige die naar de aarde is gekomen om de zwarte 

bevolking te bevrijden en te leiden naar een beter leven. De meta‑

foren van een buitenaards universum keren ook terug in andere 

muzikale stromingen. De gedachte dat ‘outer space’ de bestemming 

is van de Afro‑Amerikaanse bevolking is te vinden op Parliament’s 

Mothership Connection (1975) en The Adventures of Grandmaster 

Flash on the Wheels of Steel (1981) van Grandmaster Flash and The 

Furious Five, de Detroitse techno van Cybotron en Model 500 (de 

nummers ‘Cosmic Cars’ uit 1982 en ‘No Ufo’s’ uit 1985), ‘Earth 

People’ van rapper Dr. Octagon (1995) en het nu al klassieke Metro-

polis (2007) van Janelle Monáe. Maar het bekendste voorbeeld is 

toch de rapgroep Public Enemy, bekend van ‘Fear of a Black Planet’ 

(1990), en hun banden met de Nation of Islam, de religieuze en poli‑

tieke beweging waaraan de naam van Malcolm X onlosmakelijk is 

verbonden. ‘Rap is de zwarte CNN’, zo vat Chuck D, de voorman van 

Public Enemy, de beschrijvingen samen van het leven in het getto.

Muziek heeft op verschillende momenten in de geschiedenis 

gediend als uitingsvorm van maatschappelijke onrust en als aan‑

jager van sociale verandering. Maar dit is geen geïsoleerd proces. 

Elke uiting maakt altijd deel uit van een assemblage waarin zij 

betekenis krijgt. Een assemblage is het geheel van interacties tussen 

personen in een specifieke omgeving (‘doen en zeggen’) dat van aard 

en samenstelling verandert zodra er nieuwe elementen bij komen 

of oude elementen verdwijnen. Wil je dit soort van collectieve 

processen doorgronden, dan zul je ook zaken moeten meenemen 

als kleding, taal, omgangsvormen, drugs en muziek. Maar hoe 

veelzijdig en belangrijk het element ‘muziek’ ook is, er wordt in de 

criminologie weinig tot niets lezenswaardigs over geschreven. Zo 

lijkt niemand er rekening mee te houden dat muziek symbool staat 

voor een hele gemeenschap en dat het een vluchtlijn biedt wanneer 

sociale groepen in de verdrukking komen of politiek worden gestig‑

matiseerd. Zoals Fred Hampton het profetisch verwoordde: ‘You can 

jail revolutionaries, but you can’t jail the revolution.’
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Wit bij wit, blauw bij rood

F. van Gemert*

Een glasbak, toonbeeld van de Nederlandse aangeharkte burgerlijk‑

heid. Dit exemplaar staat in een buitenwijk van Ede en is uitgevoerd 

met gescheiden compartimenten voor verschillende kleuren: wit, 

groen en bruin glas. Degene die ander glas brengt (‘restkleuren’), 

kan lezen dat hij zijn last bij het bruine glas moet dumpen. Wit bij 

wit. Op de voorzijde van de glasbak, goed zichtbaar voor iedereen, 

heeft een onverlaat met een spuitbus in blauwe verf een afbeelding 

achtergelaten. Zoals zo vaak met graffiti is niet makkelijk te lezen 

wat is geschreven. Elders in Ede zijn vergelijkbare afbeeldingen te 

vinden, die soms beter leesbaar zijn. Er staat ‘MS13’.

*	 Dr.	Frank	van	Gemert	is	als	hoofddocent	criminologie	verbonden	aan	de	Faculteit	
Rechtsgeleerdheid	van	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam.
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De huisvrouw of weekenddrinker die naar de glasbak loopt, zal 

wellicht niet weten dat MS13 de naam is van een beruchte gang, 

die begin jaren negentig in Los Angeles ontstond onder migranten 

uit El Salvador. De leden staan bekend als zeer gewelddadig, wat in 

verband wordt gebracht met het feit dat velen van hen in de bloedige 

burgeroorlog in hun thuisland aan de zijde van de guerrillero’s 

vochten. Inmiddels worden, mede als gevolg van deportatie van 

gangleden, ook in de Centraal‑Amerikaanse landen El Salvador, 

Honduras, Guatemala en Mexico groepen aangetroffen die zich 

MS13 noemen. Daarnaast heeft men de gang inmiddels getraceerd 

in het merendeel van de staten van de Verenigde Staten, aldus de 

FBI. MS13 wordt daarom een transnationale gang genoemd. Is deze 

graffiti op de glasbak het bewijs dat ‘gang members’ nu ook Ede 

binnenmarcheren?

Nadat ik werd geattendeerd op de afbeeldingen in Ede, ben ik 

ter plekke gaan kijken. Ik heb ze gefotografeerd en geprobeerd te 

achterhalen wie ze heeft neergezet. Wat hebben ze te betekenen? 

Jongerenwerkers konden me daarbij niet verder helpen en ook een 

paar studenten die het nadien nog eens probeerden, vonden geen 

antwoorden op de gerezen vragen.

In de wereld van gangs levert graffiti belangrijke symbolen. In een 

stad als Los Angeles hebben gangs als regel een territorium dat ze 

verdedigen tegen andere gangs. ‘The hood’ of ‘el barrio’ is het terrein 

waar de eigen groep het monopolie heeft op inkomstenbronnen 

zoals drugshandel. Met het territorium komen ook de symbolen 

die de eigenheid van de groep zichtbaar maken en tegelijkertijd 

fungeren als markering tussen territoria en dus ook tussen gangs. 

De naam van een gang, de ‘colors’ in kleding, de handgebaren en 

de graffiti kunnen buitenstaanders misschien niet opvallen, maar 

ingewijden zullen die signalen oppikken. Ze over het hoofd zien of 

misinterpreteren kan fataal zijn.

Graffiti kan verwijzen naar de naam van de gang en naar het territo‑

rium (een bepaalde buurt of straat), maar kan ook elementen bevat‑

ten die iets zeggen over de geschiedenis van de gang of over groepen 

waaraan de gang gelieerd is. Over de betekenis van de naam MS13 

circuleren meerdere verhalen. De eerste twee letters staan voor 

Mara Salvatrucha. ‘Mara’ is het Midden‑Amerikaanse woord voor 

gang en van ‘Salvatrucha’ wordt gezegd dat het een mierensoort 

is, die echter ook verwijst naar de boeren die in groten getale (als 
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mieren) vochten aan de zijde van de guerrillero’s in de burgeroorlog 

van 1979 tot 1992. Volgens een andere uitleg is Salva een verkorting 

van Salvador en is trucha een slangterm die zo veel betekent als ‘pas 

op’. ’13’ staat voor de dertiende letter in het alfabet: M.

Veel zwarte gangs uit Los Angeles zijn gelieerd aan Crips dan 

wel Bloods en de leden dragen respectievelijk blauw of rood. De 

afgelopen decennia is van een aantal bekende gangstarappers, zoals 

Snoop en The Game, vast komen te staan dat ze lid waren van deze 

twee supergangs. In Californië bestaat daarnaast een tweedeling 

binnen de ‘latino gangs’ tussen Sureños en Northeños. Dit zijn twee 

groeperingen die al geruime tijd in een slepend conflict zijn verwik‑

keld. 13, M en de kleur blauw worden gezien als symbolen van de 

Sureños, die het zuidelijke deel van de staat vertegenwoordigen. De 

dertiende letter M verwijst naar Maravilla, een wijk in Los Ange‑

les waar in de jaren veertig en vijftig veel Mexicaanse migranten 

woonden. M staat ook voor la Eme, oftewel Mexican Maffia, een zeer 

machtige ‘prison gang’, waaraan een deel van de gangs gelieerd is. 

American Me, de film van Edward James Olson uit 1992, toont de 

geschiedenis van deze prison gang van de jaren veertig tot zeventig. 

De Northeños uit het noordelijke deel gebruiken N of 14; rood is hun 

kleur.

Gelet op deze achtergrond bevatten de afbeeldingen in Ede een 

aantal opvallende aanknopingspunten, die wat meer kunnen zeg‑

gen over degene die de graffiti plaatste. Ik werd hierop geattendeerd 

door een Nederlander die vier jaar in een Amerikaanse gevange‑

nis heeft gezeten en lid was van de prison gang der Sureños. Deze 

Nederlandse Sureño wees me op een paar elementen van de afbeel‑

dingen in Ede, die in de Amerikaanse prisons niet straffeloos zou‑

den passeren en betrekking hebben op de gebruikte kleuren, maar 

ook op de manier waarop de letters zijn geschreven. De afbeelding 

op de glasbak is in het blauw, dat is correct. Maar elders in Ede is 

‘MS13’ nog minstens vijf keer met uitbundige andere kleuren gespo‑

ten, ook in het rood. Dat is in strijd met de codes, zegt mijn Sureño. 

Voorts zijn de 1 en de 3 tegen elkaar geplaatst, zoals ook te zien is op 

de glasbak, en daardoor ontstaat een B. De letter B verwijst naar een 

vijand (Bloods). Een lid van MS13 dat de mores kent, zou dat nooit 

doen. Die letter wordt juist vermeden. Het is in Californië eerder zo, 

aldus het Nederlandse ganglid, dat men de B als het ware uit elkaar 

trekt, zodat 13 ontstaat. In Ede treffen we het omgekeerde aan en 
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daarmee lijkt het duidelijk dat we hier niet met gelouterde gangsters 

te maken hebben die uit Amerika zijn overgekomen. Bewoners van 

Ede, gaat u maar gerust slapen, gewelddadige gang members uit Los 

Angeles zijn niet aangekomen in uw buitenwijken. Maar wie heeft de 

afbeeldingen dan neergezet en wat hebben ze te betekenen?

Her en der in Nederland zijn er groepen die zich tooien met namen 

van bekende Amerikaanse gangs. Sinds begin jaren negentig zijn 

er Crips in Den Haag en de afgelopen jaren werden Bloods gesigna‑

leerd, onder andere in Amsterdam‑Zuidoost. Soms gaat het daarbij 

om niet meer dan imitaties van ‘westcoast gangs’, die via films en 

gangstarap sinds een aantal jaren een voortrekkersrol hebben in 

mondiale jeugdcultuur. Met boze blikken, stoer gedrag en het uiter‑

lijk van heuse gang members proberen jongeren indruk te maken op 

straat. In andere gevallen is meer aan de hand. Haagse Crips van het 

eerste uur azen ook op een reputatie, maar zij zijn werkelijk in zware 

criminaliteit terechtgekomen. Zoveel is af te leiden uit hun strafblad 

en uit de film Crips; Strapped ’n Strong uit 2009 van Joost van der 

Valk en Mags Gavan. De Rotterdamse criminoloog Robby Roks heeft 

dit gedocumenteerd.

Het is aannemelijk dat, na Crips en Bloods, nu ook MS13 zich mag 

verheugen in een toegenomen belangstelling van jongeren in Neder‑

land. Vooral op internet is over deze gang veel te doen, niet in het 

laatst vanwege een nogal tendentieuze National Geographic‑docu‑

mentaire uit 2006 met de ronkende titel The World’s Most Dangerous 

Gang. Deze Nederlandse voorbeelden illustreren een ontwikkeling 

waarin gangs, behalve fysieke groepen met een eigen criminele 

subcultuur, in toenemende mate gezien moeten worden als merken. 

Jongeren gebruiken een ganglogo om iets toe te voegen aan hun 

eigen identiteit, maar doen dat naar eigen goeddunken en laten zich 

weinig gelegen liggen aan de strikte codes van de oprichters in Los 

Angeles. Blauw bij rood.
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Kroepoek bakken tussen 
kakkerlakken

Achter de schermen van de toko

J.P. van der Leun*

Kartonnen dozen, goedkope plastic krukjes en kroepoek die ligt 

te drogen. Een sombere maar geenszins schokkende foto van de 

SIOD, de Sociale Inlichtingen‑ en Opsporingsdienst. Misschien 

wel misleidend gewoon. Toch is op de foto het decor zichtbaar 

van zware uitbuiting van Indonesische illegale werknemers. Een 

vorm van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het was 

bloedheet op deze zolderkamer ergens in Den Haag, er liepen kak‑

kerlakken rond, en er woonden en werkten illegale werknemers.1 

Omwonenden trokken aan de bel omdat ze de zaak niet vertrouw‑

den. Later werden soortgelijke panden gevonden in andere steden.

Volgens het OM heeft de dadergroep in de paar jaar dat zij actief 

was, mogelijk meer dan tweehonderd slachtoffers uitgebuit. Ze 

maakten oosterse lekkernijen voor toko’s in Nederland. Regelmatig 

liepen er werkers weg als ze de kans kregen. Vermoedelijk schoven 

zij door naar iets minder onaantrekkelijk werk, maar van de mees‑

ten is niet bekend waar ze zijn gebleven.

Het decor van de foto associeer ik in de eerste plaats met het sobere 

leven van de illegale werker, niet met mensenhandel of sociale 

fraude. Als ik de opgetogen reacties hoor over een doorbraak in 

de aanpak van mensenhandel, blijf ik zelf altijd zitten met een 

ongemakkelijk gevoel. Niet omdat ik het belang van de aanpak 

van mensenhandel niet onderschijf, maar omdat tegelijkertijd 

de steeds strengere aanpak van illegaal verblijf en illegale arbeid 

soms nogal extreme vormen lijkt aan te nemen. Het aantal illegalen 

*	 Prof.	dr.	Joanne	van	der	Leun	is	als	hoogleraar	Criminologie	verbonden	aan	de	Faculteit	
Rechtsgeleerdheid	van	de	Universiteit	Leiden.

1	 Zie	het	vonnis,	LJN	BM3374,	Rb.	Den	Haag,	09/993034-09.	Deze	zaak	gaat	over	uit-
buiting	van	illegale	werknemers.	Daarnaast	worden	in	Nederland	ook	legale	inwoners	
uitgebuit,	bijvoorbeeld	door	pooierboys.	Dit	valt	buiten	het	bestek	van	deze	bijdrage.
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dat in westerse landen achter de tralies zit onder sobere en soms 

mensonterende omstandigheden neemt evident toe, en Nederland 

staat er op dat punt niet fraai op (Amnesty International, 2008). 

Gedogen kende zeker nadelen, maar deze aanpak is er ook niet vrij 

van; moet dat niet worden meegewogen? Naar aanleiding van de 

Haagse kroepoek‑zaak stel ik de vraag: wat betekent deze doorbraak 

voor potentiële slachtoffers van arbeidsuitbuiting? De onderlig‑

gende twijfel is: is er misschien (ook) sprake van een verdergaande 

criminalisering van activiteiten van migranten onder het mom van 

mensenhandelaanpak?

Al sinds de spraakmakende uitzetting van de Turkse kleermaker 

Gümüs in de jaren negentig weten we dat ook de Nederlandse 

arbeidsmarkt een schimmige onderlaag kent.2 Veel migranten 

zonder papieren werken voor uitzendbureautjes, in naaiateliers, 

in aspergekwekerijen of  in de vleesverwerkende industrie. Maar 

2	 De	uitzetting	van	deze	Amsterdamse	kleermaker	leidde	destijds	tot	grote	verontwaar-
diging.

Foto Siod
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ook als afwassers in horecakeukens, krantenbezorgers en schoon‑

makers. Zij verrichten werk waar de meeste legale inwoners van 

Nederland geen zin in hebben. Hun werkgevers voelen zich niet 

gebonden aan wetten en voorschriften die normaal de werknemers 

beschermen.

In de zaak waarin de Haagse rechtbank uitspraak deed, haalden de 

veroordeelden avontuurlijke en werkwillige mannen en vrouwen 

uit Indonesië, vaak met mooie beloften. Plaatselijke smokkelaars 

hielpen hen voor € 3.000 aan reispapieren, vervoer en een toeristen‑

visum. Dit leidde tot een schuld die ze moesten terugverdienen. In 

Nederland werden de werkkrachten ondergebracht en tewerkgesteld 

in het getoonde woonhuis in Den Haag. Minimaal tien uur per dag 

waren ze daar aan het frituren, bakken en inpakken, vaak zonder 

noemenswaardige pauze. Ze verdienden rond de € 25 per dag. Om 

hen afhankelijk te houden mochten de Indonesiërs, die niet of nau‑

welijks Engels of Nederlands spraken, niet meer dan acht dagen per 

maand werken. Van de maandelijkse verdiensten van € 200 moesten 

ze meer dan de helft afdragen voor hun karige onderdak.

De aanpak van het verschijnsel illegale arbeid heb ik gedurende de 

tijd dat ik onderzoek naar de schaduwkanten van migratie verricht 

sterk zien verschuiven. In de jaren negentig konden illegale werk‑

nemers nog eenvoudigweg een sofinummer aanvragen en belasting 

betalen. Zij werkten veelal rechtstreeks voor een werkgever, zonder 

tussenpersonen. En als onverhoopt de arbeidsinspectie langskwam, 

gingen de illegalen via een raam aan de achterkant van het bedrijf 

het pand uit. De werkgever liep niet zo’n groot risico: de pakkans 

was bijzonder laag en de werkgever betaalde hooguit een keer een 

boete voor iemand die dan altijd ‘net gisteren’ bij het bedrijf was 

komen werken. Die boete was meestal aanzienlijk lager dan de winst 

die hij boekte met het ontduiken van de regels. En maatschappelijke 

ophef was er niet. De migranten wilden geld verdienen door werken, 

dat kon slechter. En het werk werd gedaan door werkkrachten die 

niet zeurden en, zo meldden destijds werkgevers, die zich niet zoals 

legale Nederlanders om de haverklap ziek meldden.

Gaandeweg werd illegaal werk meer als probleem gezien en werden 

de regels aangescherpt. Eerst administratief door sofinummers niet 

meer af te geven zonder controle van een werkvergunning. Later 

met nieuwe wetten en procedures en onder meer de oprichting 

van de opsporingsdienst SIOD. Steeds vaker was ook de illegale 

werker de klos. Hij of zij kon worden uitgezet of in afwachting van 
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die uitzetting worden opgesloten. En terwijl het uitzetten niet echt 

makkelijker werd met tegenstribbelende landen van herkomst en 

ontbrekende documenten, werd het detentieregime versoberd en 

liep de periode van detentie op.

In 2005 volgde een stap uit een andere hoek: onder invloed van 

internationale verdragen werd uitbuiting buiten de seksindustrie, 

zogenoemde arbeidsuitbuiting, strafbaar gesteld als mensenhandel. 

Die verbreding kwam voort uit de internationaal groeiende onrust 

over ‘moderne slavernij’ (Bales, 1999). In een studie voor het WODC 

over dit verschijnsel in Nederland spraken Lisette Vervoorn en 

ondergetekende zorgen uit. We hoopten dat niet het hele verschijn‑

sel illegale arbeid nu het strafrecht ingetrokken zou worden met 

alle negatieve gevolgen van dien. We vreesden dat dit in het licht 

van het steeds restrictievere vreemdelingenbeleid eerder slecht 

zou uitpakken voor de illegale werknemers dan voor de infrastruc‑

tuur daarachter, en dat het begrip mensenhandel zo zou worden 

opgerekt dat de aanpak van het fenomeen er niet bij gebaat zou zijn 

(Van der Leun en Vervoorn, 2004). De eerste ervaringen wezen op 

het eerste gezicht een andere kant uit: rechters bleken niet geneigd 

illegale arbeid en mensenhandel op één hoop te vegen. Zij stelden 

zich bovendien bijzonder terughoudend op in het erkennen van 

dergelijke zaken als mensenhandelzaken (De Jonge van Ellemeet, 

2007; De Jonge van Ellemeet, Van der Leun e.a., 2009).

Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Er zit schot in de aanpak van 

arbeidsuitbuiting en de bewustwording hieromtrent neemt toe, 

zoals ook de doorbraak in de Kroepoek‑zaak laat zien. De uitspraak 

van de Haagse rechtbank effectueert in navolging van de Hoge Raad 

de positieve verplichtingen tot adequate opsporing en vervolging 

van handelingen in strijd met artikel 4 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens.3

Maar waar we veel minder over weten, is: wat gebeurt er eerder in 

de keten? Wat gebeurt in de praktijk van de opsporing met eventueel 

aangetroffen illegale werknemers van wie de rechter nooit hoort? 

Worden zij bij inspecties gezien als potentiële slachtoffers of – in de 

3	 Het	gaat	daarbij	om	het	verbod	op	slavernij	en	dienstbaarheid,	zoals	ook	uitgelegd	door	
het	Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens	in	Siliadin	v.	France,	EHRM	26	juli	2005,	
nr.	73316/01.
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geest van het vreemdelingenbeleid – als profiteurs die het land uit 

moeten? Hoeveel migranten die ook in de bloedhitte kroepoek heb‑

ben staan bakken, zitten er in detentie? Hoeveel folderbezorgers zijn 

er opgepakt zonder dat iemand daar ooit iets over heeft gehoord?

Stel, de politie krijgt melding van mogelijke uitbuitingspraktijken bij 

een aspergekweker. De politie pakt illegale arbeiders op en zet ze het 

land uit, of probeert dat. De werkgever krijgt een boete. Dit is gezien 

het restrictieve vreemdelingenbeleid precies de bedoeling. Het 

muntje kan echter ook de andere kant op vallen: de politie herkent 

illegale werknemers als potentiële slachtoffers van uitbuiting en zet 

stappen om bescherming te regelen. Ook zet zij in op vervolging van 

de werkgever voor mensenhandel. Bezien vanuit de mensenhandel‑

aanpak is dit laatste de bedoeling, maar het druist wel in tegen de 

jarenlang opgebouwde restrictieve aanpak van het vreemdelingen‑

beleid. Het voorbeeld gaat over politie, maar de kwestie is breder en 

betreft de hele opsporing.

In de praktijk krijgt deze cruciale tegenstelling nog niet veel aan‑

dacht. Instanties werken volgens hun eigen doelen. Als daarbij hoort 

illegaal werk opsporen, gaat dat voor. Slachtoffers van mensenhan‑

del buiten de prostitutie krijgen daardoor vaak niet de bescherming 

waar ze recht op hebben. Signalen van deze vorm van mensenhan‑

del worden door de politie en andere relevante instanties ook lang 

niet altijd opgepakt (BNRM, 2009, p. 512). Voor de illegale werk‑

nemer is dat het verschil tussen gestraft worden of geholpen. Dat 

is nogal wat. Met een beetje pech valt je droom in duigen, krijgt je 

familie geen geld meer en word je behandeld als crimineel. En met 

een beetje pech breng je maanden door in een cel. Terwijl een ander 

al lang weer kroepoek staat te bakken.

De foto van de zolderkamer is, kortom, inderdaad misleidend. 

Natuurlijk is een sober leven in een vreemd land niet altijd een 

ramp. Sommige illegale migranten zijn verbazend tevreden met een 

bestaan tussen de kartonnen dozen. Hard werken en geld verdienen 

zijn op een bepaald moment van hun leven belangrijker dan goed 

wonen of maatschappelijk meetellen. Maar het verraderlijke is 

gelegen in wat we niet zien. Achter deze foto schuilt meedogenloze 

criminaliteit. Daar zou de blik op gericht moeten zijn. Als dat wordt 

bevorderd door de strafbaarstelling als mensenhandel is dat een 

winstpunt.
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Voor de werknemers is de situatie echter onzeker. Zij lopen nog altijd 

een gerede kans het land te worden uitgezet of te worden opgesloten. 

Dat is niet consequent. En dat wordt ook niet consequent zolang de 

bescherming van slachtoffers van uitbuiting niet ontegenzeggelijk 

voorrang heeft boven het strenge vreemdelingenbeleid. Bij het zien 

van een decor zoals de foto moeten de inspanningen zich ondub‑

belzinnig richten op de daders achter de uitbuiting. Dit vraagt een 

wezenlijke mentaliteitsverandering bij een deel van de professionals 

in het veld en een nuancering van het restrictieve vreemdelingen‑

beleid waar zolang op is ingezet. 

De volgende doorbraak?
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Koninkrijksrelaties: Yes We Can!

F. Guadeloupe*

Het was niet waar! Het kon niet waar zijn! Maar het was toch waar! 

Obama had mij, Francio Guadeloupe, de zogenoemde sceptische 

antropoloog, ook geraakt. Voordat ik het doorhad, zat ik in bed te 

huilen. Tranen van blijdschap en erkenning. Yes We Can! YES WE 

CAN! Ik hoorde mijzelf die mantra herhalen.

Maar wie was/is die We? En wat had die We te maken met konink‑

rijksrelaties? Wij in het Koninkrijk der Nederlanden waren bezig met 

de nieuwste ronde van gesprekken en afspraken over hoe nu gelijk‑

waardiger met elkaar om te gaan na een koloniale periode waarin 

Nederland de Antillen en Aruba had onderdrukt. Een periode die 

nog steeds haar weerklank vond in de populistische uitspraken van 

Nederlandse politicus Hero Brinkman, die voorstelde om de Antil‑

len aan te bieden op Marktplaats.nl. Ook waren de sporen daarvan 

zichtbaar in de denigrerende toon waarop de Curaçaose politicus 

Helmin Wiels in de New York Times van 4 juli 2010 sprak over het 

afschaffen van de Nederlandse taal op zijn eiland.1

Met zoveel media‑aandacht op het wederzijds koeioneren, het 

hameren van intellectuelen op cultuur‑ en identiteitsverschillen 

en het portretteren van ons trans‑Atlantische koninkrijk als een 

gedwongen huwelijk (‘hadden we ze maar niet gekoloniseerd’, ‘zij 

blijven kolonisatoren’) was het begrijpelijk dat vele wetenschap‑

pelijke analyses over de relatie Nederland‑Antillen en Nederland‑

Aruba vrij somber van aard zijn. Geen Yes We Can! te bespeuren in 

het hegemonische vertoog over het koninkrijk.

Obama’s optimistische We leek mijlenver van onze realiteit. Van 

mijn koninkrijksrealiteit. Maar dat was schijn. Zoals zal blijken in 

dit stuk verbergen hegemonische discoursen een veel complexere 

koninkrijkswerkelijkheid, waarop de categorieën kolonisator‑

*	 Dr.	Francio	Guadeloupe	is	als	docent	en	onderzoeker	verbonden	aan	de	afdeling	Cultu-
rele	Antropologie	en	Ontwikkelingstudies	van	de	Radboud	Universiteit	in	Nijmegen	en	
de	afdeling	Culturele	Antropologie	van	de	Universiteit	van	Amsterdam.

1	 Helmin	Wiels	is	de	leider	van	de	Curaçaose	politieke	partij	Pueble	Soberano,	Soverein-
ne	Volk.	Als	fervent	nationalist	is	hij	ook	bekend	voor	zijn	pro-onafhankelijkheidsreto-
riek	en	zijn	anti-Nederlandse	statements.	Velen	vergelijken	hem	met	de	populistische	
politicus	Geert	Wilders.
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gekoloniseerde niet meer van toepassing zijn. Ons hedendaagse 

koninkrijk en onze collectieve geschiedenis maken deel uit van de 

historische en contemporaine dynamiek van de rest van de wereld. 

Een wereld die qua identiteit postkoloniaal en multicultureel te 

noemen is. Zoals Chamoiseau ons globale heden verwoordt:

‘In	the	past,	people	thought	a	cultural	identity	was	powerful	when	it	enclosed	

and	defined	what	belonged	to	me	and	not	to	others;	today	it	is	powerful	

when	one	is	–	and	recognizes	that	one	is	–	in	relationship	with	the	diversity	

of	cultures.	And	the	more	a	cultural	identity	is	capable	of	putting	itself	into	

connection	with	diversity,	the	more	powerful	it	will	be.’	(Chamoiseau,	2008,	

p.	448)

Dus volgens Chamoiseau zou je kunnen stellen dat het begrijpelijk 

is dat ik me deel voel van Obama’s We, hoewel mijn roots niet te 

traceren zijn naar de Verenigde Staten en de koninkrijksproblema‑

tiek ogenschijnlijk een andere is. En niet alleen intellectuelen zoals 

Chamoiseau en ik hadden zo’n besef. Op alle Antilliaanse eilanden 

en op Aruba waren mensen gegrepen door de Yes We Can!‑mantra 

en de positiviteit van Obama’s idealistische boodschap. In de 

telefoongesprekken die ik had over de verkiezingen verwoordde één 

informant het treffend:

‘Whether	he	wins	or	loses	it	is	going	to	be	a	black	day.	But	sad	and	glad	is	a	

different	thing.	If	he	wins,	for	us	in	the	Caribbean	the	day	will	be	a	black	day	

and	a	glad	day.	For	them	crackers	it	will	be	a	black	day	and	a	sad	day.’

Ik was niet op de Antillen of Aruba ten tijde van Obama’s overwin‑

ning, maar in het levendige relaas van de journaliste Jenny Schings, 

die onderzoek deed naar multiculturaliteit en burgerschap op Sint 

Maarten, voelt men de euforie van dat moment:

‘On	the	day	of	Obama’s	inauguration,	January	20th	2009,	the	small	binational	

island	of	Sint	Maarten/Saint	Martin	was	buzzing.	(...)	The	inauguration	of	the	

new	US	president	made	the	SXM	people2	sing	“Obama	songs”,	wear	Obama	

2	 SXM	werd	oorspronkelijk	alleen	gebruikt	als	afkorting	voor	de	labels	van	de	bagage	
van	Amerikaanse	toeristen	die	naar	Sint	Maarten	&	Saint	Martin	vlogen.	Tegenwoordig	
is	het	de	officiële	abbreviatie	van	zowel	het	Nederlandse	als	het	Franse	deel	van	het	
eiland.

JV_06_10_5.indd   58 15-9-2010   15:30:57



59Koninkrijksrelaties: Yes We Can!

T-shirts	and	send	free	“Obama-messages”	on	their	cell	phones.	When	walking	

over	the	market,	the	speakers	blast	one	of	the	Obama	songs	of	Jamaican	

reggae	and	dancehall	artist	Cocoa	Tea	to	your	ears.	Nobody	on	SXM	will	

neglect	the	fact	that	the	USA	have	chosen	a	new	president.’

Het was een en al feest op SXM. Een stel jonge lokale artiesten 

genaamd SXM United zong ‘We Are Going to Turn the Pages Now’:

‘They	said	this	day	will	never	come

Now

But	today	we	are	going	to	turn	the	pages	now

Right	Now

Right	Now

Obama	is	going	to	bring	better	education

SXM

America	and	Every	Other	Nation

Like	Martin	Luther	King	said	I	have	a	Dream

We	will	all	unite	and	move	as	a	team.’

Een nieuwe dag was aangebroken: zoals de bekende Sint Maar‑

tense choreograaf Clara Reyes het verwoordde in haar succesvolle 

theaterproductie ‘From Slavery to Obama’. Haar productie, treffend 

verbeeld in de hier afgebeelde poster, bracht alle etniciteiten samen. 

In de geest van Obama zouden we een wereld kunnen creëren waar 

iedereen ertoe doet. En op SXM betekende dat, dat het onderscheid 

inheems versus niet‑inheems, wit versus zwart, rijk versus arm 

opgeheven zou worden. Wij die een historisch besef hebben, horen 

in Obama’s Yes We Can! een echo van Sam Cookes en Dylans civil 

rights anthems ‘A Change Is Gonna Come’ en ‘The Times They Are 

A‑Changin’. En dichter bij huis van Bob Marleys ‘War’:

‘That	until	there	no	longer

First	class	and	second	class	citizens	of	any	nation

Until	the	colour	of	a	man’s	skin

Is	of	no	more	significance	than	the	colour	of	his	eyes	–

Me	say	war.’

Marley had het over de geschiedenis van de mensheid als geheel. 

Wij leden van het koninkrijk inbegrepen. Ons gezamenlijk verleden 

heeft voor een War‑ethiek gezorgd en we moeten deze koste wat 
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koste veranderen, opdat elk mens werkelijk gezien en behandeld 

wordt als mens. De roots daarvan liggen in de koloniale periode. 

Dat was heel duidelijk voor Marley en menig Caribische intellec‑

tueel. Zo ook voor het gewone volk. Terwijl wij in Nederland over 

het algemeen gesproken weinig idee hebben van de koloniale (lees: 

mensonterende) handelingen van onze voormalige politieke en eco‑

nomische elite, zijn de ervaringen daarmee op de Antillen en Aruba 

nog steeds springlevend. De basis van allerlei kreten en acties voor 

een gelijkwaardig koninkrijk, die zich soms vertalen in fenomenen 

als Helmin Wiels, is om dat vervelende hoofdstuk uit de geschiede‑

nis van onze soort te wissen of eroverheen te komen.

Dat deze ontwikkeling ook een Wiels produceert, heeft te maken 

met wat ik de Medusakwaliteit van de periode van kolonialisme 

wil noemen. In de Griekse mythologie was het zo dat elke man 

die in de ogen van Medusa keek, versteende. Zo is het ook, stelt de 

Caribische intellectueel Derek Walcott, met hen die te diep kijken 

in en op een perverse manier gefascineerd raken door de koloniale 

geschiedenis, die de War‑ethiek heeft voortgebracht. Men kan 

daarin blijven hangen, verstenen in de categorieën van kolonisator 

en gekoloniseerde, slavendrijver en slaaf, superieur en inferieur, 

onderdrukker en slachtoffer, overwinnaar en verliezer. Het punt is 

het koloniale verleden onder ogen te zien, dromend en handelend 

naar een utopische toekomst die men dagelijks bouwt. Zo’n houding 

kan iedereen hebben, of zij nu nazaten zijn van de gekoloniseerden 

of de kolonisatoren.

In het onderzoek van Jenny Schings komt deze waarheid tot uiting. 

Ook Schings was een fan van Obama. Ook zij voelde zich deel van 

die We en vertaalde dit naar de toekomst van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Net zoals ik begreep zij op een rationele wijze dat 

in het verleden Antillianen en Arubanen gekoloniseerde volkeren 

waren, en in datzelfde verleden Nederlanders kolonisatoren waren. 

Zij had de Medusa in haar ogen gekeken. Maar rationeel, zonder dat 

die ratio een fictieve emotionele waarheid zou doen ontstaan.

Haar emoties waren stevig gegrond in het heden. In haar ervarin‑

gen. Op het emotionele vlak kon zij noch ik mensen indelen in de 

categorieën van kolonisatoren en gekoloniseerden. Antilliaanse 

Nederlanders waren niet gekoloniseerden. Het waren haar vrienden, 

onderwijzers en collega’s. En soms waren het ook mensen die zij 

strontvervelend vond. Het waren individuen.
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Dat Obama ons ook in het koninkrijk in de ban had, heeft te maken 

met het feit dat velen instinctief begrijpen dat zij deel kunnen 

uitmaken van de We van Obama. De We is zowel een opkomend 

bewustzijn als een belofte. YES WE CAN! staat symbool voor het 

groeiende bewustzijn dat wij deel uitmaken van één wereldgemeen‑

schap bestaande uit diverse nationale en etnische provincies. 

Wij kunnen ons, in tegenstelling tot onze voorouders die gevan‑

gen zaten in de categorieën van kolonisten en gekoloniseerden, 

slavendrijvers en slaven, meesters en onderdanen, superieure en 

inferieure ‘rassen’, een eenheid verbeelden die boven de verschillen 

uitstijgt. Die de verschillen tempert op het moment dat zij zorgen 

voor strijd en miskenning van elkaars humaniteit. De belofte in 

Obama’s We is dat wij, leden van allerlei nationale, etnische en reli‑

gieuze provincies, zullen handelen naar deze consciousness of our 

global interconnectedness and the right to be Human. Elk onderzoek 

naar multiculturaliteit en burgerschap, of het nu plaatsvindt in 

Nederland, het Caribische gebied, of een of ander Verweggistan, is 

een echo van de belofte van Obama’s We.

Maar de We van Obama vertaald naar koninkrijksrelaties reikt 

verder dan alleen de kleinkinderen van de vroegere kolonisten en 

gekoloniseerden. Het gaat ons allen aan. Ook de nieuwkomers in 

Nederland die indirect niets te maken hebben met de West‑Indische 

Compagnie of de Verenigde Oost‑Indische Compagnie.

De dag na Obama’s acceptance speech zag ik dit in. Ik ging mijn kle‑

ren ophalen bij een stomerij waar Nederlanders van Turkse komaf 

werken. Zij feliciteerden mij met zijn overwinning en zeiden daarna 

dat hij ook hun president was. Hij had tenslotte zussen die moslims 

waren. Hij begreep de islam en zou eindelijk veel van de misconcep‑

ties over hun geloof uit de Nederlandse imaginair verbannen. Maar 

ook moslims moesten nu af van het demoniseren van christenen. 

Als in de Obama‑familie moslim en christen samen onder één dak 

slapen, dan moet dat ook in Nederland mogelijk zijn.
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  Congresagenda

1 oktober  Policing in Europe

7 oktober  Wet financieel toezicht

8 oktober  Migratie, etniciteit en criminaliteit

14 oktober Daderschap, slachtofferschap en 

   onveiligheidsbeleving van jonge adolescenten

14 oktober Identiteitsfraude

21‑22 oktober Victims of Terrorism in Europe

27 oktober Moderne vormen van slavernij/Informele 

   economieën

28‑29 oktober De doodstraf voorbij

9 november Het publieke van het privaatrecht

10 november De rol van ouders bij gestrafte jongeren

18 november De aanpak van faillissementsfraude

26 november Interstedelijke Criminologie Dag

8 december  Evidence‑based policing

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Policing in Europe – The European Police College
Deze studiedag wil aanknopen bij het Belgische voorzitterschap 

van de Europese Unie gedurende het tweede halfjaar van 2010. Op 

deze studiedag worden de initiatieven die door België naar voren 

worden geschoven in het kader van de werking van de Europese 

Politieacademie (kritisch) belicht. Buitenlandse sprekers zorgen 

voor een duiding vanuit een Europees perspectief.

De academie is een netwerk dat de nationale politieopleidingsinstel‑

lingen omvat die zich richten op de voortgezette vorming van hogere 

politieofficieren. Deelnemers ontvangen het (Engels talige) Cahier 

16 Policing in Europe, dat door het Centrum voor Politie studies en de 

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie voor deze gelegenheid 

is samengesteld.

Datum: 1 oktober 2010

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=50
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Wet financieel toezicht
Op deze praktijkmiddag staan centraal de praktische gevolgen voor 

de privéaansprakelijkheid van beleidsbepalers en feitelijk leiding‑

gevenden van de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht van 

1 juli 2009. Boetes die door de AFM worden opgelegd aan finan ciële 

instellingen kunnen worden verhaald op het privévermogen van 

beleidsbepalers en feitelijk leidinggevenden. Hoe werkt deze 

wetswijziging uit in de praktijk voor bestuurders en feitelijk leiding‑

gevenden? De wetswijziging beoogt primair een verhoogde mate 

van transparantie en integriteitsbewustzijn; bijkomend gevolg zijn 

aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden en de bestuurdersaan‑

sprakelijkheidsverzekering.

Datum: 7 oktober 2010

Locatie: Zeist

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Migratie, etniciteit en criminaliteit: nieuwe richtingen in weten‑
schappelijk onderzoek
Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de Nederlandse 

Vereniging voor Kriminologie (NVK) en Tijdschrift voor 

Criminologie (TvC). Tot nog toe stond in het Nederlandse onder‑

zoek vooral de (over)vertegenwoordiging van allochtonen in de 

geregistreerde criminaliteit centraal. Andere mogelijke relaties tus‑

sen migratie en criminaliteit kregen veel minder aandacht. Hierbij 

valt te denken aan de betrokkenheid van andere groepen dan de 

bekende etnische minderheden bij criminaliteit, maar ook aan 

migratiecriminaliteit in het kader van mensensmokkel en men‑

senhandel, mobiel banditisme en georganiseerde criminaliteit via 

transnationale gemeenschappen. Het doel van deze studiemiddag is 

om de ontwikkeling van relatief nieuwe richtingen in wetenschap‑

pelijk onderzoek naar migratie, etniciteit en criminaliteit verder 

te stimuleren. Sprekers zijn Mariska Kromhout (WODC), Stijn 

van Daele (IRCP), Gert Buist (Expertisecentrum Mensenhandel/‑

smokkel en Carolus Grütters. Discussieleider is Joanne van der Leun 

(Universiteit Leiden, Criminologie).

Datum: 8 oktober 2010

Locatie: Den Haag, WODC, Terminal Noord

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk/index.html
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Daderschap, slachtofferschap en onveiligheidsbeleving van jonge 
adolescenten
De stuurgroep van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie, 

Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk (VVC) organiseert een 

studiemiddag rond jongeren en criminaliteit. De deelnemers ont‑

vangen een exemplaar van Individu, omgeving en de verklaring van 

jeugdcrimineel gedrag. Een toets in twee stedelijke settings (Reeks 

Governance of Security Report Series, Vol. II, uitgeverij Maklu). 

Als sprekers treden de volgende onderzoekers op: Lieven Pauwels, 

Gerwinde Vynckier, Lic. Anjuli van Damme, Hanne Op de Beeck, 

Nicole Vettenburg en Claire Gavrai.

Datum: 14 oktober 2010

Locatie: Gent

Informatie en aanmelding: www.gofs.ugent.be/vvc

Identiteitsfraude
De verschijningsvormen en aanpak van identiteitsfraude staan cen‑

traal op deze praktijkdag. Criminelen worden steeds handiger in het 

achterhalen van persoonlijke gegevens, die zij vervolgens inzetten 

voor eigen gewin. De toename van internetgebruik biedt een scala 

aan nieuwe mogelijkheden. Burgers zijn zich er nog niet genoeg van 

bewust hoe waardevol hun persoonsgegevens en documenten zijn. 

Vragen die aan de orde komen zijn: welke vormen van identiteits‑

fraude komen momenteel veel voor? Wat zijn hiervan de gevolgen 

en hoeveel schade is er? Wat is fraudegevoelige informatie? Welke 

manieren gebruiken criminelen om persoonlijke gegevens en docu‑

menten te achterhalen en te vervalsen? Hoe zijn deze manieren snel 

en efficiënt te ontdekken? Waar worden de valse identiteitsgegevens 

en ‑documenten voor ingezet? Wat is de rol van financiële instel‑

lingen, en wat doet de overheid? Wat zijn de ontwikkelingen op het 

terrein van bijvoorbeeld biometrie en echtheidskenmerken?

Datum: 14 oktober 2010

Locatie: Zeist

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl
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Victims of Terrorism in Europe
The Seminar Victims of Terrorism in Europe is organized fol‑

lowing the activities of Project PAX (promoted by the Portuguese 

Association for Victim Support – APAV), co‑financed by the 

European Commission – Programme Prevention of and Fight 

against Crime. The seminar will focus on two main dimensions 

and approaches: the role of the media and the role of victim support 

organizations. Therefore, the following topics will be highlighted:

a. facing a terrorist act – strategies of intervention: which emergency 

services are mobilized;

b. legal, psychological and social support to victims of terrorist acts: 

immediate needs and standards of intervention;

c. managing the reaction to a terrorist act: training professionals;

d. cooperation between emergency services and victim support 

services;

e. media and their approach to victims and to their families and 

friends: challenges and ethical limits.

On the first day of this event, participants will have the opportunity 

to hear the personal testimony of victims, families and friends 

of victims of terrorism and ask them questions. Also during the 

seminar a European manual on how to support victims of terrorism, 

their families and friends will be presented.

Datum: 21‑22 oktober 2010

Locatie: Lissabon

Informatie en aanmelding: www.apav.pt/pax

Moderne vormen van slavernij/Informele economieën
Nadere informatie over dit seminar volgt op de website van Ciroc.

Datum: 27 oktober 2010

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

De doodstraf voorbij; bespiegelingen over straffen
Op 31 oktober 2010 is het 150 jaar geleden dat in Nederland voor het 

laatst de doodstraf werd voltrokken buiten oorlogstijd. Dit vond 

plaats op de Markt in Maastricht. Naar aanleiding van deze his‑

torische gebeurtenis zullen gedurende dit tweedaagse congres in 

Maastricht diverse aspecten van straffen centraal staan. Daarbij 

zal niet uitsluitend worden ingezoomd op de doodstraf, maar op 

straffen in het algemeen. Straf zal vanuit juridisch, (rechts)psycho‑
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logisch, medisch, historisch en sociaalwetenschappelijk perspectief 

worden belicht. Keynote speakers tijdens het congres zijn David 

Garland (New York University), Chrisje Brants (Universiteit Utrecht) 

en Hans Boutellier (Verwey‑Jonker Instituut).

Het congres wordt geflankeerd door diverse andere activiteiten, 

zoals een politiek café, een debatavond, een fototentoonstelling, 

films, diverse lezingen en een hoorspel.

Datum: 28‑29 oktober 2010

Locatie: Maastricht, Crowne Plaza Hotel

Informatie en aanmelding: www.law.unimaas.nl/conferences/

dedoodstrafvoorbij

Het publieke van het privaatrecht
Het thema van het jaarcongres van het Netherlands Institute 

for Law and Governance (een samenwerkingsverband tussen de 

rechten faculteiten van de VU en de RU Groningen) is de invloed die 

via overheidsregulering geborgde publieke belangen uitoefenen op 

privaatrechtelijke verhoudingen. Te denken valt aan regulering van 

publieke belangen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, jeugd 

en gezin, arbeid en sociale zekerheid, ruimtelijke ordening, milieu, 

consumentenbescherming en het functioneren van diverse econo‑

mische markten.

Datum: 9 november 2010

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.nilg.nl

De rol van ouders bij gestrafte jongeren
Wat kunnen ouders doen als hun kind door de jeugdrechter tot een 

vrijheidsbenemende sanctie is veroordeeld? Of als de jeugdige een 

voorwaardelijke sanctie heeft gekregen en begeleid wordt door 

een jeugdreclasseringsambtenaar? Alleen door ook met de ouders 

te werken kunnen de (gedrags)problemen van gestrafte jongeren 

succes vol worden aangepakt. Aspecten die op deze themadag 

onder meer aan de orde komen, zijn: de rol van ouders in de fase 

van opsporing en vervolging, ouders en de Kinderbescherming, 

mogen ouders bij het politieverhoor aanwezig zijn (Salduz)?, ver‑

plichte verschijning ouders op de terechtzitting van hun kind, mag 

de jeugdreclasseringsmedewerker ook aanwijzingen of opdrachten 

geven aan de ouders?, nieuwe wettelijke verplichtingen voor het 

betrekken van ouders (wijziging Bjj), en hoe gaan ouders om met 
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hun kind dat weer thuiskomt na afloop van jeugddetentie of PIJ‑

maatregel?

Datum: 10 november 2010

Locatie: Driebergen, Antropia

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

De aanpak van faillissementsfraude
Per uur gaat er in Nederland een bedrijf failliet. Geschat wordt dat in 

30% van de gevallen sprake is van fraude. Op deze studiedag komt 

het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. 

Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort 

fraudes? Hoe is dergelijke fraude te herkennen? Hoe kan het best 

tegen faillissementsfraude worden opgetreden? Is het strafrechtelijk 

traject een optie?

Datum: 18 november 2010

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Interstedelijke Criminologie Dag
Dit is een jaarlijks terugkerend symposium georganiseerd door 

criminologie‑studieverenigingen Corpus Delicti, Crime Does Pay 

en Criminologie In Actie. Het doel van de ICD is de criminologische 

kennis bij studenten criminologie, professionals en andere geïnte‑

resseerden te verrijken. Het is de bedoeling dat er op deze dag op 

een interactieve manier wordt kennisgemaakt met een belangrijk, 

interessant criminologisch thema. Het thema van de ICD is dit jaar: 

‘Media en criminaliteit’. Sprekers zijn onder anderen Barbra van 

Gestel (WODC), Martina Althoff en politicus Fred Teeven. Nadere 

info volgt.

Datum: 26 november 2010

Locatie: Rotterdam, Erasmus Universiteit

Informatie en aanmelding: info@icdag.nl

Evidence‑based policing
In het domein van politie en justitie wordt steeds meer belang 

gehecht aan het voeren van een ‘evidence‑based’ beleid. Dit houdt 

niet alleen in dat er voldoende ‘evidence’ gecreëerd moet worden, 

door het verrichten van kwalitatief hoogstaand onderzoek, het wil 

ook zeggen dat ‘evidence’ in voldoende mate een vertaling dient 

te vinden naar de praktijk en het beleid binnen de politie. Op deze 
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studiedag komen de mogelijkheden en de moeilijkheden op het 

vlak van evidence‑based policing in België en Nederland aan bod. 

In de ochtend wordt een overzicht geboden van wat evidence‑

based policing inhoudt, hoe dit kan worden afgebakend, wat de 

belangrijkste terminologie is en wat de moeilijkheden, valkuilen en 

uitdagingen zijn, zowel voor onderzoek als voor beleid, en dit voor 

België en Nederland. In de middag komen cases aan bod en worden 

concrete voorbeelden gegeven van initiatieven waartoe evidence‑

based beleidsvoering aanleiding heeft gegeven. Hier worden best 

practices aangereikt die voor de politie bijzonder belangrijk zijn.

Sprekers zijn onder anderen Brice de Ruyver (Universiteit Gent), 

Christianne de Poot (WODC; HvA/Politieacademie), Eveline de 

Wree (Universiteit Gent), Eddy Balemans (Korpschef Antwerpen), 

Henk Ferwerda (Advies‑ en Onderzoeksgroep Beke) en Johan Denolf 

(Directie bestrijding economische en financiële criminaliteit).

Datum: 8 december 2010

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=51

Themanummers Justitiële verkenningen

De komende themanummers zijn gewijd aan:

Jv 7, november: Informele economie

Jv 8, december: Huiselijk geweld

Nadere informatie bij de redactie.
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Monica den Boer & Emile Koltho 

� is book argues that ethics and security 
are always interconnected and that they 
may even mutually reinforce each other. 
� e contributions in this volume provide 
a peer-reviewed state of the art analysis 
of this interrelationship, viewed from a 
variety of angles. Classical examples of 
organizations charged with security tasks 
like the police and the army are among 
the subjects of research, but also the 
private security sector is placed under the 
magnifying glass. While the authors do not 
eschew to be explicit about moral wrongs, 
such as corruption, disproportionate 
use of violence, fabrication of evidence, 
or discriminate distribution of safety, 
they also highlight the bright side of the 
ethics debate in the context like integrity, 
international cooperation and human 
rights.
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Jan Terpstra

De afgelopen decennia hebben zich 
ingrijpende veranderingen voorgedaan in 
de zorg voor maatschappelijke
veiligheid. In Het veiligheidscomplex 
worden deze tegen strijdige ontwikkelingen 
beschreven en geanalyseerd. Zij worden 
geplaatst tegen de achtergrond van een 
veranderende samenleving waarin burgers 
hun onzeker heden vaak vertalen in 
onveiligheidsgevoelens en in claims op de 
overheid om hun veiligheid te garanderen. 
Tegelijk heeft die overheid aan gezag en 
legitimiteit verloren. Bovendien moet zij 
haar positie delen met andere partijen.

In dit boek wordt in detail beschreven 
hoe publieke en private partijen steeds 
meer samenwerken in de aanpak van 
criminaliteit en overlast. Daarbij wordt van 
burgers een grotere inbreng verwacht. Wat 
komt daarvan terecht? Wat doen bedrijven 
aan hun nieuwe verantwoordelijkheden in 
de veiligheidszorg?

Door de overheid en andere partijen 
zijn de afgelopen jaren vele maatregelen 
genomen om de publieke ruimte te 
reguleren en ongewenste verschijnselen 
te voorkomen of buiten te sluiten. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van 
nieuwe toezichthouders. Naast het 
strafrecht zijn tal van andere maatregelen 
geïntroduceerd, waarbij dwang en drang 
een rol kunnen spelen.

Het veiligheidscomplex

inclusief btw, 

exclusief verzend- en 

administratiekosten, 
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Ontwikkelingen, strategieën en verantwoordelijkheden
in de veiligheidszorg
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