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De media spreken herhaaldelijk over toenemende agressie en
onveiligheidsgevoelens. Burgers zouden zich op straat en in het verkeer
steeds assertiever en irritanter gedragen. Met name in de binnensteden
en de uitgaanscentra zou de overlast zijn toegenomen.
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wees er op dat de openbare ruimte van de binnensteden uiterst kwetsbaar is voor misbruik.
Vandalisme, vervuiling en verloedering door onder meer graffiti, kapotte
lampen en auto’s die de stoep in beslag nemen, scheppen volgens de
Raad een sfeer waarin alleen nog het recht van de sterkste, de brutaalste
en onverschilligste lijkt te gelden. Flatgebouwen zonder portiers, winkelcentra zonder stadswachten, perrons zonder toezicht, dag en nacht geopende parken zijn evenzovele uitnodigingen voor geweld en criminaliteit
geworden. ‘Wie van metrostations junkieholen laat maken, zwart rijden
op de tram onbeboet laat en minachting van iedere verkeersregel en sociale omgangsregel accepteert, creëert een sfeer waarin alles wat lelijk is
een alledaagse mogelijkheid lijkt te zijn geworden.’
Deze ontwikkelingen lijken samen te hangen met de groei van onherbergzame grootstedelijke domeinen waarin toezicht ontbreekt, contacten worden vermeden en mensen in de anonimiteit van de massa kunnen opgaan. Daardoor staat, zoals Breeuwsma het in dit nummer
verwoordt, de vanzelfsprekende wederkerige regulering van sociaal gedrag – we houden rekening met anderen in de hoop en verwachting dat
anderen met ons rekening houden – onder grote druk. Er duikt een negatieve variant van het wederkerigheidsprincipe op, een soort ‘wetteloosheid’ waarin ‘niemand zich iets gelegen laat liggen aan de ander’.
In hoeverre kloppen deze indrukken? Geven deze bewoordingen een
getrouw beeld van de werkelijke ontwikkelingen? Gedragen mensen zich
brutaler en onverschilliger op straat, en hebben de stedelijke omgangsvormen zich verhard? Is het gevoel van onveiligheid toegenomen en zijn
we angstiger voor overlast en schade? Aan de hand van de trefwoorden
agressie, overlast, intolerantie, tanend gezag en onveiligheid wordt in dit
nummer de veronderstelde verminderde kwaliteit van het stedelijke publieke leven nader onderzocht.
In het openingsartikel ontwikkelt G. Breeuwsma een psychologie van
overlast. Hij wijst erop dat de bron van overlast in de openbare ruimte
ligt, maar wordt ervaren als een inbreuk op de privésfeer. Beide domeinen lijken volgens de auteur transparanter te zijn geworden ten opzichte
van elkaar: ‘we laten meer buitenwereld toe in onze privéwereld, maar
nemen tegelijkertijd onze privésfeer mee naar de publieke ruimte’ (denk
aan roken of mobiel bellen). De winst van die transparantie ligt in een
toename van keuzemogelijkheden maar de prijs daarvan is dat we elkaar
vaker last bezorgen. Breeuwsma constateert een paradoxale situatie: de
moderne mens meent recht te hebben op maximale vrijheid en wil niet
gehinderd worden in zijn keuzes. Maar aan de andere kant lijkt hij daar
psychologisch gezien onvoldoende voor toegerust. ‘Hij klaagt over de
onmogelijkheid om de drukte te ontvluchten, lijdt aan stressgerelateerde
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kwalen en ervaart zijn medemensen als lastpakken die dezelfde vrijheid
opeisen die hij zich permitteert.’ De auteur betoogt tenslotte dat de
spanning tussen het private en het publieke domein verminderd kan
worden door persoonlijke autonomie te beperken en tegelijk de persoonlijke levenssfeer meer te beschermen.
Vervolgens komen twee artikelen aan bod waarin de huidige
onveiligheidsgevoelens aan een analyse worden onderworpen. Volgens
stadssocioloog J.P.L Burgers is het aannemelijk dat steden, meer dan kleinere plaatsen en het platteland, kenmerken hebben die gevoelens van
onveiligheid genereren. Hij onderscheidt drie aspecten aan stedelijke
vormen van criminaliteit en overlast. Op de eerste plaats worden steden
gekenmerkt door een openbaar domein waarin veel, voor elkaar onbekende mensen vertoeven. In dat domein zijn er meer mogelijkheden tot
verdwijnen in de anonimiteit en daarmee voor diefstal, beroving en bedrog. Op de tweede plaats creëren steden, door de aanwezigheid van
grote groepen mensen die dezelfde interesse, smaak of leefstijl hebben,
een draagvlak en een markt voor allerlei gedragingen zoals bezoek aan
voetbalwedstrijden, uitgaan of drugsgebruik. Tenslotte zijn in steden
concentraties van mensen te vinden die in economische achterstandssituaties verkeren.
G.N.G. Vanderveen vraagt zich in haar bijdrage af of onveiligheidsgevoelens de laatste drie decennia zijn toegenomen. Zij maakt daarbij
een onderscheid tussen de mate van onveilige gevoelens (intensiteit) en
de aard ervan (kwaliteit). Op basis van slachtofferonderzoeken concludeert ze dat de mate van onveiligheidsbeleving weinig veranderd lijkt te
zijn. Wat de veranderde aard betreft bespreekt ze een drietal processen,
te weten individualisering, veranderde beeldvorming in de media en ervaringen met normovertredingen, waardoor mensen in toenemende
mate gevoeliger zijn geworden voor risico’s. Deze ontwikkelingen culmineren in een nieuwe mentaliteit waaruit spreekt dat mensen überhaupt
niet meer bereid zijn risico’s te lopen. De auteur noemt dat ‘riskism’: de
behoefte aan een risicovrije samenleving, waarin iedere ongewenste gebeurtenis door regels en strenge handhaving bestreden dient te worden.
Het toenemende jeugdgeweld wordt dikwijls toegeschreven aan de
groeiende intolerantie van jongeren, die ten dele het gevolg zou zijn van
het onvermogen van ouders om hun kinderen tolerante waarden bij te
brengen. Q.A.W. Raaymakers, J.T.C. van Hoof en T.F.M. ter Bogt gaan in
hun bijdrage na in hoeverre deze veronderstellingen kloppen. Zij bestuderen daartoe de ontwikkeling van intolerante waarden in de laatste drie
decennia en gaan na in hoeverre jeugdigen en volwassenen uitdrukking
geven aan die waarden. Wat blijkt is dat er enerzijds een ontwikkeling is
die een consistente toename van intolerantie in het economische domein te zien geeft (minder solidariteit met minder bedeelden) en anderzijds een ontwikkeling die een afname van intolerantie in het culturele
domein laat zien (grotere acceptatie andersdenkenden). Wat die eerste
trend betreft wijken ouderen en jongeren nauwelijks van elkaar af; wat
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de tweede trend betreft komen jongeren echter toleranter uit de bus dan
ouderen. Op het punt van overdracht van normen en waarden wijzen de
gegevens uit dat ouders een tolerante opvoeding zeker niet verwaarlozen. Kinderen nemen vrijwel naadloos het gedachtegoed van hun ouders
over. De onderzoekers concluderen dat jongeren de trends die door volwassenen zijn uitgezet enthousiast en actief volgen. Ze zijn eerder modieuze trendvolgers dan bedreigende trendsetters.
Vervolgens komen twee bijdragen aan bod over al dan niet tanende
gezagsverhoudingen in het publieke domein. Volgens C. van Nijnatten
die de problematiek van Breeuwsma herneemt, is tanend gezag gerelateerd aan veranderingen in de persoonlijkheid van moderne mensen. De
moderne mens is meer geïndividualiseerd dan geïndividueerd hetgeen
er toe leidt dat mensen geen afgebakend zelf ontwikkelen en aldus minder bestand zijn tegen verlokkingen. Door deze onvolledige individuatie
achten mensen de begrenzing van hun gedrag eerder een ongeoorloofde
inbreuk op hun privéleven dan een voorwaarde om samen te leven. ‘Er is
een wijdverbreide illusie dat de vrijheid ligt in de verruiming van grenzen, terwijl deze ook en juist kan liggen in de beperking.’ Van Nijnatten
wijst er verder op dat macht is losgekoppeld van gezag en toewijding, en
hierdoor onzichtbaar is geworden. Het is onduidelijk op welke plekken in
instituties beslissingen worden genomen. Gezagsrelaties zijn niet geheel
en al verdwenen maar zijn kortdurende relaties geworden op een contractuele basis. Gezagsfiguren zijn vooral functionarissen die makkelijk
kunnen worden ingewisseld voor een ander. Beslissingen worden hierdoor meer en meer gebaseerd op noties als winstgevendheid en effectiviteit.
K. van der Vijver en L. Gunther Moor nemen het gezag van de politie
tot studie-object en ontvouwen een geheel andere visie op gezag. Ook zij
constateren dat veel groepen zich nauwelijks iets lijken aan te trekken
van wat leraren of politieagenten zeggen. Aanvaarding van instititutioneel gezag is geen automatisme meer. Met andere woorden, vooral de
symboolwerking van instituties is afgenomen. Maar dat betekent nog
niet dat mensen zich niet aan regels zouden houden. Eerder geeft dat
volgens de auteurs een indicatie dat we toegroeien naar een samenleving
waarin wederzijdse kritiek mogelijk is en besluitvorming niet blindelings
plaatsvindt. Gezagstoekenning vindt voortaan op een andere wijze
plaats, met meer ruimte voor wederzijds respect. Dat illustreren zij aan
de hand van enkele casussen waaruit blijkt dat wijkagenten pas gezag
verwerven wanneer zij zich als vertrouwenswaardige en competente personen opwerpen en niet als vertegenwoordigers van het gezagsapparaat.
Met name als zij bewoners stimuleren zelf regels en normen te ontwikkelen wordt hun gezag geaccepteerd. Waar deze persoonlijk gerichte benaderingen moeilijk zijn toe te passen zoals in uitgaansgebieden, zo besluiten de auteurs, ontkomt de politie er niet aan terug te grijpen op goed
doordachte vormen van repressief optreden.
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Het themanummer sluit af met drie studies over de problematiek in
een drietal specifieke velden van het publieke leven: voetbalwedstrijden,
autoverkeer en openbaar vervoer. H.B. Ferwerda en L.H.M. Gelissen gaan
in hun artikel na in hoeverre hooligans meer en meer bezit nemen van
het publieke domein. Maar eerst geven zij aan wat onder voetbalvandalisme moet worden verstaan, en wat de kenmerken, achtergronden
en drijfveren zijn van hooligans. De auteurs onderscheiden drie typen
hooligans de harde kern, de meelopers en wanna-be’s. De calculerende
en goed georganiseerde hard core hooligans treden zelf rondom de wedstrijden niet op de voorgrond. Ze slaan toe op momenten dat de pakkans
en controle zeer gering zijn. De betere beveiliging en scheiding van supporters in en om voetbalstadions verleidt met name deze harde kernleden ertoe hun activiteiten te verplaatsen naar andere publieke plaatsen. Toch is het de vraag of deze ontwikkeling kan worden afgedaan als
verplaatsing van incidenten. Want we zien volgens de auteurs ook een
trend – zie de rellen in Groningen, Rotterdam en Den Bosch – dat hooligans het bevoegde gezag steeds meer lijken te zien als hun eigenlijke tegenstander.
P.B.M. Levelt richt in zijn artikel de aandacht op de agressie in het
autoverkeer. Hij wijst er op dat met name door berichtgeving over excessieve gevallen van road rage het beeld ontstaat van sterk toegenomen
agressie op de weg. Hij wijst er ook op dat steeds meer normoverschrijdende gedragingen onder het begrip agressie worden geschoven zodat het begrip steeds meer vereenzelvigd lijkt te worden met
bewust-schadelijk handelen. De auteur maakt een onderscheid tussen
enerzijds ‘niet-boze agressie’ dat onder andere duidt op irritante en belemmerende gedragingen zoals wild inhalen of haantje de voorste willen
zijn en anderzijds ‘boze agressie’, dat wil zeggen agressie die een reactie
is op het irritante of belemmerende gedrag van anderen. Deze laatste
categorie leent zich er volgens de auteur goed toe om bestudeerd te worden binnen een emotietheoretisch kader. Die benadering kan ook gerichte aanbevelingen bieden om de preventie en regulering van agressief
gedrag te verbeteren, zoals wegnemen van de aanleiding of het cultiveren van bepaalde belangen
Is het voor Levelt de vraag of verkeersagressie toeneemt, voor A.R.
Hauber die zich richt op de ontwikkeling van agressie in het openbaar
vervoer, is dat zo goed als zeker. Een enquête onder treinconducteurs
leert dat 75 procent van deze groep van mening is dat agressief gedrag
toeneemt. Iets minder dan de helft van hen voelt zich onveilig gedurende
het werk, met name ‘s avonds. De auteur heeft de indruk dat de openbaar vervoerscene zich ontwikkelt tot een broeinest van criminaliteit met
een hoog agressie-gehalte. Tot de factoren die hebben bijgedragen aan
het ontstaan van onveiligheid rekent Hauber het privatiseringsbeleid, de
bezuinigingen, de stress en afnemende motivatie van het personeel. Tot
de aanbevelingen die Hauber opsomt, behoren: aannemen van meer
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personeel, afsluiten van perrons, meer controle in de treinen en een
meer persoonlijke benadering in de omgang met reizigers.
Wat is nu de balans na het lezen van de in dit nummer samengebrachte stukken? De meeste auteurs bevestigen de zorgelijke toon die
kenmerkend is voor de media en veel rapporten. Van een wederkerige
regulering van sociaal gedrag komt in de openbare ruimte weinig terecht, of het nu om bezoek aan voetbalwedstrijden gaat of om het openbaar vervoer. De vergrote keuzevrijheid wordt duur betaald, paradoxaal
genoeg ook door het wegsnoeien van ‘onrendabele’ toezichtshouders.
Niettemin ontwaren sommige auteurs ook een aantal positieve ontwikkelingen, hoewel die minder kenmerkend zijn voor de anonieme stedelijke domeinen: er ontstaan responsievere, persoonlijke vormen van gezag terwijl er weinig mis lijkt te zijn met de overdracht van tolerante
waarden en normen.
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Verlos mij van des menschen
overlast…
Een psychologische benadering
G. Breeuwsma*

Nog niet zo lang geleden kon je er zeker van zijn dat iemand die in de
openbare ruimte hardop in zichzelf praatte niet goed bij zijn hoofd was.
Dat was wel een beetje verontrustend, want sociaal ingesteld als we zijn,
voelen we ons door zo iemand onwillekeurig aangesproken. Vooral in
een kleine ruimte als een treincoupé of een wachtkamer brengt het ons
in verlegenheid en zit er vaak niets anders op dan onwennig te reageren
of te doen alsof je neus bloedt. Het verzacht wanneer je weet dat je met
een gek te maken hebt. Gekken plaatsen zich door hun gekte nu eenmaal
buiten de sociale orde en leveren daarmee een rechtvaardiging voor onze
afzijdigheid.
Op het eerste gezicht lijkt het aantal mensen dat hardop in zichzelf
praat de laatste jaren enorm toegenomen en je zou bijna vrezen dat er
iets grondig mis is met de geestelijke gezondheid van de bevolking. Bij
nader inzien valt dat gelukkig mee en is er feitelijk geen sprake van ‘in
zichzelf praten’. Er wordt wel degelijk met iemand anders gesproken: ze
telefoneren met verwanten thuis, hun baas op het werk of misschien wel
met elkaar en daarmee valt hun gedrag keurig binnen het domein van de
normaliteit. Dat neemt niet weg dat het iets verontrustends heeft en
door de omgeving van de beller niet zelden als bron van overlast wordt
ervaren.
Telefoneren is iets dat we tot voor kort voornamelijk in de beslotenheid van een privé-ruimte deden. Ook de inhoud van een telefoongesprek werd als privé ervaren en het afluisteren daarvan werd als een ernstige inbreuk op de privacy gezien. De mobiele beller kent echter geen
scrupules en lapt de traditionele grenzen tussen privé- en publieke
ruimte op twee manieren aan zijn laars. Hij voert zijn telefoongesprekken met het grootste gemak in het openbaar en doet geen moeite de inhoud van zijn gesprek te verbergen. Het is juist het schenden van die
grenzen dat door de omgeving van de mobiele beller als storend wordt
ervaren. De mobiele ‘wildbeller’ lijkt in dat opzicht op de ‘wildplasser’.
Niet het gegeven dat iemand de aandrang heeft zijn blaas te ledigen geeft

*

De auteur is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent verbonden aan de sectie
Ontwikkelingspsychologie/Experimentele Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit
Groningen.
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aanstoot, maar het feit dat hij dat in de openbare ruimte doet, roept ergernis op.
Ergernis en overlast ontstaan daar waar we als omstanders ergens mee
worden geconfronteerd waarvan we liever verschoond blijven. De bron
van overlast ligt buiten onze privésfeer, in de publieke of openbare
ruimte, maar wordt wel ervaren als een inbreuk op onze privésfeer. Een
voorzichtige stelling zou dan kunnen zijn dat overlast zich voordoet waar
de grens tussen het publieke en privédomein onder druk komt te staan.
In dit artikel wil ik bovengenoemde stelling op haar merites bekijken,
in de hoop zo een schets van een ‘psychologie van de overlast’ te kunnen
geven. Goed beschouwd bestaat zo’n psychologie niet. De ervaring van
overlast is gerelateerd aan kwesties als sociale orde, sociale binding, tolerantie en solidariteit (of het ontbreken ervan) en meer in het algemeen
de organisatie van de samenleving. Sociologen kunnen daar beter mee
uit de voeten dan psychologen (zie Komter, Burgers e.a., 2000). De mogelijkheden om overlast tegen te gaan, liggen eveneens goeddeels buiten
het bereik van de psychologie. Desalniettemin kan de psychologie via
enkele omwegen wel verheldering bieden in het probleem van de overlast. Die omwegen lopen via de waarneming van de psychologische omgeving, naar de rol van arousal en stress, de ervaring van controle en het
onderscheid tussen zogenaamde screeners en non-screeners. Daarna
komt het accent te liggen op de spanningen tussen privé en publiek domein, veranderingen in de sociale orde en de ‘last der vrijheid’.
Overlast en ruggespraak
Voor ik zal ingaan op de psychologische factoren wil ik de betekenis van
overlast en de relatie daarvan met privé- en publiek domein eerst wat
nader specificeren.
Ten eerste kan overlast door sterk uiteenlopende gedragingen worden
veroorzaakt. Een gettoblaster op een zomerse avond, een vioolspelende
bovenbuurvrouw, een kettingroker in een niet-rokencoupé, een knetterende motorclub die op zondagmiddag de polderdijken onveilig maakt
of een massa voetbalfans die na winst van hun elftal de binnenstad tot
hun speelterrein maken. Al deze gedragingen kunnen als overlast worden ervaren. Er is echter niets in al deze voorbeelden dat ze op zich tot
overlast maakt.
Ten tweede verwijst overlast niet naar een absolute waarde. De een zal
het ronken van zware motoren als muziek in de oren klinken, terwijl een
ander zich al niet meer kan concentreren bij een iets te luid afgestelde
walkman in een treincoupé. Het aantal decibels bepaalt dus niet of we
iets als overlast ervaren. Belangrijk is ook dat we niet elke activiteit onder
alle condities als overlast ervaren. We gaan vrijwillig naar een concertzaal
om muziek te beluisteren, maar storen ons aan de muziek van onze buren.
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Ten derde liggen de grenzen tussen wat we publiek en privé noemen
niet vast, al was het maar omdat beide domeinen zelf geen absolute betekenis hebben. Dertig jaar geleden hoefde een roker zich zelden af te
vragen of zijn gewoonte door andere aanwezigen wel werd gewaardeerd,
terwijl hij tegenwoordig op veel plekken niet meer mag roken of daarvoor op zijn minst toestemming moet vragen. Op grond daarvan kunnen
we concluderen dat het mogelijk is in een publieke ruimte de privésfeer
van anderen (iemands rookgedrag bijvoorbeeld) te beïnvloeden en zelfs
te beperken. Meer in het algemeen kan men zeggen dat, vergeleken met
vroeger, zowel publieke ruimte als privésfeer transparanter zijn geworden ten opzichte van elkaar. We laten meer buitenwereld toe in onze
privéwereld, maar nemen tegelijkertijd onze privésfeer mee naar de publieke ruimte. De winst van die transparantie ligt misschien in een toename van de persoonlijke vrijheid of beter keuzemogelijkheden. De prijs
is echter dat we elkaar vaker last bezorgen.
Ten vierde wil ik de term overlast reserveren voor gedragingen die in
het directe contact tussen mensen, in hun eigen leefomgeving, ontstaan.
Overlast kan in brede zin ook betrekking hebben op zaken die buiten dat
directe contact liggen, en zich onttrekken aan de directe invloedssfeer
van individuen, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast van een vliegveld of
stankoverlast van vervuilende industrie. Hoewel deze zaken het dagelijkse leven van mensen behoorlijk kunnen vergallen, zullen ze in de rest
van het betoog geen rol spelen. Het gaat mij nadrukkelijk om overlast die
tussen mensen speelt en daar in principe ook aangepakt moet worden.
De ‘lastgever’ en de ‘belaste’ zouden idealiter hun probleem samen, in
overleg, op moeten kunnen lossen, zoals bijvoorbeeld de Postbus 51 reclame van Sire (Stichting Ideële Reclame) over roken – samen komen we
er wel uit – ook suggereert. Dat dit vaak een illusie is, zal duidelijk zijn en
draagt in feite bij aan de ervaring van overlast.
Op grond van deze kanttekeningen zou men kunnen stellen dat overlast daar ontstaat waar mensen hun handelen niet meer op last en ruggespraak van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken doen. Lastgever
en belaste bevinden zich in een (sociaal) vacuüm waarin niet voor alle
partijen duidelijk is of overeenstemming bestaat over wat geoorloofd gedrag is.
Persoon en omgeving
Enigszins versimpeld kan overlast worden opgevat als een frictie tussen
(belaste) perso(o)n(en) en een (belastende) omgeving of andersom. De
gespannen of verstoorde relatie tussen het individu en zijn omgeving kan
begrepen worden in termen van de beroemde vergelijking van Kurt Lewin B = f (PxE), waarin gedrag (B) als een functie (f) van persoon (P) en
omgeving (E) wordt gezien. Lewin (1951) probeerde in zijn field theory
tot uitdrukking te brengen dat individu en omgeving nooit los van elkaar
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kunnen worden begrepen, maar altijd in hun samenhang moeten worden bestudeerd.
Dat persoon en omgeving interacteren lijkt tamelijk triviaal, maar belangrijk in Lewins formulering is dat hij de omgeving niet beperkt tot
haar objectieve, fysische kenmerken, maar uitgaat van de subjectief
waargenomen omgeving van het individu. Je zou kunnen zeggen dat
Lewin de omgeving heeft gepsychologiseerd en naast kwantificeerbare
eigenschappen ook voorziet van kwalitatieve kenmerken. In dat opzicht
is zijn theorie nog steeds actueel (Bonnes en Secchiaroli, 1995).
De subjectieve ervaring van de psychologische omgeving bepaalt wat
Lewin de life space – leefruimte – noemt. De grenzen van de leefruimte
worden bepaald door wat op een specifiek moment in de tijd relevant is
voor het individu. Allerlei zaken die voor een individu niet relevant zijn
en daardoor niet worden opgemerkt, maken in die zin geen deel uit van
zijn leefruimte. De grenzen zijn echter niet waterdicht en allerlei veranderingen in de persoon-omgeving verhouding kunnen er voor zorgen dat
het individu zijn leefruimte anders zal gaan waarnemen.
Die veranderingen kunnen geïnitieerd worden door het individu zelf.
Iemand die bijvoorbeeld besluit een studie te gaan doen, en daardoor
behoefte heeft aan een rustige plek in het huis, waar hij geconcentreerd
kan studeren, kan tot de ontdekking komen dat zijn huis eigenlijk niet
over zo’n plek beschikt. Overal is het lawaaiig en wordt hij bij het studeren afgeleid. Daar waar het individu er niet in slaagt om tot een aanvaardbare reductie te komen van de storende invloeden, zal gemakkelijk
overlast worden ervaren.
Veranderingen kunnen ook in gang worden gezet door factoren die
buiten het individu liggen. Zo kunnen technologische ontwikkelingen er
voor zorgen dat steeds meer mensen over geluidsproducerende apparaten kunnen beschikken, van stereotorens tot bladblowers. De gebruiker
ervaart deze apparaten als bijdrage aan zijn plezier of gemak, maar voor
anderen kunnen ze belastend zijn.
In groter verband is de omgeving van het individu voortdurend aan
verandering onderhevig. Vaak gaat dat geleidelijk zonder dat we er veel
erg in hebben, maar wie zijn geboortestreek of -stad na een periode van
tien/vijftien jaar weer eens bezoekt, ziet onmiddellijk de grote verschillen. Overal is gebouwd, zijn wegen aangelegd en is het drukker en voller
geworden.Voor grote delen van de wereld geldt dat de bevolkingsgroei in
de twintigste eeuw explosief is toegenomen. Er is in dit verband veel geschreven over de effecten van bevolkingstoename – crowding – op het
welzijn van mensen (Freedman, 1977). Ook de toenemende concentratie
in verstedelijkte gebieden heeft effect op het (sociale) gedrag van mensen
en vergt aanpassingen in de manier waarop mensen in de publieke
ruimte met elkaar omgaan (Hall, 1966; 1982).
Concluderend kunnen we stellen dat de kwaliteit van de relatie tussen
persoon en omgeving bepalend is voor wat het individu als zijn leefruimte ervaart. Die ervaring laat zich niet herleiden tot enkele kwantita-
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tieve maten, maar heeft principieel een subjectief karakter. Overlast kan
worden opgevat als voorbeeld van zo’n subjectieve ervaring en treedt op
wanneer het individu zijn psychologische omgeving als belastend of storend ervaart. Door de toenemende complexiteit van de omgeving is het
waarschijnlijk dat ook de relaties tussen persoon en omgeving complexer, en in veel opzichten, belastender is geworden. Hieronder zal die
belasting in termen van arousal en stress nader worden toegelicht.
Arousal en stress
Het is niet eenvoudig om te bepalen wat de psychologische status van
een fenomeen als overlast precies is. Ik heb al geconstateerd dat overlast
niet verwijst naar een objectieve maat of waarde, die bij overschrijding
bepaalt dat iets – een prikkel uit de omgeving – wordt ervaren als overlast. Dat zal ook wel een van de redenen zijn waarom psychologen, met
hun sterke hang naar meetbare verschijnselen, zich er zelden over uitlaten. Er zijn echter twee psychologische fenomenen die bijdragen aan de
ervaring van overlast en die wel meetbaar zijn: arousal en stress.
In zijn algemene betekenis kan arousal worden opgevat als fysiologisch of gedragsmatig effect van de interactie tussen persoon en omgeving. In de blootstelling aan zijn omgeving reageert een individu met fysiologische activiteit, zoals verhoogde hartslag, bloeddruk, ademhaling
en adrenalinesecretie. Gedragsmatig laat arousal zich aflezen in een verhoogde motorische activiteit en fysieke alertheid. Ten slotte is het mogelijk dat het individu zelf over zijn arousal rapporteert in termen van bijvoorbeeld opwinding, schrik, plezier of ergernis.
In een engere, neurofysiologische betekenis heeft arousal betrekking
op verhoogde hersenactiviteit, in het bijzonder van de reticulaire formatie. Deze speelt een hoofdrol bij wekfuncties, slaap, aandacht, spierspanning en verschillende reflexen en draagt als zodanig bij aan de fysieke en motorische alertheid van het individu.
Arousal beweegt zich over een continuüm dat loopt van zwak naar
sterk, met slaap en grote opwinding als uitersten. Bij onderprikkeling
zullen mensen meestal in een toestand van lage arousal terechtkomen
en bij overprikkeling is hoge arousal voor de hand liggend. De bron van
arousal kan zowel een plezierige als een onplezierige stimulus zijn en het
niveau van de arousal zegt dan ook nog niets over de kwaliteit ervan. Verder reageert het individu niet zozeer op een specifiek arousalniveau,
maar veeleer op een verandering van niveau. Iemand zit te dommelen
voor de TV totdat hij plotseling de tune hoort van zijn favoriete programma, waarna zijn arousalniveau omhoog schiet. Ook zegt de hoogte
van de aurousal niets over de kwantiteit van de prikkel. Een druppende
kraan kan je net zo goed uit je slaap houden als een wild feest bij de buren.
Arousal heeft consequenties voor de kwaliteit van gedrag. Handelingen en taken worden het beste verricht wanneer er sprake is van een op-
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timum, dat het midden houdt tussen lage en hoge arousal. Bij lage arousal is het individu niet alert genoeg om een activiteit, handeling of taak
goed uit voeren, terwijl te hoge arousal juist afleidt van gerichte concentratie op de activiteit. Overigens ligt het optimum bij eenvoudige taken
iets hoger dan bij complexe. Het valt te verwachten dat we bij overlast
(te) hoge arousalniveaus aantreffen, die negatief worden ervaren.
Verwant aan arousal, maar met een eigen onderzoekstraditie, is het
verschijnsel stress. De term stress werd in 1950 geïntroduceerd door de
arts Hans Seyle en is ontleend aan technisch vakjargon voor de kracht
die wordt uitgeoefend om materialen als glas en metaal te verbuigen, te
spannen of anderszins te vervormen. Seyle gebruikte het als term die
aangaf hoe mensen in hun dagelijkse leven blootstaan aan allerlei vormen van belasting, inspanning, frustraties, pijn, enzovoort, waardoor we
zowel lichamelijk als psychisch onder druk komen te staan. Stress verwijst dus zowel naar het gevoel van spanning dat mensen kunnen ervaren wanneer ze onder druk komen te staan, als naar de oorzaak van die
druk zelf. In het laatste geval wordt ook wel van stressoren gesproken.
Stress speelt evenals arousal een belangrijke rol in het bewerkstelligen
van alertheid. Bij stress wordt in sneltreinvaart een fysiologisch systeem
in werking gezet dat helpt om op noodsituaties te reageren, en voor zover
het is gerelateerd aan vecht- en vluchtreacties is het van belang voor de
overleving van de menselijke soort (Vester, 1977).
In de moderne samenleving is deze functie echter gecorrumpeerd en
worden mensen dagelijks (onvrijwillig) aan grote hoeveelheden stressoren blootgesteld die niet meer een adequate reactie mogelijk maken.
Lawaai, stank, overbevolking zijn enkele van die mogelijke stressoren die
in het moderne leven vaak niet ontvlucht of bevochten kunnen worden.
We moeten nu eenmaal iedere ochtend de file trotseren of de volle tram
in, of we willen of niet. Stress heeft daarmee vooral een negatieve betekenis gekregen (Sapolsky, 1995; Vester, 1977).
Arousal en stress kunnen worden opgevat als psycho(fysio)logische
dimensies waarop de verhouding tussen persoon en omgeving kan worden uitgedrukt. In beginsel zijn ze functioneel en zelfs noodzakelijk voor
de overleving van het individu. Een te hoge arousal heeft een negatief
effect op de kwaliteit van de uitvoer van gedrag. Stress treedt op wanneer
er geen adequate reactie mogelijk is. Het individu komt in een toestand
van verhoogde paraatheid, maar kan dat niet omzetten in adequaat gedrag. Het opmerkelijke daarbij is dat stress niet alleen optreedt als reactie
op een actuele stressor, maar ook wanneer die wordt verwacht of wanneer er onzekerheid bestaat over te verwachten stress. Dit ‘onzekerheidsprincipe’ zal hieronder aan de orde komen.
Controle
Arousal en stress werken in principe als waarschuwingssignaal. Ze verhogen onze alertheid en bereiden voor op een reactie, hetzij om de effec-
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tiviteit van ons gedrag te optimaliseren dan wel dreigend gevaar af te
wenden. Als zodanig zijn arousal en stress niet ongunstig en in veel situaties kan spanning het functioneren ten goede komen. Sporters, musici en artiesten, om maar eens wat te noemen, zijn er bij gebaat om
scherp en alert te zijn en gebruiken spanning doelbewust om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.
Een van de effecten van arousal en stress is dat het individu gaat zoeken naar de bron ervan: ligt die in jezelf of in je omgeving, ligt ze binnen
je bereik of ver daarbuiten, kan ik me er aan aanpassen of kan ik er wat
aan doen?
In de meeste gevallen zullen arousal en stress vanzelf afnemen doordat het individu zich aanpast aan de bron ervan: er treedt habituatie op.
Aanvankelijk reageren we vaak met een sterke gevoeligheid – sensitisatie
– op (nieuwe) prikkels, maar na verloop van tijd neemt die gevoeligheid
af (desensitisatie). De mens is een gewoontedier en over het algemeen
habitueren we gemakkelijk aan constante stimuli. Het tikken van de wekker op het nachtkastje lijkt aanvankelijk een oorverdovend lawaai te maken, maar wordt al snel niet meer opgemerkt.
Ook door adequaat te reageren kan negatief ervaren stress worden gereduceerd. Wanneer wij last hebben van de activiteiten van onze buurman en wij vragen hem zijn geluidsinstallatie wat zachter te zetten, zal
de stress onmiddellijk afnemen als hij gehoor geeft aan ons verzoek.
Waar aanpassing of reactie niet succesvol is, kunnen arousal en stress
permanente gevoelens van onvrede geven, het welzijn aantasten en zelfs
ziekmakend zijn. Veel arousal- en stressonderzoek is gebaseerd op dierexperimenten. Uit onderzoek bij ratten is gebleken dat het verlies van
controle over de situatie, met name wanneer dat vervelende consequenties heeft, nadelige effecten heeft en de ratten een maagzweer bezorgt.
Daarentegen kan zelfs de illusie van controle een gunstig effect hebben.
Zo werden ratten in een onderzoek getraind om een knop in te drukken
waarmee ze een elektrische schok konden vermijden. In het eigenlijke
experiment werkte de knop echter niet. Wel bleef de rat de knop indrukken, maar hij kreeg wel degelijk schokken. Toch waren deze ratten minder gestresst dan hun soortgenoten die de training niet hadden gekregen
(Seligman, 1979).
Sapolsky (1995) wijst er op dat het bij mensen waarschijnlijk nog wat
gecompliceerder ligt. Zolang zij menen invloed uit te oefenen, zullen zij
ook minder gestresst reageren, maar als zij ontdekken dat hun handeling
geen effect heeft, gaan ze zich afvragen waarom uitgerekend zij er niet in
slagen om de schokken te vermijden. Juist omdat ze het zichzelf aanrekenen zullen ze het gevoel hebben te falen en de stress extra sterk ervaren.
Het gevoel geen controle uit te kunnen oefenen over de situatie heeft
in veruit de meeste gevallen een negatief effect op het welzijn. Onzekerheid over wat je te wachten staat, speelt daarbij een belangrijke rol in de
stresservaring. In die zin is de mate van ervaren stress nauw verwant met
de (on)voorspelbaarheid van de stressor. Wanneer je bijvoorbeeld bij de
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tandarts zit en die vindt het nodig om eens flink in je kiezen te boren dan
is dat op zichzelf een stressvolle gebeurtenis. Als je hem echter na een
tijdje vraagt hoe lang het nog duurt dan maakt het nogal wat uit of hij
zegt: ‘nog twee keer boren en dan ben ik klaar’ of ‘dat weet ik niet, het
kan kort duren, maar ook lang’. In het laatste geval blijf je in onzekerheid
wachten wanneer het eindelijk voorbij zal zijn en juist die conditie is
stressverhogend.
Met andere woorden, constantie van een stimulus en het gevoel van
controle dan wel het gebrek daaraan zijn belangrijke factoren in de ervaring van stress. Overal waar habituatie niet mogelijk is, draagt het gevoel
van controle over de eigen leefomstandigheden bij aan de ervaring van
welbevinden (Bell e.a., 1996). Wanneer mensen daarentegen bij herhaling het gevoel hebben dat ze geen controle over de situatie kunnen uitoefenen, kan dat een toestand van afhankelijkheid en passiviteit bewerkstelligen die door Seligman (1979) learned helplessness is genoemd. Bij
aangeleerde hulpeloosheid gaan mensen er vanuit dat ze de situatie per
definitie niet kunnen controleren of weerstaan. Niet alleen in situaties
waarin ze dat ook daadwerkelijk niet kunnen, maar ook in situaties die in
principe wel het hoofd geboden kunnen worden. Ernstige vormen van
aangeleerde hulpeloosheid kunnen gemakkelijk overgaan in depressies
en zelfs levensbedreigend zijn. Ook bij minder ernstige varianten zullen
mensen echter het gevoel hebben dat ze op gespannen voet staan met
hun (bedreigende) omgeving. Wanneer een persoon (te) weinig controle
over zijn omgeving kan uitoefenen, kan de ervaring van overlast symptomatisch worden.
Screeners en non-screeners
Langdurige stress kan worden opgevat als een indicatie voor een structurele asymmetrie tussen persoon en omgeving, in die zin dat de omgeving
te complex is voor het individu, te veel nieuwe informatie bevat die door
het individu niet adequaat kan worden voorspeld en verwerkt. Die asymmetrie kan het gevolg zijn van omgevingskenmerken, maar waarom zijn
sommige mensen gevoeliger voor stress dan anderen, waarom ervaren
sommigen ogenschijnlijk bij het minste geringste overlast, terwijl anderen nergens last van lijken te hebben?
Verschillen in de ervaring van (a)symmetrie kunnen leeftijdsgebonden
zijn. Zo hebben jonge kinderen en ouderen over het algemeen meer
moeite met het verwerken van grote hoeveelheden informatie en ervaren
ze dus eerder problemen dan jonge mensen en volwassenen. Mensen
kunnen onderling ook verschillen in termen van hun persoonlijkheid.
Temperament is een van de meest basale kenmerken waarop mensen
zich van elkaar onderscheiden. Reeds vanaf de geboorte lijken sommige
kinderen energieker dan anderen, oefenen meer controle uit over hun
omgeving, terwijl anderen afwachtender, passiever zijn, en eerder geneigd hun gedrag door de omgeving te laten bepalen (Kagan, 1994).
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Sommige mensen zijn prikkelzuchtig: ze zoeken situaties met relatief
hoge arousal op. Anderen zullen dat soort situaties daarentegen proberen te vermijden, omdat ze zich moeilijk aanpassen. Temperament is in
dit verband geïdentificeerd als determinant voor de aard van psychische
klachten en de mate van welbevinden van mensen (Visser, 1998).
Een belangrijke persoonlijkheidsdimensie is stimulus screening genoemd en heeft betrekking op de mate waarin mensen de informatie die
uit de omgeving op ze afkomt, geneigd zijn te screenen op relevante en
minder relevante informatie (Mehrabian, 1976). In beginsel doen de
meeste gezonde mensen niets anders dan bepaalde informatie negeren
en andere juist extra aandacht geven. Het is niet voor niets dat het onvermogen om informatie te selecteren een belangrijk kenmerk is van een
groot aantal (ernstige) psychiatrische beelden, zoals schizofrenie (Van
den Bosch, 1995) en autisme (Frith, 1989). Echter ook onder gezonde
individuen bestaan er verschillen in deze capaciteit, waarbij Mehrabian
(1976) screeners en non-screeners als hoofdcategorieën typeert.
Non-screeners zijn in tegenstelling tot screeners minder selectief in
hun response op de omgeving. Hun aandacht voor wat er om hen heen
gebeurt, is diffuser, minder gericht op het aanbrengen van hiërarchie in
de verschillende informatie en minder gericht op het aanbrengen of herkennen van patronen op grond van importantie of relevantie. Nonscreeners zullen om die reden ook gemakkelijker last hebben van concurrerende bronnen van informatie in de omgeving. Wanneer een nonscreener wordt gebeld, moet hij eerst de radio uitdoen voor hij ook maar
iets van de boodschap tot zich door kan laten dringen. In een café zal hij
waarschijnlijk de draad van het gesprek kwijtraken omdat hij zijn aandacht niet goed weet te verdelen tussen zijn gesprekspartner en het geroezemoes in het café, de muziek die er gedraaid wordt, enzovoort.
Screeners en non-screeners zullen proberen hun omgeving aan te passen aan hun respectievelijke eigenschap. Dat zal trouwens zelden bewust
zijn, maar min of meer zonder er bij na te denken. Als de non-screener
wil gaan telefoneren, zal hij zich eerder terugtrekken naar een ruimte
waar hij alleen is, zal de radio of TV uitzetten, en dergelijke. Een nonscreener zal ook hogere arousalniveaus laten zien in situaties waarin hij
te maken heeft met niet-relevante informatie. Overprikkeling wordt eerder bereikt dan bij screeners. Blootstelling aan een omgeving met een
hoge informatie-dichtheid zal, in termen van complexiteit en onvoorspelbaarheid van de omgeving, non-screeners meer belasten en eerder
uitputten dan screeners. Non-screeners zullen minder goed functioneren in situaties die als onplezierig, gevaarlijk, angst- en/of arousalverhogend worden ervaren en minder snel habitueren aan prikkels uit de omgeving. De tolerantie voor negatieve informatie uit de omgeving zal
navenant geringer zijn bij non-screeners. De non-screener lijkt daarmee
gevoeliger voor de ervaring van overlast dan de screener.
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Beter een verre vriend dan een lastige buur
In het voorgaande is de frictie tussen privé- en publiek domein toegespitst op de relatie tussen persoon en omgeving, om zo zicht te krijgen
op de psychologische factoren die mogelijkerwijs een rol spelen bij het
ontstaan van overlast. Ik heb echter gesteld dat overlast in laatste instantie een probleem van de sociale orde is. Het wordt dan ook tijd daar de
aandacht op te richten.
De individuele leefruimte is gekenschetst als het product van de relatie
tussen persoon en omgeving. Die leefruimte maakt echter deel uit van
een grotere sociale orde die weer op allerlei manieren de individuele
leefruimte beïnvloedt. Door persoon en omgeving van elkaar te onderscheiden, zouden we bijna vergeten dat veruit het grootste en belangrijkste deel van de omgeving van een persoon bestaat uit andere personen
en dat iedere persoon zelf onderdeel vormt van de omgeving van anderen. Wanneer wij last hebben van onze omgeving, hebben we dus veelal
last van elkaar.
De sociale orde speelt een belangrijke rol in het reguleren van de omgang tussen de verschillende deelnemers in het sociale verkeer en bestaat bij de gratie van onderlinge afspraken en een (minimale) bereidheid om ons aan die afspraken te houden. Die afspraken zijn niet vast
omschreven en in veel gevallen niet expliciet. Misschien dat de beste regulering van het sociale gedrag zelfs impliciet verloopt: mensen houden
zich aan afspraken en verplichtingen die tot het domein van het vanzelfsprekende behoren. We zijn daarin niet onbaatzuchtig. Wij houden rekening met anderen in de hoop en verwachting dat anderen rekening met
ons houden. Dat wederkerigheidsprincipe ligt ten grondslag aan de notie
dat in alledaagse situaties een ‘goede buur’ vaak zoveel belangrijker is
dan een ‘verre vriend’.
Misschien is het ook wel zo dat veel stilzwijgende afspraken pas expliciet worden wanneer de samenleving, de sociale orde, ingrijpend verandert. Dan gaan mensen zich beklagen over het verlies aan normen en
waarden, de ontbinding van sociale structuren, het gebrek aan sociale
cohesie en solidariteit (Komter, Burgers e.a., 2000). Er is een groot aantal
historische en maatschappelijke factoren die bijdragen aan veranderingen in de sociale orde, maar ik zal me hier beperken tot een drietal die
psychologisch relevant zijn.
Ten eerste is, door toename van mobiliteit, globalisering, technologische vernieuwingen, de invloed van de media, het aantal mensen waarmee we in contact (kunnen) komen sterk toegenomen. Die mensen zijn
wat betreft hun sociale, culturele en/of etnische achtergrond dan ook
nog eens veel diverser dan in het betrekkelijk recente verleden. De traditionele bindingen die er bestonden binnen bijvoorbeeld sociale lagen
van de bevolking, levensbeschouwelijke zuilen, geografische streken,
stadswijken of buurten, zijn minder bepalend vergeleken met enkele decennia geleden. Dat heeft ons deels verlost van de dwang die uitgaat van
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sociale controle, maar heeft de mensen ook gedeeltelijk geïsoleerd en
geanonimiseerd in hun alledaagse situatie.
Onderzoek naar de effecten van urbanisatie bevestigt dit beeld. Er
wordt in dichtbevolkte gebieden meer stress ervaren. Mensen zijn minder snel geneigd elkaar te helpen, terughoudender in het aangaan van
sociale contacten, kijken elkaar minder aan, terwijl gevoelens van vijandigheid worden versterkt (zie voor een overzicht Bell, e.a., 1996). Er is
tevens op gewezen dat er ‘natuurlijke’ grenzen zijn aan het aantal sociale
contacten dat we op een effectieve manier kunnen onderhouden. Waar
we die grenzen overschrijden, gaat dit ten koste van de kwaliteit van die
contacten (Dunbar, 1996; Gladwell, 2000).
Ten tweede is de omgang met de naaste omgeving fragmentarischer en
beperkter geworden. Niet zelden weten we amper wie onze buren zijn,
laat staan dat we bij hen over de vloer komen. In het slechtste geval hebben we alleen maar last van onze buurman en zouden we hem maar wat
graag ruilen voor een verre vriend. Ook familiale banden zijn minder
hecht en bepalend voor ons doen en laten geworden.
Ten derde is, volgens John Locke (1998) in The de-voicing of society, de
aard van de omgang tussen mensen ingrijpend aan het veranderen. Bij
het aangaan van sociale contacten speelde nabijheid – het ontmoeten
van anderen – een belangrijke rol. Het is vaak in het contact vis-à-vis dat
sociale interactie het gemakkelijkst tot stand komt, de grootste voldoening kan geven, maar ook de grootste sociale binding en wederzijdse verplichting geeft. We kunnen onszelf beter presenteren in het fysieke contact en zijn beter in staat anderen te begrijpen, aan te voelen, enzovoort.
Zakenmensen willen voor het afsluiten van een grote deal, graag de andere partij in de ogen kunnen zien. Ook in allerlei alledaagse contacten
staan we anders tegenover iemand wanneer we daadwerkelijk contact
hebben. Zo is het moeilijker om tegen iemand te liegen wanneer je oogin-oog met hem staat dan wanneer je hem bijvoorbeeld aan de telefoon
hebt.
Voor zover nabijheid een bijdrage levert aan de kwaliteit van ‘het cement van de samenleving’, staat dat tegenwoordig sterk onder druk, aldus Locke. Steeds meer van onze contacten hebben een min of meer zakelijk karakter gekregen, zijn incidenteel en kortdurend. Zelfs met
vrienden moeten we een afspraak maken en wordt eerst de agenda getrokken, waarna we niet zelden constateren dat we de komende maand
vol zitten. Veel contacten verlopen via intermediairs als telefoon, fax,
e-mail of internet en ontberen ieder fysiek contact. Mensen besteden
volgens Locke meer tijd aan het kijken naar talk-shows dan dat ze met
vrienden en verwanten daadwerkelijk gesprekken voeren over hun alledaagse besognes.
Deze veranderingen hebben de (virtuele) bewegingsvrijheid van het
individu enorm vergroot, maar niet zonder dat daar een prijs voor moet
worden betaald. Anonimiteit in de sociale omgang tussen mensen kan
gemakkelijk het fundament van het stilzwijgende wederkerigheids-
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principe aantasten en daarmee de gemeenschapszin. Met de toename
van de complexiteit van de leefwereld is tevens de voorspelbaarheid en
controle van die wereld afgenomen. We proberen de effecten daarvan te
maskeren door dat individuele vrijheid te noemen, maar niet altijd met
succes.
Last der vrijheid
‘Vrij maakt niet gelukkig’, kopte de Volkskant (18 november 2000) een
artikel van Rita Kohnstamm over de sterke toename in autonomie en
keuzevrijheid waarmee de moderne mens zich ziet geconfronteerd. Een
van de consequenties van keuzevrijheid is dat men zelf zal moeten bepalen wat men wel of niet doet en dat betekent dat individuen steeds minder vaak op het kompas van hun vanzelfsprekendheden kunnen varen.
Dat impliceert dat er een grote verantwoordelijkheid bij het individu zelf
komt te liggen. Dat niet iedereen daar altijd even goed mee om kan gaan,
blijkt vrijwel dagelijks. We zijn elkaar regelmatig tot last, maar niemand
beschikt over het gezag om daar iets tegen te doen. We kunnen ons wel
ergeren aan het mobiel telefoneren in een willekeurige treincoupé, een
café of andere publieke ruimte, maar zolang we daar niet de consequentie aan verbinden dat we zelf dan ook afzien van dat gedrag, hebben we
weinig recht van spreken.
Deze tendens is al veelvuldig gediagnosticeerd en dat levert meestal
een somber beeld op. Volgens Sennett (1977) is de samenleving steeds
veeleisender geworden. Overal moet het individu optimaal voor de dag
komen en ‘zichzelf zijn’, maar dat is een vrijwel onmogelijke opgave.
Lasch (1979) heeft dit gerelateerd aan ‘een cultuur van narcisme’, waarin
mensen hun hoop en verwachtingen niet meer ontlenen aan de toekomst van de samenleving, maar vluchten in zichzelf. Het tanende respect voor anderen ziet Lasch als een bij-effect van een ernstige overschatting van het Ik. Zelfverwerkelijking is een strijd geworden en
assertiviteit is één van de wapens waarmee die gevoerd kan worden.
Voor wie echter het respect voor anderen heeft verloren, kan die assertiviteit gemakkelijk de gedaante aannemen van onbeschoftheid en onbeschaamdheid. Ik doe wat ik wil en met wat anderen daar van (onder)vinden, heb ik niets te maken.
We beschikken ook daadwerkelijk over steeds meer mogelijkheden om
ons in de publieke ruimte als privépersoon te manifesteren. Waar we ons
nog niet zolang geleden overbewust waren van de ogen en oren van anderen, die ons er van weerhielden om onze intimiteit bloot te geven, daar
gedragen we ons nu soms alsof we ons in een cocon bevinden: immuun
voor de buitenwereld. Met de auto, het verlengstuk van onze privéwereld, beschikken we trouwens ook in materiële zin over zo’n cocon.
Veel mensen ervaren hun auto als symbool van vrijheid. Het zal dan ook
wel niet toevallig zijn dat het verkeer bij uitstek een plek is waar mensen
elkaar als lastig ervaren.
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Kohnstamm meent dat mensen er beter aan doen hun mateloze vrijheid wat in te tomen en zichzelf beperkingen op te leggen, regels te stellen voor hun gedrag, om zo weer greep te krijgen op hun eigen handelen
en dat van anderen. Regels zorgen er immers voor dat je je niet iedere
keer hoeft af te vragen wat je doet en maken het ook mogelijk om bepaalde dingen niet te doen.
Het is geen onsympathiek advies, maar het legt ook de vinger op de
zere plek, want die regels moet het individu blijkbaar ook weer zelf bedenken. Vroeger kreeg hij ze grotendeels aangeleverd door de samenleving, ondersteund door overheidsmaatregelen, sociale instituties, sociale
netwerken in de buurt, enzovoort. De overheid heeft zich echter voor een
belangrijk deel terug getrokken uit het sociale verkeer, dat wil zeggen,
stimuleert ook de autonomie en keuzevrijheid van mensen. Vanuit de
stilzwijgende optiek dat iedere burger als een kleine zelfstandige opereert, wordt hij in zijn doen en laten steeds meer op zijn autonomie aangesproken, van zijn keuze voor de verzekering van zijn gezondheid tot de
vrijheid om zijn leven voortijdig te beëindigen. ‘De samenleving, dat zijn
wij’ laat de overheid ons via Postbus 51 weten, maar een overheid die
zichzelf in toenemende mate aan haar verantwoordelijkheden voor die
samenleving onttrekt, geeft op dit vlak niet een betrouwbare indruk (zie
Zijderveld in De Volkskrant, 2000).
De politiek biedt ook geen soelaas. Onlangs nog bejubelde minister
Jorritsma de ‘privatisering van de mens’, waarna Schuyt (2000) zich afvroeg of deze onzinnige uitspraak misschien ook iets te maken had met
‘het ontbreken van een band tussen mensen’. De politiek sanctioneert
trouwens maar al te vaak allerlei maatschappelijke vormen van overlast,
zoals niet zo lang geleden VVD-fractieleider Dijkstal, die badinerend
deed over de paar koeien en een paardekop die last zouden hebben van
vliegveld Schiphol. Politici verschuilen zich achter de complexiteit van
de samenleving of maskeren het probleem door normstellingen voor
overlast aan te passen, te herberekenen, enzovoort.
Tot overmaat van ramp kan de burger voor raad en hulp ook steeds
minder terugvallen op zijn directe omgeving. Steeds vaker kent hij die
omgeving nauwelijks persoonlijk en daarbij staat die omgeving voor dezelfde dilemma’s. Zelfs waar individuen erin slagen om zichzelf regels en
beperkingen op te leggen, is het niet realistisch te verwachten dat anderen zich zondermeer naar die regels zullen voegen. Wanneer je je in een
treincoupé beklaagt over het mobiel bellen van een medepassagier, vindt
deze dat niet zelden ‘jouw probleem’ en meent dat je dan maar ergens
anders moet gaan zitten. Het probleem met overlast is echter dat je
meestentijds niet ergens anders heen kunt. Als dat zo was, zou je het niet
als overlast ervaren.
Daarmee tekent zich een paradoxale situatie af. De moderne mens is
aan de ene kant prikkelzuchtig, zoekt zelf actief het spektakel op, houdt
van spanning en pocht over zijn werkdruk als was het zijn grootste verdienste. Om dat allemaal te kunnen realiseren, meent hij recht te hebben
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op maximale vrijheid. Aan de andere kant lijkt hij daar psychologisch
gezien onvoldoende voor toegerust en klaagt hij over de onmogelijkheid
om de drukte te ontvluchten, lijdt hij aan stressgerelateerde kwalen en
ervaart hij zijn medemensen als lastpakken. Hij ervaart voortdurend hinder van zijn medemensen, die dezelfde vrijheid opeisen die hij zich permitteert, en dat is waar de wal het schip keert.
Dit alles hoeft geen aanleiding te geven tot obligaat cultuurpessimisme, waarin geklaag over het verval van normen en waarden
steevast de overhand neemt, maar waarvoor geen oplossingen bestaan
(Van Halen, 2000). In een pluriforme samenleving is het echter wel problematisch om gemeenschappelijke normen en waarden te formuleren
en daar zal het publieke debat dan ook over moeten gaan. Er zit met andere woorden niet veel anders op dan er ‘samen uit te komen’.
... en ik zal uwe bevelen onderhouden
Voor zover men overlast wil opvatten als symptoom van de huidige tijd,
dat, in termen van Komter, Burger e.a. (2000), ‘het cement van de samenleving’ aantast, dan vooral omdat het het wederkerigheidsprincipe onder
druk zet. Waar we het gevoel hebben dat anderen hun sociale verplichtingen niet naleven, hebben we er moeite mee ze zelf na te leven, en zullen we anderen gemakkelijk tot last zijn omdat zij ons ook tot last zijn. Zo
zal overlast door iedereen worden ervaren als een moeilijk te controleren
en onrechtmatige inbreuk op zijn privésfeer. Het ontbreken van sociale
controle kent in die zin een negatieve variant van het wederkerigheidsprincipe, een soort ‘wetteloosheid’, waarin niemand zich iets gelegen laat
liggen aan de ander.
Het is een illusie om te verwachten dat het probleem van overlast zich
op het niveau van het individu laat oplossen. Het is in de sociale orde,
vertegenwoordigd in de instituties, de overheid, de politiek, enzovoort,
dat voorwaarden voor sociale binding in de samenleving moeten worden
geschapen. Pas als de samenleving voldoende bescherming biedt aan de
persoonlijke levenssfeer, en dat paradoxaal genoeg meer door de persoonlijke autonomie in te perken dan te vergroten, is het (weer) mogelijk
je te voegen naar de wetten en regels van die samenleving. Misschien dat
de tekstdichter van Psalm 119, vers 134 dat bedoelde toen hij schreef:
‘Verlos mij van des menschen overlast, en ik zal uwe bevelen onderhouden’. Maar daarmee hebben we ons zeker buiten het terrein van de psychologie begeven.
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Onveiligheid in de stad
J.P.L. Burgers*

Angst voor criminaliteit en gevoelens van onveiligheid zijn in de loop van
de negentiende eeuw steeds meer een stedelijke aangelegenheid geworden. Waar banditisme bijvoorbeeld aanvankelijk vooral het platteland
teisterde, vaak in de nasleep van oorlogssituaties, werd in het tijdperk
van de verstedelijking en de urbanisatie geweldscriminaliteit steeds
meer een stedelijk verschijnsel (Evans, 1998). Waar steden, ook door hun
fysieke afgrendeling door middel van wallen, bruggen en stadspoorten,
lange tijd symbool stonden voor veiligheid en geborgenheid, werden zij
plaatsen waar, althans in de beleving van veel mensen, de misdaad welig
tiert. Gevoelens van onveiligheid speelden dan ook een rol in het proces
van suburbanisatie dat in de twintigste eeuw steden in een snel tempo
deed leeg stromen.
De vraag of criminaliteit in steden is toegenomen valt nauwelijks te
beantwoorden. Definities van criminaliteit veranderen, registratie van
criminaliteit is iets anders dan het voorkomen van criminaliteit en ook
de gevoeligheid voor criminaliteit, en daarmee de geneigdheid daar aangifte van te doen, is aan verandering onderhevig. Toch lijkt het aannemelijk dat steden, meer dan kleinere plaatsen en het platteland, kenmerken
hebben die gevoelens van onveiligheid genereren. En die gevoelens zijn
ook gegrond, in die zin dat ze verbonden zijn met stedelijke vormen van
criminaliteit en overlast.
Hieronder zal ik drie aspecten aanstippen die in dit verband van belang zijn. Het eerste is de openbare sfeer die eigen is aan steden. Het gaat
hierbij met name om plaatsen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van veel, voor elkaar onbekende mensen. Door verdergaande
maatschappelijke en geografische schaalvergroting worden mensen hier
in toenemende mate geconfronteerd met mensen die in allerlei opzichten anders zijn dan zijzelf. In die openbare sfeer zijn er ook meer mogelijkheden tot diefstal, beroving en bedrog, en ook tot het verdwijnen in
de anonimiteit van mensen die criminele activiteiten ontplooien of hebben ontplooid.
Het tweede aspect heeft betrekking op het feit dat steden, door de aanwezigheid van grote groepen mensen die dezelfde interesse, smaak of
leefstijl hebben, een draagvlak en markt creëren voor allerlei gedragingen. Dat draagvlak is vaak zelfversterkend in die zin dat de aanwezigheid
van een bepaalde sociale of fysieke infrastructuur weer nieuwe mensen
aantrekt. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld operaliefhebbers en
*
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museumbezoekers, maar ook voor druggebruikers en voetbalvandalen.
Het derde aspect heeft betrekking op het feit dat steden plaatsen zijn
waar concentraties van mensen te vinden zijn die in economische
achterstandssituaties verkeren. In dergelijke buurten en wijken is de geregistreerde criminaliteit vaak hoger dan op andere plaatsen en dat worden dan plekken die mensen gaan mijden.
Openbaarheid en stedelijkheid
De Duitse stadssocioloog Hans-Paul Bahrdt (1961) heeft stedelijke openbaarheid ooit getypeerd als een sfeer van ‘onvolledige integratie’. Het
idee – dat overigens door meer stads- en cultuursociologen naar voren is
gebracht – is dat steden plaatsen zijn waar mensen voortdurend in situaties verkeren waarin zij geconfronteerd worden met mensen die zij niet
persoonlijk kennen. Als er in zulke situatie al sprake is van ontmoetingen, van interactie, dan heeft die altijd een partieel karakter: een klant
koopt iets in een winkel, een patiënt bezoekt een specialist in een ziekenhuis, een bezoeker koopt een kaartje voor een museum en een catalogus
voor een expositie, mensen zitten in hetzelfde café enzovoort. Richard
Sennett (1978) heeft erop gewezen dat wanneer het verkeren met vreemden een dominante trek wordt als gevolg van verstedelijking, er specifieke omgangsvormen tot onwikkeling komen die als civility getypeerd
kunnen worden. In plaats dat mensen vreemden met argwaan, vijandigheid en mogelijk gewelddadigheid tegemoet treden, hebben zij gedrag
ontwikkeld waarmee de omgang met vreemden een routine is geworden.
Die civility betreft vooral allerlei vormen van gestileerd gedrag, waarbij
mensen rollen spelen. Dat repertoire aan rolgedrag is essentieel om een
stedelijke samenleving te kunnen laten functioneren, betoogt ook
Bahrdt.
Maar behalve dat verstedelijking tot ‘civility’ heeft geleid, hebben stedelingen ook, en daar hebben Bahrdt en Sennett veel minder oog voor,
een habitus ontwikkeld die het mogelijk maakt onaangename confrontaties te vermijden. Langdurig verblijf in een stad maakt mensen street
wise. Er wordt zo min mogelijk aanleiding gegeven tot ongewild contact:
niemand aankijken, maar iedereen zien. Personal space wordt op allerlei
ingenieuze manieren beschermd in trams, bussen, wachtrijen, zalen en
op trottoirs, bankjes en pleinen (Goffman, 1971). Degene die deze kunst
niet voldoende beheerst, kan, naast andere ongemakken, te maken krijgen met vormen van criminaliteit. Veel bezoekers aan steden vallen door
hun gebrek aan specifieke lokale kennis en vaak ook aan vaardigheden
om te opereren in grootstedelijke openbare ruimten, relatief gemakkelijk
ten prooi aan vormen van kleine criminaliteit. En omdat steden steeds
belangrijker zijn geworden als recreatieve en toeristische bestemmingen,
is op bezoekers en toeristen gerichte criminaliteit toegenomen. De moderne toerist wapent zich door zo min mogelijk op een toerist te lijken en
karakteristiek toeristengedrag, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van
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kaarten en plattegronden op straat, zoveel mogelijk te vermijden. In de
meeste handleidingen voor het bezoeken van steden worden veel nuttige
wenken gegeven voor het vermijden van het risico met criminaliteit geconfronteerd te worden. Wie een auto huurt op het vliegveld van Miami
krijgt een lange lijst met aandachtspunten mee om te voorkomen dat
men het slachtoffer wordt van gewelddadige berovingen.
Maar niet alleen de bezoeker of toerist wordt geconfronteerd met personen en gedragingen die gevoelens van onveiligheid kunnen oproepen.
Ook de stadsbewoner heeft, als gevolg van toegenomen mobiliteit, te
maken met steeds meer mensen die van hem verschillen in gedrag en
uitdossing. Daar komt bij dat de constante aanwezigheid van veel mensen niet alleen de mogelijkheid biedt tot bepaalde criminele activiteiten,
maar ook toegang tot andere bronnen van bestaan. Dat zien we bijvoorbeeld bij dak- en thuislozen. Net als voor criminaliteit het geval is, is daken thuisloosheid steeds meer een stedelijk verschijnsel geworden. En de
omvang ervan is onmiskenbaar gegroeid (Jencks, 1994). Als een moderne
variant op de prehistorische jager-verzamelaar zijn dak- en thuislozen
deels afhankelijk van wat zij vinden en kunnen vangen in de openbare
ruimte. Zwervers zijn natuurlijk geen criminelen, maar verhogen vaak
wel het gevoel van onveiligheid van veel mensen die de stedelijke openbare ruimte bezoeken. En er is natuurlijk in het geval van verslaafden
vaak een overlap tussen het plegen van criminele activiteiten en het ontberen van een vaste woon- of verblijfplaats. Daarom is er hier en daar de
ontwikkeling zichtbaar dat dak- en thuislozen worden geweerd in winkelcentra door surveillerende politie- of veiligheidsbeambten en door de
aanpassing van het straatmeubilair.
Stedelijk draagvlak
Dat steden op grond van hun inwonertal en de diversiteit van de bevolking draagvlakken hebben voor de meest uiteenlopende voorzieningen
en activiteiten, is een principe dat al lang bekend is en gebruikt wordt
voor allerhande vormen van ruimtelijke planning. Omdat steden veel
mensen binnen hun grenzen hebben die van kunst en cultuur willen genieten, zijn er tal van podia, zalen, ateliers en galeries waar dat mogelijk
is. En omdat die voorzieningen er zijn, worden ook mensen van buiten
die steden naar de stad getrokken, als bezoeker of als bewoner. En voor
de professionals op het terrein van kunst en cultuur, in het bijzonder veel
uitvoerende kunstenaars, is de stad de plek om te zijn (Blau, 1989;
Fischer, 1984).
Voor tenminste een aantal vormen van criminaliteit is dat niet anders.
Dat zou dan kunnen verklaren waarom bepaalde vormen van criminaliteit in steden meer voorkomen dan op grond van louter inwoneraantal
verwacht zou kunnen worden. In de recente literatuur over de sociaaleconomische ontwikkeling van en in steden is wel gesuggereerd dat de
steden steeds meer de plekken worden waar vanuit de internationaler
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wordende economie wordt gestuurd en gecoördineerd (Sassen, 1991).
Vooral voor die processen van sturing en coördinatie zou het nodig zijn
gebruik te maken van agglomeratievoordelen: het ruimtelijk dicht bijeen
zitten van allerhande vormen van vooral zakelijke dienstverlening. De
vraag is of zoiets ook geldt voor landsoverschrijdende vormen van criminaliteit. Voor zover daarvoor allerlei vormen van hoogwaardige en gespecialiseerde dienstverlening nodig zijn, ligt het voor de hand te veronderstellen dat grote, internationaal georiënteerde steden – ook wel global
cities genoemd (Sassen, 1991) – ook aantrekkelijke vestigingsplaatsen
zijn voor de meer geavanceerde vormen van misdaad. Voor zover georganiseerde misdaad het karakter draagt van de voorzetting van de economie met andere middelen, lijkt die verwachting gewettigd. De recente
liquidaties van topcriminelen in Amsterdam doet in ieder geval geen afbreuk aan die veronderstelling. En die liquidaties en hun nasleep verhogen vaak weer gevoelens van onveiligheid in de stad.
Natuurlijk is de georganiseerde misdaad voor een belangrijk deel ondoorzichtig en ondoordringbaar en bestaan er meer gissingen dan echte
inzichten in dit opzicht. Maar er zijn wel meer zichtbare voorbeelden te
noemen van het draagvlakmechanisme bij criminele activiteiten. Een
goed voorbeeld daarvan is de drugsgerelateerde criminaliteit. Dit is misschien wel de meest stedelijke vorm van criminaliteit, waarbij er op
grond van een relatief grote groep gebruikers een complete infrastructuur is ontstaan die, op haar beurt, weer nieuwe gebruikers aantrekt.
Daarbij moet niet alleen aan gebruiksruimten worden gedacht – variërend van koffieshops tot en met drugspanden in stadsvernieuwingsbuurten – maar ook aan drugsrunners en ander arbeidsaanbod dat beschikbaar is voor illegale activiteiten, aan opvangcentra voor (verslaafde)
dak- en thuislozen en andere vormen van hulpverlening, plaatsen waar
spullen, van diefstal afkomstig (bijvoorbeeld autoradio’s) kunnen worden
afgezet, plekken die geschikt zijn als tippelzones voor verslaafde straatprostituees enzovoort. Het gaat hier om een zichzelf versterkend proces:
de aanwezigheid van druggebruikers biedt een basis voor een daarop
afgestemde en daaraan gerelateerde infrastructuur, maar die infrastructuur trekt op haar beurt weer nieuwe gebruikers aan en ook mensen die
van die infrastructuur kunnen leven, hoe marginaal soms ook.
Maar de drugsscene is niet het enige voorbeeld van het belang van
draagvlak voor criminele activiteiten. Steden zijn in toenemende mate
plekken van opwinding en extase geworden (Burgers, 1999). Waar de
negentiende-eeuwse stedelijke bestuurders nog zoveel mogelijk probeerden allerlei als gevaarlijk beschouwde vormen van vermaak en vertier te
bestrijden door middel van een breed ingezet beschavingsoffensief, zo is
er nu een sterke aandrang zoveel mogelijk de vermakelijke kanten van de
stad te benadrukken (Burgers, 1992).
De plaatsen die dienen tot zinnelijk genot zijn divers van karakter. Het
meest direct en ongegeneerd worden de zinnen geprikkeld op die plaatsen waar de ruimte is geërotiseerd. Raamprostitutie, seksclubs en -shops,
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‘live acts’ en ‘peep-shows’ – de McDonalds van de erotiek (Ritzer, 1993,
p. 8) – zijn in aantal en zichtbaarheid toegenomen. Maar dat geldt ook
voor cafés en disco’s, die grote gedeelten van de openbare ruimte in de
stadscentra domineren. Die concentratie creëert een bepaalde atmosfeer
die op zichzelf weer tot een zekere mate van zinnenprikkeling kan leiden,
ook buiten de etablissementen waar gedronken, gedanst, gepraat en
(mee)gezongen wordt. Die sfeer kan zowel bestaan uit behaaglijk geroezemoes als broeierige agressiviteit. Hoe verschillend ook, in beide gevallen zijn er mensen die daar door aangetrokken worden. Veel gevallen van
wat inmiddels ‘zinloos geweld’ heet, zijn gerelateerd aan overmatig
drankgebruik in uitgaanscentra. Waar het café en alcoholgebruik in de
stad gedurende lange tijd in de negentiende en twintigste eeuw op zijn
best gedoogd werden of object van actieve bestrijding waren (Jansen,
1976), zijn het in de late twintigste eeuw stijgende cultuurgoederen gebleken. De vrijetijdsfunctie van steden en het bijzondere van stadscentra
heeft geleid tot een opwaardering van vertier en vermaak (Burgers en
Oosterman, 1992). Aangeschoten mensen op straat zijn een teken van
gezelligheid en plezier; zij duiden op de aanwezigheid van ‘grand cafés’,
terrassen, evenementen, levendigheid kortom. Gebral op straat van
mensen in kennelijke staat wordt vooral gezien als een hinderlijk bijverschijnsel van iets van wat in principe in orde is: een zo vermakelijk mogelijke stad, een ‘uitstad’ (Burgers, 1992), waar plezier ook stedelijke
werkgelegenheid schept.
Achterstandsbuurten en -wijken
Onveiligheid en criminaliteit worden vaak geassocieerd met
‘achterstandswijken’ (Short, 1997). Sociale exclusie is vaak ruimtelijk geconcentreerd. In Nederland is de bijstandsafhankelijkheid niet alleen
hoger in de grote steden dan elders in het land, maar ook langduriger
van karakter (Engbersen en Snel, 1996, p. 131). Vooral voor steden in het
buitenland is beschreven welke gevolgen geografisch geconcentreerde
sociale uitsluiting kan hebben. Zo heeft bijvoorbeeld Wilson (1987) gewezen op het ontstaan van armoede- en werkloosheidsculturen die het
mogelijk maken te overleven in een situatie waar men is afgesneden van
geaccepteerde vormen van sociale stijging. Wanneer de gereglementeerde, officiële economie geen mogelijkheden biedt, worden alternatieve carrières ontwikkeld.
Anderson (1990) heeft beschreven hoe in een zwarte buurt in Philadelphia, waar de werkloosheid tegelijk wijd verbreid en langdurig is, jonge
mannen op zoek gaan naar andere bestaansmogelijkheden. Waar een
man enkele decennia geleden nog status ontleende aan het feit dat hij op
jonge leeftijd een gezin zou kunnen onderhouden op grond van vast
werk en waarbij de huisvader als familiehoofd het dominante rolmodel
was, zo leidt een situatie waar werk verdwenen is tot criminele carrières,
waarbij bewonderend gekeken wordt naar de drugshandelaar met het
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grote geld en de snelle levensstijl. Natuurlijk is een dergelijke carrière
niet voor iedereen weggelegd en leiden aspiraties in die richting vaak
alleen tot een uitgebreid strafblad, gevangenisstraf en verslaving.
Door het gebrek aan carrièremogelijkheden in de reguliere economie
worden mannen ook steeds minder aantrekkelijke huwelijkspartners
voor vrouwen die ook in aanmerking kunnen komen voor een bijstandsuitkering. Bijstandsmoeder is vaak een aantrekkelijker status dan de
echtgenote te zijn van een werkloze, en zeker van een verslaafde, crimineel of beide. In een situatie met weinig vooruitzichten, zo heeft Wilson
voor de Amerikaanse getto’s betoogd, is een korte termijnperspectief de
meest rationele optie. Een impulsieve levensstijl gericht op onmiddellijk
overleven ligt voor de hand in een situatie waar de arbeidsmarkt mensen
uitsluit. En zo worden delen van de binnensteden waar men concentraties aantreft van mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken, plaatsen waar informele en criminele praktijken tot inkomensvorming leiden, waar de sociale orde wordt bepaald door jeugdbendes
(Jankowski, 1991) en de rest van de stedelijke bevolking niet meer durft
te komen, kortom: ganglands.
In de meeste achterstandwijken, zowel in Nederland als in andere economisch geavanceerde landen, behoren veel bewoners tot minderheidsgroepen. Veel auteurs hebben beklemtoond dat niet zozeer etnische of
nationale achtergrond bepalend is voor criminaliteit, maar sociaaleconomische status. Zoals Shaw en McKay al meer dan vijftig jaar geleden betoogden, toen zij het hadden over de hogere aantallen delinquenten onder Afro-Amerikanen jongens in vergelijking met blanke: ‘… it
cannot be said that they are higher than rates for white boys in comparable areas, since it is impossible to reproduce in white communities the
circumstances under which Negro children live’ (geciteerd in: Short,
1997, p. 10). Maar dat betekent ook, dat in de mate waarin minderheden,
meestal migranten, meer dan andere groepen geconfronteerd worden
met armoede en achterstand, we onder minderheden en migranten
meer deviantie en criminaliteit mogen verwachten. En dat dan niet op
grond van etnische of nationale, maar op grond van sociaaleconomische kenmerken.
Net zoals de problematiek van de multiculturele stad lange tijd voor
een louter Amerikaans verschijnsel werd gehouden, zo hebben we in Europa, en zeker in Nederland, ook geloofd dat de ontwikkeling in de richting van no go areas te exotisch was voor landen met en meer gematigd
sociaal klimaat. De recente sterke toename van – vaak aan drugs gerelateerde – criminaliteit onder jongeren uit de kringen van migranten (Ministeries van binnenlandse zaken en justitie, 1997) met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, laat zien dat de Verenigde Staten ook in dat
opzicht minder ver weg zijn dan we geneigd zijn te denken.
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Besluit
In het voorgaande zijn activiteiten die aanleiding kunnen geven tot gevoelens van onveiligheid bekeken vanuit drie verschillende aspecten die
kenmerkend zijn voor grote steden: de openbare sfeer, het principe van
draagvlak en de aanwezigheid van achterstandsbuurten en -wijken. Aan
het eind gekomen van deze beschouwing is het verleidelijk een poging te
wagen een aanduiding te geven van mogelijk relevante toekomstige ontwikkelingen in dit opzicht.
Wat de openbare ruimte in steden betreft kan de verwachting uitgesproken worden dat, als gevolg van toegenomen mobiliteit en een
groeiende aantrekkingskracht van steden, stadsbewoners en -bezoekers
te maken zullen krijgen met meer ‘vreemde’ mensen: niet alleen in de
betekenis van onbekend, maar ook van ‘afwijkend’. Dat kan op zichzelf al
gevoelens van onveiligheid of ongeborgenheid oproepen of versterken.
Maar ook zal groeiende mobiliteit meer gelegenheidscriminaliteit genereren. Zowel daders als slachtoffers worden mobieler. Daar staan technologische ontwikkelingen tegenover die remmend kunnen werken. In toenemende mate zal openbare ruimte via videobewaking in het oog
gehouden worden, een verdere uitbreiding van het surveillancemechanisme waar Foucault aandacht aan heeft besteed.
Het draagvlakprincipe is minder duidelijk in te schatten als het gaat
om toekomstige ontwikkelingen. Aan de ene kant zouden ontwikkelingen in de sfeer dan de telematica ervoor kunnen zorgen dat het principe
van draagvlak een andere, minder ruimtelijk gewortelde invulling krijgt.
Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde bezoekersstromen – bijvoorbeeld forensen en andere werkgeoriënteerde bezoekers – afnemen. De
noodzaak tot het betreden van de openbare, stedelijke ruimte wordt
minder sterk. Aan de andere kant zijn veel stedelijke voorzieningen niet
te ‘ontgeografiseren’ (Burgers, 1988), dat geldt in het bijzonder de sectoren waar zinnelijk genot en lust tot opwinding een centrale rol spelen: de
horeca, koffieshops, sportmanifestaties en andere grootschalige evenementen. Daar zullen, door een toename van mobiliteit van mensen en
informatie steeds meer bezoekers op af komen. Daarmee verbonden gevoelens van onveiligheid van stadsbezoekers en -bewoners zullen dan
recht evenredig daarmee toenemen.
Wat de achterstandswijken betreft, is er een daling van deviante en
criminele activiteiten te verwachten als gevolg van verdere integratie en
vooral economische emancipatie van (kinderen van) migranten. De minderheden zijn op dit moment bezig aan een snelle inhaalbeweging op de
arbeidsmarkt. Sociaal-economische achterstand zal als factor achter
overlast en criminaliteit minder belangrijk worden. Daar staat tegenover
dat er ongetwijfeld weer nieuwe migrantenstromen naar de geavanceerde economische landen zullen komen, vooral ook gezien de snel toenemende structurele krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook de asielzoekersproblematiek zal tot voortgaande lange afstandsmigratie leiden.

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001

32

En in de mate waarin nieuwe migranten in achterstandssituaties zullen
komen te verkeren, kunnen informele en illegale activiteiten wederom
alternatieve wegen tot sociale stijging of minstens tot overleven zijn.
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Nederland vroeger veiliger?
De veranderde beleving van onveiligheid
G.N.G. Vanderveen*

Nederland wordt steeds onveiliger. Dat is althans de indruk die ontstaat
wanneer je de krant leest of naar het nieuws kijkt. Eind oktober 2000 beschreven diverse media de resultaten van onderzoek naar onveiligheidsbeleving. Verschillende kranten kopten: ‘Helft Rotterdam voelt zich onveilig’ (zoals bijvoorbeeld De Volkskrant, 31 oktober 2000) of een kop van
gelijke aard. Uit ander onderzoek bleek dat ruim 30% van de Nederlanders van mening is dat je vroeger ’s avonds nog wel een straatje om kon
gaan, maar tegenwoordig niet meer. Bijna 80% ervaart enige vorm van
onrust en voelt zich in bepaalde mate onveilig.
Het lijkt erop dat mensen zich steeds onveiliger voelen en dat men
denkt dat Nederland onveiliger wordt. Dit gaat wellicht gepaard met een
punitieve houding ten aanzien van normovertredend gedrag, en een positieve waardering van verstrekkende maatregelen dergelijk gedrag te
voorkomen, aan te pakken en te bestraffen. Technologische hulpmiddelen zoals DNA-onderzoek kunnen bij dergelijke maatregelen gebruikt
worden. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen een groot vertrouwen
hebben in de effectiviteit van technologische hulpmiddelen en bovendien in grote mate maatregelen acceptabel te vinden waarbij gebruik
gemaakt wordt van deze hulpmiddelen (Elffers, 2000). In figuur 1 wordt
dit vertrouwen in de effectiviteit van maatregelen als de registratie van
zedendelinquenten, DNA-profielen en camerabewaking geïllustreerd.
Maar was het vroeger dan veiliger? Durft men tegenwoordig niet meer
over straat? Het is verleidelijk hier bevestigend op te antwoorden. Niettemin zijn de hierboven aangehaalde cijfers, de ruim 30% van de Nederlanders die van mening is dat je vroeger ‘s avonds nog wel een straatje
om kon gaan, maar tegenwoordig niet meer en de bijna 80% die enige
vorm van onrust ervaart en zich in bepaalde mate onveilig voelt, niet afkomstig uit een recente publicatie. Deze cijfers zijn afgeleid van interviews uit 1975 (Cozijn en Van Dijk, 1978)!

*

De auteur is als onderzoeker verbonden aan de sectie Rechtspsychologie & Rechtssociologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam en is tevens
verbonden aan de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Zij beperkt zich in dit
artikel tot de sociale veiligheid, veiligheid die direct door anderen, eventueel moedwillig,
kan worden aangetast. Hiermee wordt bijvoorbeeld de verkeersveiligheid uitgesloten.
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Figuur 1: De effectiviteit van maatregelen volgens de Nederlandse
bevolking
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Naast de vraag of in de loop der tijd (meer) mensen meer overtredingen van strafrechtelijke normen begaan en meer mensen slachtoffer
worden, dringt de vraag zich op of mensen zich steeds onveiliger zijn
gaan voelen. In dit artikel zal ik me beperken tot dit laatste, waarbij een
onderscheid gemaakt moet worden tussen de kwaliteit en intensiteit van
onveiligheidsbeleving. Wellicht zijn mensen zich in de loop der tijd in
steeds méér situaties onveiliger gaan voelen en/of is de aard van de beleving veranderd; dit betreft de kwaliteit van onveiligheidsbeleving. Wellicht zijn mensen zich (ook) in grotere mate onveiliger gaan voelen, in
bijvoorbeeld dezelfde situaties, deze mate van onveiligheidsbeleving betreft de intensiteit.
Uit het voorgaande kunnen diverse hypothesen worden afgeleid. Ten
eerste dat er geen verschil is in de onveiligheidsbeleving van vroeger en
nu, alternatieve hypothese is dat mensen zich steeds onveiliger zijn gaan
voelen (de intensiteit is veranderd), of dat mensen zich in meerdere verschillende situaties onveiliger voelen (de kwaliteiten van onveiligheidsbeleving zijn veranderd). Een verandering in de interactie tussen de kwaliteit en intensiteit van onveiligheidsbeleving is ook mogelijk. Helaas is
het binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk uitvoerig de hypotheses te bestuderen en gegevens gedegen te analyseren, noch is het mogelijk de resultaten grondig te bespreken. Het huidige artikel geeft slechts
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een eerste aanzet hiertoe, met als doel iets meer inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van de onveiligheidsbeleving en de mogelijke verklaringen
voor deze ontwikkeling te beschrijven.1
Een eerste stap om de onveiligheidsbeleving in verschillende jaren te
vergelijken, is het in kaart brengen van de verschillende onderzoeken op
dit gebied en aldus het beschrijven van de historie van het meten van
onveiligheidsbeleving in Nederland. In dit artikel zal dit slechts beknopt
beschreven worden, om vervolgens dieper in te gaan op mogelijke interpretaties en verklaringen van de gesignaleerde trends.
Groeiende aandacht voor slachtoffer en beleving
Hoewel het nu misschien nauwelijks denkbaar lijkt, is lange tijd het
slachtoffer, de beleving van onveiligheid, of, meer algemeen, de reacties
en ideeën over criminaliteit geen onderwerp van onderzoek geweest.
Hierin kwam in het begin van de jaren zeventig verandering, in navolging van de Verenigde Staten waar in 1967 de eerste surveys naar
slachtofferschap en de angst daarvoor werden gehouden. Ook de toename in de geregistreerde delicten zal hebben meegespeeld toen men in
Nederland meer aandacht begon te besteden aan slachtofferschap2, de
angst voor slachtofferschap én reacties op criminaliteit. In 1973 werd
voor het eerst door Fiselier een grootschalig nationaal onderzoek gedaan
naar slachtofferschap, reacties op slachtofferschap (Fiselier, 1978), aansluitend op zogenoemde victim surveys uitgevoerd in de Verenigde Staten.3 In dit onderzoek werd criminaliteit gekwalificeerd als sociaal probleem voor iedereen en niet alleen voor directe slachtoffers, met alle
gevolgen (op bijvoorbeeld het gedrag) vandien. Fiselier stelt dat wanneer
criminaliteit als een sociaal verschijnsel en probleem wordt gezien, dit
tot gevolg heeft ‘dat ook anderen dan slachtoffers daarmee hebben te
maken’. In de jaren die op dit onderzoek volgen, worden diverse vragenlijsten afgenomen, waarin eerst voornamelijk aandacht wordt besteed
1 De auteur werkt momenteel aan een publicatie waarin het meten van onveiligheidsbeleving
door de jaren heen uitvoerig wordt besproken.
2 Zo werd in 1971 een congres gehouden, met als thema Slachtoffers van delicten. Tijdens dit
congres bespraken juristen en sociaal-wetenschappers, waaronder criminologen, de sociale
en juridische problematiek van slachtoffers. Hulsman stipte destijds kort de mogelijkheid
aan van andere benadeelden dan het directe slachtoffer door te wijzen op ‘de meer
algemene diffuse verontrusting die het gevolg van strafbaar gedrag kan zijn’ (Hulsman,
1971).
3 Het onderzoek bestond uit de afname van een uitgebreide vragenlijst waarin niet alleen
werd ingegaan op ervaringen met persoonlijk slachtofferschap van een delict (ook
gespecificeerd naar bevolkingsgroep), maar ook op de houding ten aanzien van de politie,
aangiftegedrag en gevoelens van bezorgdheid en angst. Fiselier koos voor een slachtofferenquête, niet alleen vanwege problemen omtrent het dark number, ook om specifiek
onderzoek te doen naar slachtoffers. Zo beschrijft hij de mogelijkheid de aantallen
slachtoffers per demografische groep te bestuderen, evenals de materiële en immateriële
kosten die slachtoffers ervaren.
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aan slachtofferschap en aangiftegedrag4, maar later ook bijvoorbeeld de
‘victimologische risicoanalyse’ wordt beschreven.5
Naar aanleiding van discussies in de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de Jusititie-begroting 1974 werd de Stuurgroep Preventie Criminaliteit ingesteld. In opdracht van deze stuurgroep werd onderzoek verricht naar de omvang en ernst van de criminaliteit in Nederland. Volgens
het onderzoeksrapport is het om verschillende redenen belangrijk ‘onderzoek naar de meningen en gevoelens van het publiek over het kriminaliteitsvraagstuk’ te doen (Cozijn en Van Dijk, 1976). Ten eerste is het
voor de overheid belangrijk om te weten in hoeverre de overheid volgens
het publiek prioriteit zou moeten geven aan criminaliteitsproblematiek.
Ten tweede bepaalt de publieke opinie de marges ‘waarbinnen kan worden voortgegaan met de humanisering van de strafrechtspleging’. Door
de auteurs wordt hierbij gewezen op requisitoirs van officieren van justitie, die hoge straffen eisen onder verwijzing naar onrust bij het publiek.
Een derde reden om onderzoek te doen naar onveiligheidsbeleving is dat
de overheid aldus bepaalde trends kan signaleren en er vervolgens voor
kan zorgen dat onveiligheidsgevoelens niet leiden tot eigenrichting. Ten
slotte wijst het rapport op de aantasting van het welzijn: ‘Reële angstgevoelens vormen op zichzelf een ernstige aantasting van het welzijn.
Daarnaast kunnen onrustgevoelens er toe leiden dat men ‘s avonds niet
meer (alleen) de straat op durft. Ook een dergelijke vorm van voorzichtigheid zal vaak een aantasting van het welzijn betekenen’6 (Cozijn en
Van Dijk, 1976).
De tijd bleek rijp voor een periodieke meting van slachtofferschap en
aspecten van onveiligheidsbeleving, gemarkeerd in 1981 door de komst
van de ESM, de Enquête Slachtoffers Misdrijven.7 De ESM werd later ver-

4 Het WODC, in samenwerking met het Nipo heeft tussen 1974 en 1979 diverse onderzoeken
verricht naar aspecten van criminaliteit in Nederland (Buikhuisen, 1975).
5 Slachtofferschap, gespecificeerd naar gemeente, stedelijkheid en (demografische)
kenmerken van slachtoffers (Van Dijk, 1979).
6 Ook in ander onderzoek kwam meer aandacht voor onveiligheidsbeleving, zoals bijvoorbeeld in een studie naar de verhouding tussen publiek en politie, over het politieoptreden,
inschakelen van de politie, motieven om politieman te worden. Ook werd de volgende
stelling geponeerd: ‘Als er geen politie was zou je je op straat niet veilig voelen’. Zo’n 64%
van de respondenten was het hier mee eens, 19% was het hier min of meer mee eens en
17% was het met deze stelling niet eens (Junger-Tas, 1978).
7 De Enquête Slachtoffers Misdrijven werd van 1981 tot 1985 jaarlijks en na 1985 tot 1993 in
de oneven jaren gehouden. De ESM vraagt aan een representatieve steekproef van de
Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder hoe vaak sprake is geweest van
slachtofferschap van omschreven delicten als inbraak en diefstal. Daarnaast is het
aangiftegedrag van slachtoffers, evenals de beleving van onveiligheid, dus ook eventueel
genomen preventiemaatregelen, onderwerp van de enquête.
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vangen door de ERV (Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid)8, die in
1997 samen met andere langlopende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de
Gezondheidsenquête (GE) en het woningbehoefteonderzoek (WBO),
werd geïntegreerd in wat door het CBS het Permanent Onderzoek Leefsituatie (Pols) wordt genoemd. Ook de regelmatige uitvoering van twee
andere grootschalige onderzoeken naar slachtofferschap en criminaliteit
illustreren de toenemende aandacht voor de publieke opinie ten aanzien
van criminaliteit en veiligheidsbeleving. Zowel de Politiemonitor Bevolking (PMB)9 als de International Crime Victimisation Survey (ICVS)10 besteden niet alleen aandacht aan slachtofferschap, maar ook aan diverse
aspecten van de beleving van (on)veiligheid.
Wat kan gezegd worden over de intensiteit van onveiligheidsbeleving
op basis van de metingen zoals die gedurende drie decennia zijn gedaan?
Wanneer de op deze plek niet verder besproken resultaten van de genoemde studies met elkaar worden vergeleken, dan kan voorzichtig worden geconcludeerd dat een bepaalde mate van onrust of onveiligheidsbeleving van alle tijden lijkt te zijn, of in ieder geval de afgelopen drie
decennia vóórkomt. Uiteraard is er een groot aantal problemen met betrekking tot de specifieke meting van onveiligheidsbeleving11 en de vergelijkbaarheid van verschillende enquêtes. Er is nagenoeg niets bekend
over basale aspecten van de meetinstrumenten die gebruikt worden. Wat
is bijvoorbeeld een hoge score op een schaal voor onveiligheidsbeleving?
Is er een algemene onder- en bovengrens, of variëren deze tussen personen? Wanneer gevraagd wordt hoe veilig iemand zich voelt als hij/zij
’s avonds over straat loopt, waarbij dit gescoord wordt op een schaal van
1 (heel onveilig) tot 7 (heel veilig), wat is dan een hoge score? Als uit het
onderzoek van Cozijn en Van Dijk (1976) blijkt dat in maart 1975 41% van
de Nederlandse bevolking enige vorm van onrust ervaart wanneer, alleen
thuis zijnde, ‘s avonds rond een uur of tien onverwacht aangebeld wordt
en dit volgens de ERV twintig jaar later 56% blijkt te zijn, is dit dan een
forse toename? De PMB signaleert van 1993 tot 1999 slechts een be8 De ESM en ERV werden beide afgenomen in 1993, de ERV ook nog in 1995 en 1997.
Naast de onderwerpen waar de ESM op ingaat, worden in de ERV vragen gesteld over
problemen op het terrein van het recht, zowel het strafrecht als het civiel- en administratief
recht, en de daarbij eventueel gepaard gaande hulpvragen aan (juridische) instanties.
9 De PMB wordt sinds 1993 tweejaarlijks afgenomen in opdracht van het Ministerie van
binnenlandse zaken, Justitie en de politiekorpsen.
10 Vanaf 1989 wordt de ICVS gebruikt, bedoeld om meer dan vijftig landen wat betreft
slachtofferschap en omvang van criminaliteit met elkaar te vergelijken. De ICVS is eveneens
afgenomen in 1992, 1996 en 2000, waarbij verschillende delicten worden gespecificeerd,
naar slachtofferschap van het delict wordt gevraagd en naar het al dan niet doen van
aangifte. Daarnaast komen aspecten van onveiligheidsbeleving aan bod. Zo wordt gevraagd
hoe waarschijnlijk men het vindt om slachtoffer te worden van inbraak, hoe veilig men zich
voelt wanneer men in het donker alleen over straat loopt en in hoeverre veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
11 Zie voor een bespreking van de verschillende meetproblemen en de gevolgen die deze
kunnen hebben op conclusies bijvoorbeeld Farrall, Bannister e.a.,1997 en Vanderveen, 1999.
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perkte, nauwelijks waarneembare toename in honderdsten van procenten, op de score van onveiligheidsbeleving. Betekent dit dat in die jaren
de intensiteit van de onveiligheidsbeleving gelijk is?
Is de vraag naar de ontwikkelingen in de intensiteit van onveiligheidsbeleving al moeilijk te beantwoorden, het lijkt onmogelijk te reageren op
de vraag of de kwaliteit van de onveiligheidsbeleving is veranderd. Toch
zal hieronder een poging tot beantwoording van die vraag worden gedaan, wellicht als aanleiding tot een boeiende discussie.
Is de onveiligheidsbeleving veranderd?
Aan het begin van dit artikel is onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit
en intensiteit van onveiligheidsbeleving. Wanneer we op basis van het
voorgaande concluderen dat vanaf het moment dat de (aspecten van)
onveiligheidsbeleving gemeten zijn, mensen zich enigszins onveilig hebben gevoeld, betekent dit niet dat de áárd van de onveiligheidsbeleving is
veranderd. Situaties die vroeger niet als bedreigend werden ervaren,
kunnen nu wel zo worden ervaren. Ook zijn er wellicht nu vaker bedreigende situaties die vroeger nauwelijks vóórkwamen. De kwaliteiten van
de onveiligheidsbeleving kunnen gewijzigd zijn, omdat de samenleving
veranderd is. In de Nederlandse maatschappij van de afgelopen drie decennia zijn diverse veranderingen, of een intensivering daarvan te signaleren. Hieronder volgt daarvan een beschrijving.
Individualisering en anonimiteit
Mede als gevolg van de ontzuiling en secularisering wordt de private
sfeer gekoesterd, we tolereren steeds minder inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Onder de aanduiding van ‘zelfbeschikkingsrecht’ lijkt
het alsof (bijna) iedereen in die private sfeer mag doen en laten wat hij of
zij wil, soms onder het motto van: ‘Mijn vrijheid houdt op, waar die van
jou begint.’ Of cynisch vertaald: ‘Ik bemoei me niet met jou, zolang jij je
niet met mij bemoeit’. Wat een ieder wil doen in de persoonlijke levenssfeer dient door de overheid gerespecteerd, en zelfs mogelijk gemaakt te
worden. Zo lijkt het zelfbeschikkingsrecht te leiden tot de gedachte dat
euthanasie een afdwingbaar recht is, evenals ‘het krijgen van een kind
tegen elke prijs’ (Pessers, 2000).
De persoonlijke levenssfeer houdt niet op te bestaan wanneer we ons
in het publieke domein begeven. Integendeel: ook in het publieke domein willen we doen en laten wat we willen. Zo verwordt de tolerantie in
de publieke sfeer tot een nonchalante onverschilligheid. Zolang de ander
niet bedreigend is voor het individu, is er niets aan de hand, maar zodra
de grenzen van het eigene ongewenst worden overschreden, is sprake
van een probleem of gevaar. De dreiging die uitgaat van persoonlijke
grenzen die overschreden worden, is bijvoorbeeld ook terug te vinden in
een verschijnsel als stalking. Is het problematiseren en criminaliseren
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van een dergelijk verschijnsel alleen mogelijk in een maatschappij zoals
hierboven beschreven? Zou stalking in een geheel andere maatschappij
als ‘volhardende hofmakerij’ worden afgedaan?
De individualisering, evenals de secularisering, heeft gevolgen voor de
sociale structuur en de sociale cohesie. Was het enige tijd geleden nog
normaal om de eigen ouders, op leeftijd, in huis te nemen, nu is dit eerder een uitzondering dan een regel. Niet familieleden, kennissen of
vrienden passen op de kinderen, maar de overheid moet zorgen voor
meer kinderopvang en keurmerken voor crèches. Het sociale vangnet dat
er vroeger was, is er in het algemeen niet meer. De sociale cohesie is, zeker in de grotere steden, gering. De cohesie op interpersoonlijk niveau
heeft plaatsgemaakt voor een abstractere vorm van cohesie: de verzorgingsstaat.12 Er wordt meer van de overheid verwacht, ook op het gebied
van de sociale controle, zoals wordt geïllustreerd met de roep om ‘meer
blauw op straat’. Kortom: het dorp is dood. Leve de overheid!
In het Sociaal Cultureel Rapport van 1998 (Van Praag en Uitterhoeve,
1999) wordt gewezen op de algemene gedachte dat de individuele vrijheid weliswaar een groot goed is, maar dat deze ook verantwoordelijk is
voor ‘minder gewaardeerde verschijnselen als criminaliteit, politieke onverschilligheid, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, hedonisme en
morele afstomping’. De individualisering lijkt gepaard te gaan met een
toename van anonimiteit, criminaliteit en punitiviteit. Deze anonimiteit
gaat volgens de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, samen met een ‘cultuur van afzijdigheid’ (RMO, 1998). Anonimiteit zou een
collectief by-stander-effect in het publieke domein kunnen bevorderen.
Wanneer enerzijds niemand zich verantwoordelijk voelt voor anderen of
‘de straat’, niemand zich ergens mee bemoeit zolang hij of zij nergens
last van heeft, maar anderzijds iedereen wel in een prettige leefomgeving
wil verkeren, heeft dit tot gevolg dat een groter beroep gedaan wordt op
de overheid. Dit is de hierboven al genoemde roep om ‘meer blauw op
straat’. Maar vertrouwen mensen alleen nog op de politie, of kan verwacht worden dat mensen toch nog een helpende hand zullen toesteken
wanneer dat nodig mocht zijn? In een studie naar de onveiligheidsbeleving van metroreizigers in Rotterdam, bleek dat de ‘aanwezigheid
van personeel’, samen met ‘de aanwezigheid van bewaking’ mensen het
meest een veilig gevoel gaven, ook ‘de aanwezigheid van veel mensen’
wordt toch nog vaak genoemd als reden waardoor respondenten zich
veilig of op hun gemak voelen (Vanderveen, 1998). In figuur 2 wordt dit
geïllustreerd. Overigens is niet bekend wat de verwachtingen dan zijn ten
aanzien van die ‘vele aanwezige mensen’. Denkt men dat er minder snel
‘iets naars’ gebeurt wanneer er veel anderen bij zijn? Of is het by-standereffect volgens de metroreizigers een te verwaarlozen fenomeen en rekent
men op hulp wanneer dat nodig mocht zijn?

12 Zie het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 (Van Praag & Uitterhoeve, 1998).
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Figuur 2: Waarom metroreizigers zich in Rotterdam op hun gemak voelen
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(Bron: Vanderveen, 1998)

Berichtgeving en identificatie met slachtoffers
De groei van het aantal toegankelijke informatiebronnen, de opkomst
van de massamedia en toename van de popularisering van criminaliteit
en/of misdaad in bijvoorbeeld reality tv-programma’s heeft niet alleen
invloed op de ‘assertiviteit’ van de burger,13 maar ook op de
onveiligheidsbeleving (Hale, 1996; Kania, 1998). Een algemene conclusie
uit de studies naar de invloed van de media op de angst voor slachtofferschap is dat hoe beter iemand zich kan vergelijken met het slachtoffer
zoals geportretteerd in de media, hoe meer angst dit oproept. Zo blijkt
dat wanneer mediaberichten een persoonlijk portret van het slachtoffer
bevatten, dit meer angst oproept dan wanneer mensen bijvoorbeeld
kranten lezen die op een minder saillante manier nieuws brengen over
13 Deze mondigheid heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de politiek; enerzijds eist de burger
meer inspraak en pleit men voor meer democratisering (vergelijk D66 en het referendum),
anderzijds is de publieke opinie een factor van betekenis geworden bij de vorming en
slagen van beleid. Dit laatste gaat samen met evaluaties en het peilen van de publieke
opinie. De assertiviteit van de burger blijkt ook uit de zogenoemde ‘juridisering van de
samenleving’: mensen maken steeds meer gebruik van de juridische mogelijkheden om
conflicten te beslechten en zich met bezwaarschriften en beroepsprocedures te verzetten
tegen beslissingen van de overheid.
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criminaliteit (Williams en Dickinson, 1993). Dit komt doordat mensen
zich identificeren met het slachtoffer.14 Identificatie met het slachtoffer
betekent dat mensen zich verplaatsen in de persoon van het slachtoffer,
waarbij zij zich voorstellen zelf het slachtoffer te zijn. Dit kan een gevoel
van angst veroorzaken bij mensen. De reactie is dan: ‘dit kan mij ook
overkomen!’ Hoe dit proces van identificatie precies werkt, is nog onduidelijk. Zo is niet bekend of mensen die zich sowieso al onveiliger voelen
meer de neiging hebben zich te identificeren met slachtoffers.
De massamedia hebben niet alleen een directe invloed op de
onveiligheidsbeleving, maar ook op de beeldvorming over bijvoorbeeld
de politie, de omvang van criminaliteit, criminaliseringsprocessen
(d’Anjou, 2000) en specifieke etnische groepen. Een fenomeen als ‘zinloos geweld’ (WODC, 1999) was waarschijnlijk niet als begrip ontstaan
zonder de enorme aandacht van de media. Berichten over ‘zinloos geweld’ gaan als een lopend vuurtje door de samenleving. Dit leidt niet alleen tot particuliere initiatieven (zoals de oprichting van de Stichting tegen Zinloos Geweld), maar ook tot initiatief van de overheid. Het
platform ‘Geweld op straat’ werd bijvoorbeeld in januari 1999 door het
kabinet geïnstalleerd.
De termen die in de massamedia gebruikt worden, vinden snel de weg
naar het dagelijkse taalgebruik. Is het iets van deze tijd dat gesproken
wordt over ‘criminelen’? Door ‘crimineel’ gedrag te verpersoonlijken,
wordt een discrepantie tussen ‘normale, goede mensen’ en ‘criminelen’
gecreëerd en benadrukt. Dit leidt tot polarisatie en outgrouphomogeniteit: enerzijds zullen de verschillen tussen de eigen groep en
de andere groep, ‘de criminelen’, worden geaccentueerd en anderzijds
worden de ‘criminelen’ als een homogene groep gezien. Onderzoek naar
onveiligheidsbeleving laat zien dat wanneer er ‘normale’ mensen zijn,
mensen ‘zoals jijzelf’, dit een geruststellend gevoel geeft, in tegenstelling
tot de aanwezigheid van andere, ‘enge’ mensen. Deze ‘andere mensen’
worden vaak als bedreigend of gevaarlijk ervaren. De toegenomen diversiteit van de Nederlandse bevolking kan sociale onzekerheid veroorzaken, die verband heeft met de beleving van onveiligheid. Mensen die afwijkend gedrag vertonen, of een afwijkend uiterlijk hebben,
‘contrasteren’ en kunnen aldus een wat ongemakkelijk of onveilig gevoel
oproepen. Ook in de studie naar onveiligheidsbeleving in de Rotterdamse metro kwam dit naar voren (zie figuur 3). Zwervers, enge types,
hangjongeren en junks bleken veel genoemd te worden als redenen van
onveiligheidsgevoelens.

14 Sociaal-psychologische studies naar sociale vergelijking hebben geleid tot het identificatiecontrast model, zie bijvoorbeeld (Ybema, 1994) en (Van der Zee, 1996). Neerwaartse
identificatie (zoals het identificeren met een slachtoffer), neerwaartse contrastering
(wanneer mensen zich afzetten tegen het slachtoffer) zijn hier vooral van belang.
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Figuur 3: De redenen zich onveilig of niet op zijn/haar gemak te voelen
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(Bron: Vanderveen, 1998)

Normoverschrijdend en onbetamelijk gedrag
Verloedering, overlast en normvervaging: zijn deze verschijnselen kenmerkend voor deze tijd? Worden normen en waarden met voeten getreden, kennen mensen het verschil niet meer tussen het mijn en dijn en
hoort ‘goed fatsoen’ tegenwoordig niet meer bij de opvoeding? Natuurlijk
zijn deze vragen gechargeerd, maar dit neemt niet weg dat er discussie is
over normen en waarden, vroeger en nu. Elffers en Hessing (2000) besteden aandacht aan deze discussie en concentreren zich daarbij op de
vraag of de normen van jongeren inderdaad afbrokkelen en of er daarbij
een relatie bestaat tussen de veronderstelde toename van gewelddadigheid en ‘zinloos geweld’. Uit hun studie blijkt dat uit de beschikbare empirische gegevens niet geconcludeerd kan worden dat de normen van
jongeren ten aanzien van recht en wet verschillen van de normen van
ouderen. Ten tweede lijkt er geen sprake te zijn van de teloorgang van
normen en waarden, ook al wordt daar over geklaagd (Elffers en Hessing,
2000). Deze conclusies nemen niet weg dat het waarnemen van norm-
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overtreding of van verandering van normen bij (kleine groepen van)
mensen, invloed kan hebben op de onveiligheidsbeleving.
Wanneer aangenomen wordt dat normen sociaal-cultureel bepaald
zijn, maatschappelijk geconstrueerd en dus dynamisch, dan is het niet
moeilijk voor te stellen dat wanneer een maatschappij verandert (bijvoorbeeld van religieuze samenstelling), normen eveneens veranderen.
Gedragingen en fenomenen die wellicht nu wijd verbreid én (blijkbaar?)
geaccepteerd zijn, waren nog niet zo heel lang geleden, vanwege de toen
heersende normen, ondenkbaar.15 Gedragingen kunnen genormeerd
worden, bijvoorbeeld in het strafrecht, of kunnen ongecodificeerd blijven. De maatschappelijke afkeuring van dergelijke niet-strafrechtelijk
genormeerde gedragingen kan echter dusdanig toenemen, dat alsnog
wordt overgegaan tot criminalisering, zoals bijvoorbeeld bij ‘stalking’ het
geval is geweest (Groenhuijsen, 1998).
Normovertreding lijkt van invloed te zijn op de beleving van onveiligheid. Ook gedrag dat niet strafbaar is gesteld, maar niet als normaal, fatsoenlijk of betamelijk wordt beschouwd, kan van invloed zijn op de
onveiligheidsbeleving. Of er sprake is van ‘feitelijk kleinburgerlijke
overgevoeligheden’ (Van Swaaningen, 1996), of normovertredingen die
justitieel ingrijpen kunnen rechtvaardigen, is vooral problematisch voor
wetgever en rechtshandhaver, maar voor de beleving van veiligheid is dit
minder van belang. Niet-strafbare gedragingen, zoals bepaalde vormen
van seksuele intimidatie en lastig vallen,16 in de vorm van obscene telefoontjes, ongewenste toenaderingspogingen, ‘schuine’ of seksueel suggestieve opmerkingen kunnen van grote invloed zijn op de individuele
onveiligheidsbeleving. Dit zijn onbeleefdheden of onbetamelijkheden
(incivilities) met een seksuele connotatie. Zowel sociale onbetamelijkheden – bijvoorbeeld iemand gaat naast je zitten in de metro hoewel er
elders ruim voldoende plek is; de aanwezigheid van zogenoemde
‘hangjongeren’ – als meer fysieke onbetamelijkheden – bijvoorbeeld vandalisme, rommel op straat, en (andere) tekenen van verval (Nasar en Fisher, 1993) – geven mensen een gevoel dat noch zij, noch de overheid de
controle in handen heeft (Donnely, 1988; Taylor en Hale, 1986).
In verschillende studies naar het verband tussen de hoeveelheid waargenomen incivilities, onbetamelijkheden en de onveiligheidsbeleving is
de conclusie dat mensen meer angst ervaren wanneer zij meer, vooral
sociale, onbetamelijkheden waarnemen (Lewis en Salem, 1986;
LaGrange en Ferraro, 1992). Wanneer dergelijke onbetamelijkheden
meer voorkomen, dan zou dit zich moeten uiten in een verandering in de
onveiligheidsbeleving. Lijkt de mate of intensiteit van deze beleving de
15 Een voorbeeld is de recente reclamecampagne van de winkelketen H&M, waarbij grote
foto’s van het fotomodel Claudia Schiffer in eigentijdse lingerie in heel Nederland te zien
waren. Hoewel blijkbaar nu grotendeels maatschappelijk geaccepteerd, zou dit vroeger als
‘pornografisch’ kunnen zijn bestempeld.
16 Zie ook (Stanko, 1985; 1990), (Gardner, 1995), (Koss, Goodman e.a., 1994).
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afgelopen decennia ongeveer gelijk te zijn, dan lijkt er inderdaad iets te
moeten zijn veranderd in de aard van de onveiligheidsbeleving.
De angst voor het risico: ‘riskism’
Op Eerste Kerstdag 2000, was het best bekeken televisieprogramma de
kersttoespraak van koningin Beatrix. Zo’n 1,6 miljoen inwoners van Nederland hoorden en zagen hoe zij de angst voor ongewenste uitkomsten
als volgt verwoordde: ‘De behoefte aan veiligheid is algemeen menselijk.
Als het even kan, willen wij risico’s mijden en tegenslag uitsluiten’.
Het uitsluiten van risico’s lijkt samen te vallen met een idee van veiligheid, men is niet meer bereid (on)nodige risico’s te lopen, of het nu op
het gebied is van voedsel, dienstverlening of technologie. De verzorgingsstaat is een veiligheidsstaat geworden, waarin risico’s, onzekerheden en bedreigingen worden beheerst en voorkomen (Boutellier en Van
Stokkom, 1995). In een interview met De Volkskrant wordt de vraag gesteld of het, gezien het aantal fouten dat jaarlijks gemaakt wordt, nog wel
veilig is in het ziekenhuis. De geïnterviewde inspecteur-generaal van
Inspectie voor de Gezondheidszorg Herre Kingma reageert hierop bevestigend: ‘Het probleem is alleen dat de samenleving geen enkel risico accepteert, maar de gezondheidszorg is net als in een auto stappen: er zitten nu eenmaal risico’s aan medische behandelingen’ (Baart, 2000). Het
willen uitsluiten van risico’s, het niet meer bereid zijn risico’s te lopen en
daarom een beroep doen op instituties als de overheid, zou ik ‘riskism’
willen noemen.
In het geval dát er dan een ongeluk plaatsvindt, wordt ‘onmiddellijk
naar schuldigen gezocht en worden maatregelen geëist om herhaling te
voorkomen’ (Van Dam, 2001). Marcel van Dam signaleert ‘een trend die
vrij snel in de samenleving is gaan woekeren’. Hij doelt hiermee eveneens
op ‘riskism’, op de behoefte aan een risicoloze samenleving, aan een
maatschappij waarin iedere ongewenste gebeurtenis door regels en
strenge handhaving bestreden wordt, ‘zo snel mogelijk en zo radicaal
mogelijk’ (Van Dam, 2001).
Het idee dat ongewenste maatschappelijke verschijnselen met behulp
van regels, handhaving, wetenschap en technologie bestreden of uitgebannen worden is een goed voorbeeld enerzijds van de gedachte dat de
sociale werkelijkheid maakbaar is, anderzijds van het vertrouwen in wetenschap en technologie. Al eerder is in dit artikel het vertrouwen in de
technologie aangestipt, figuur 1 is daar een illustratie van. Dit vertrouwen in het vermogen van technologie en wetenschap om oplossingen te
bieden voor maatschappelijk ongewenste verschijnselen als criminaliteit
en onveiligheid, is een belangrijk kenmerk van een modern wereldbeeld
(Peper, 2000).17 De samenleving is maakbaar en ten goede veranderbaar,
wanneer menselijke interventie plaatsvindt. Onveiligheidsbeleving en
17 Bij dit moderne wereldbeeld past het modern risicodenken van Pieterman (1999).
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onveiligheid zijn ook veranderbaar, dus onnodig in een modern wereldbeeld.
Veranderde onveiligheidsbeleving
Hierboven is voorzichtig geconcludeerd dat een vergelijking van de cijfers vanaf 1973, geen enorme verschillen laat zien in de intensiteit van de
onveiligheidsbeleving. De korte beschrijving van de historie van het meten van (aspecten van) onveiligheidsbeleving illustreert daarentegen wel
de toenemende aandacht voor dit maatschappelijke verschijnsel. Hoewel hier niet verder beschreven, is ook het aantal maatregelen om de
veiligheidsbeleving te vergroten, enorm toegenomen. De beleving van
onveiligheid wordt door een groot deel van de samenleving als ongewenst ervaren en bovendien als een oplosbaar probleem gezien. De
onveiligheidsbeleving van de Nederlandse bevolking is blijkbaar een sociaal probleem geworden (Peper, 1998). Het vertrouwen in de oplosbaarheid van een sociaal probleem impliceert een idee van maakbaarheid;
met behulp van interventie (beleidsmaatregelen) kan de sociale werkelijkheid worden gestuurd in een gewenste richting en zo worden beheerst (Peper, 1998).
Is de onveiligheidsbeleving veranderd? Veranderingen in de samenleving die van invloed lijken, zijn de toenemende individualisering met
gevolgen voor de sociale omgeving, het vertrouwen in de overheid (de
politie, de bewakers in de metro), technologie (DNA-databanken) en wetenschap (waar beleid op wordt gebaseerd), de mate van tolerantie voor
‘andere mensen’ en de anonimiteit zonder verantwoordelijkheid. Ook de
informatiestroom, met berichtgeving over criminaliteit en onveiligheid
leidt ongetwijfeld tot een ander wereldbeeld. Een wereld met recht op
zelfbeschikking, zonder risico’s. Hoewel processen als individualisering
en de opkomst van de massamedia niet ‘nieuw’ zijn, maar ook al in de
jaren zeventig zijn te signaleren, lijkt het dat deze verschijnselen in
kracht zijn toegenomen (zie alleen al het toegenomen aanbod van
televisiezenders). Een verschuiving in de aard van onveiligheidsbeleving,
door een toename van de anonimiteit en mogelijkheden tot identificatie
met slachtoffers in de media, is dan ook waarschijnlijk.
Een ontwikkeling die recenter is en die eveneens invloed heeft op de
aard van de onveiligheidsbeleving, is het ontstaan van ‘riskism’ en de
‘veiligheidsstaat’. Het belang van de beleving van onveiligheid is enorm
vergroot. De afgelopen drie decennia is meer en meer beleid gemaakt
dat gericht is op het verbeteren van deze beleving. Onveiligheidsbeleving
is sindsdien een sociaal probleem geworden.
Is onveiligheidsbeleving veranderd? Natuurlijk, vroeger bestónd die
niet eens!
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Intolerantie
Typerend voor jongeren?
Q.A.W. Raaijmakers, J.T.C. van Hoof en T.F.M. ter Bogt*

In de publieke opinie en in de politiek wordt regelmatig de vrees uitgesproken dat de intolerantie in het publieke domein toeneemt. Daarbij
doelt men dan op concrete en zichtbare uitingen van agressie en geweld
tussen individuen onderling op straat, in het uitgaansleven en ten opzichte van instanties en autoriteiten. Vooral jongeren worden gezien als
de vaandeldragers van deze nieuwe cultuur van onverdraagzaamheid.
Want steeds opnieuw lijken met name jongeren betrokken bij zinloos
geweld, rellen tussen hooligans, vechtpartijen met de politie, rechtsextreme agressie en andere vormen van geweldscriminaliteit. Omdat de
toename van dit type intolerante praktijken zich vooral bij jongeren
voordoet, is het logisch dat men in de verklaringen daarvan vooral zoekt
naar mogelijke verschillen in intolerantie tussen de oudere en de jongere
generaties.
Tegelijkertijd is het echter ook mogelijk dat er sprake is van een algemene toename van intolerante praktijken, bij zowel volwassenen als
jeugdigen. Tussen de generaties is dan slechts sprake van een verschil in
de verschijningsvorm van deze praktijken. Daar waar jongeren deze
praktijken uitoefenen in de domeinen die hun ter beschikking staan – op
straat of rond het café –, doen volwassenen dat ook op hun eigen domeinen, alleen zijn die praktijken dan misschien wat minder zichtbaar.
Daarbij gaat het niet alleen om de intolerantie in het privé-domein, maar
ook om ‘geïnstitutionaliseerde intolerantie’. Bij geïnstitutionaliseerde
intolerantie beroept men zich op de wet of het wettelijk gezag respectievelijk op ‘hogere’ waarden en idealen die in het geding zouden zijn. Hieraan voorafgaand is dan wel eerst de wet aangepast of anders geïnterpreteerd respectievelijk zijn die hogere waarden of idealen nadrukkelijker
dan voorheen op de agenda gezet danwel worden zij selectief ingezet.
Voor de verklaring van zo’n algemene toename van intolerante praktijken is het niet zo logisch om juist naar verschillen in intolerantie tussen
de generaties te zoeken, maar zijn eerder de veranderingen die zowel
volwassenen als jeugdigen karakteriseren interessant.
In dit artikel stellen we ons de vraag of jongeren van nu er intolerantere normen en waarden op na houden dan ouderen c.q. vorige genera*
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ties. In sommige verklaringen van de veronderstelde toename van de
intolerantie van de jeugd wordt daar namelijk van uitgegaan. We behandelen deze vraag aan de hand van de resultaten van empirisch onderzoek naar de verschillen in intolerante opvattingen bij jongeren en ouderen vanaf 1970 tot aan het einde van de jaren negentig. De feitelijke
ontwikkeling in intolerante praktijken of gedragingen valt buiten het bestek van dit artikel. We concentreren ons op de ontwikkelingen in intolerantie als ideologisch verschijnsel.
Een ideologisch intolerante positie impliceert een specifieke stellingname ten aanzien van een tweetal centrale maatschappelijke waarden:
vrijheid en gelijkheid (Hagendoorn, 1991). Intolerantie is de ontzegging
van de (bewegings-)vrijheid van andere personen of groepen op grond
van de geproclameerde ongelijkheid tussen zichzelf (of de eigen groep)
en de andere (of de out-group). Meestal wordt intolerantie geassocieerd
met onverdraagzaamheid op cultureel gebied: andere personen of groepen zijn niet vrij om zich te gedragen conform hun ‘afwijkende’ opvattingen, normen en voorkeuren. Iedereen hoort zich aan te passen aan de
eigen normen, die vaak als de meest natuurlijke, de meest superieure of
de specifiek voor deze cultuur geldende normen worden voorgesteld.
Maar intolerantie kan zich ook op economisch gebied doen gelden. Dan
gaat het, bijvoorbeeld, om de weigering bepaalde groepen of personen
een volwaardige plaats in de economie te gunnen (met beroepsverboden
als de meest extreme vorm daarvan en de afwijzing van extra steun voor
bijvoorbeeld gehandicapten als een iets mildere vorm). Een economisch
intolerante opstelling gaat uit van het idee dat economische ongelijkheid
een natuurlijk gegeven is waarvoor geen collectieve verantwoordelijkheid geldt.
We gaan als volgt te werk. We introduceren om te beginnen een viertal
algemene verklaringen voor de toename in intolerantie bij de jeugd, en
gaan vervolgens in op de verklaring waarin die toename in intolerantie
wordt gezien als een gevolg van het ‘verval’ van tolerante normen en
waarden bij jongeren en de rol die de ouders daarbij zouden spelen. Vervolgens presenteren we enkele resultaten van het project Culturele veranderingen in Nederland, waarmee zicht verkregen kan worden op de
trends van 1970 tot 1992 in de ontwikkeling van culturele en economische intolerantie bij jeugdigen en volwassenen. Wat recentere gegevens
met betrekking tot de ontwikkeling van culturele intolerantie ontlenen
we vervolgens aan het project Utrecht study of adolescent development.
Met de resultaten van dit onderzoeksproject is het bovendien mogelijk
meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de feitelijke inbreng van
ouders in de ontwikkeling van de tolerantie bij hun kinderen. Uit de resultaten van deze twee empirische studies kunnen ten slotte conclusies
worden getrokken omtrent de ontwikkeling van intolerante ideeën bij de
jeugd in vergelijking met ouderen en het belang van de rol van de ouders
bij de overdracht van een dergelijk gedachtegoed.
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Algemene verklaringen voor de toenemende intolerantie
Zowel in de publieke opinie als in de wetenschap bestaan verschillende
verklaringen voor de veronderstelde toename van de intolerantie bij jongeren. Karakteristiek aan de meeste verklaringen is dat ze algemeen zijn:
ze verwijzen naar tendenties in de moderne samenleving, die onder bepaalde voorwaarden tot deze ongewenste ontwikkelingen kunnen leiden. We onderscheiden vier van deze verklaringen.
– Het ontbreken van directe of indirecte controle. Bij directe controle
gaat het om het toezicht door ouders thuis, door leraren op school en
door de politie op straat; bij indirecte controle gaat het om de binding
aan maatschappelijke instituties via school of werk, gezin en verenigingsleven. Op dit type verklaringen gestoelde beleidsadviezen zijn, bijvoorbeeld, de roep om meer blauw op straat en het aansprakelijk stellen
van ouders.
– De beschikbaarheid van middelen en mogelijkheden. Meer vrije tijd,
meer geld en ruimere consumptiemogelijkheden vergemakkelijken de
toegang tot intolerantiebevorderende middelen als alcohol, bepaalde
drugs en wapens. Bijbehorende beleidsadviezen zijn, bijvoorbeeld, de
pleidooien voor de beperking van verkooppunten voor alcohol en drugs,
alsmede het verhogen van leeftijdsdrempels voor de aankoop van deze
middelen.
– Maatschappelijke sensitiviteit. Autoriteiten en publieke opinie zijn gevoeliger geworden voor manifestaties van intolerant gedrag. Dit komt tot
uitdrukking in een betere registratie van delicten en een grotere beroering in de pers bij nieuwe feiten, hetgeen de suggestie geeft van een
scherpe toename van dit soort gedragingen. Beleid op basis van dit type
verklaring vraagt om meer aandacht voor en onderzoek naar de beleving
van ‘veiligheid’ in relatie tot feitelijke gegevens.
– Verval van waarden en normen. De jeugd van tegenwoordig wordt geacht minder boodschap te hebben aan traditionele waarden en normen
betreffende het sociale verkeer, zoals respect voor anderen, compassie
met minderheden en minder bedeelden, sociale verantwoordelijkheid
en ontzag voor het gezag. Opvoeding en onderwijs zouden zich in een
geïndividualiseerde samenleving weinig gelegen laten liggen aan de
doorgave van deze sociale deugden. Hierop gebaseerde beleidsadviezen
bepleiten de restauratie van de klassieke morele opvoeding door de invoering van speciale vakken in het onderwijs – van ‘maatschappijleer’ tot
‘zorg’ – en de verzwaring van de straffen voor jongeren én hun ouders bij
overtreding van de heersende regels.
Het is met name deze vierde verklaring – het verval van waarden en normen bij de jeugd – die we in het navolgende aan een nader onderzoek
zullen onderwerpen.
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Jongeren en het ‘verval’ van waarden en normen
De zorg om de moraal van jongeren komt niet uit de lucht vallen. Reeds
in de vroeg-moderne tijd, bij het ontstaan van de ‘jeugd’ als een eigen
categorie met een specifieke leefstijl en cultuur, waren jongeren nauw
betrokken bij maatschappelijke zeden en normen, zij het vooral als hoeders van de heersende normen met een quasi politionele taak jegens degenen die zich in dit opzicht afwijkend gedroegen (Van Hessen, 1964).
Pas na verloop van tijd, toen de staat zich meer en meer met de opvoeding was gaan bemoeien en een belangrijk deel van de opvoedingstaak
van het gezin had overgenomen met als gevolg een groeiende discrepantie tussen het scholingsniveau van (delen van) de jeugd en hun ouders,
toen ook begon men zich zorgen te maken over de culturele en morele
ontwikkeling van de jeugd. De jeugd werd een generatie, die een potentiële bron van cultureel conflict impliceerde met de heersende en voorafgaande generaties. In de wetenschap werd dit idee voor het eerst meeromvattend verwoord door Mannheim met zijn Das Problem der
Generationen (1928). Later droegen ook Davis (1940), Parsons (1942) en
Eisenstadt (1956) hun steentje bij aan dit debat met als gemeenschappelijke boodschap dat de overdracht tussen de oudere en de jongere generaties van fundamentele maatschappelijke waarden en normen niet langer vanzelfsprekend is, waardoor culturele omwentelingen met de
opkomst van iedere nieuwe generatie een potentieel gegeven lijkt te zijn.
Het hoeft geen verwondering te wekken dat juist deze theorieën in de
jaren zestig in het centrum van de belangstelling van de meeste jeugdonderzoekers en beleidsmakers kwamen te staan.
Alhoewel de jeugd van de jaren zestig zich onmiskenbaar anders begon te gedragen en in belangrijke mate bijdroeg aan de verandering van
de cultuur, zagen verschillende auteurs dit toch niet direct als een uiting
van de tanende overdracht tussen de generaties. Bandura (1964) opperde
dat het zogenaamde generatieconflict slechts betrekking had op uiterlijke gedragingen en leefstijlen, maar dat de verhouding tussen de generaties voor zover het centrale morele waarden en normen betreft eerder
gekenmerkt werd door consensus en overeenstemming. De ontwikkeling
van deze waarden en normen zou via modellering en imitatie reeds hebben plaatsgevonden in de vroege kinderjaren, dus nog voordat de kinderen aan de zorg van hun ouders onttrokken waren.
In Nederland had Prakke (1959) al eerder het idee van een generatieconflict in zeden en gewoonten genuanceerd. In zijn opvatting zijn de
verschillen tussen de generaties niet zo groot, maar volgen de jongere
generaties in grote lijnen de trends die in de volwassenen wereld zijn uitgezet. Zij het, dat jongeren deze trends wat sneller en in grotere getale
oppakken, zodat vernieuwingen vaak op geaggregeerd niveau het eerst
bij hen zijn waar te nemen. Prakke omschreef dit verschijnsel als de ‘seismograaf functie’ van de jeugd. Jongeren zijn daarin eerder modieuze
trendvolgers dan bedreigende trendsetters.
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De resultaten van het empirische onderzoek uit eind jaren zestig en de
jaren daarna naar de overdracht van waardenoriëntaties lijken beter te
passen bij de ideeën van Bandura en van Prakke, dan bij die van de
generatieconflictsociologen. In de VS vonden Jennings en Niemi (1968;
1974; 1981) in hun befaamde longitudinale onderzoek systematisch positieve correlaties tussen de waardenoriëntaties van ouders en hun kinderen. De correlatiecoëfficiënten varieerden daarbij tussen de .20 en de
.35: weliswaar bescheiden, maar toch consistent positief. Op geaggregeerd niveau was bovendien sprake van een grote gelijkenis tussen de
generaties, getuige de vaak geringe verschillen tussen de gemiddelde
scores van de ouders als groep en die van hun kinderen als groep.
Voor een inzicht in de ontwikkelingen vanaf de jaren zestig in Nederland is vooral het grootschalige onderzoek Culturele veranderingen van
Middendorp (1979, 1991) van belang. Middendorp onderzocht vanaf
1970 een groot aantal economische en culturele opvattingen bij representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking. In het navolgende zullen we de gegevens van deze onderzoekingen – ons welwillend
ter beschikking gesteld door het Steinmetz archief (Middendorp, 1985;
Becker, 1992) – opnieuw analyseren, waarbij we ons zullen beperken tot
die gegevens, die betrekking hebben op de ontwikkeling van de tolerantie bij Nederlandse volwassenen in vergelijking tot de Nederlandse jeugd.
Deze gegevens verschaffen ons inzicht in de ontwikkelingstrends van
(in)tolerantie bij volwassenen en jeugdigen.
Vanaf het midden van de jaren negentig lijkt de discussie omtrent het
zedelijk verval van de jeugd een nieuw leven beschoren naar aanleiding
van verschillende manifestaties van ‘zinloos’ geweld, waarbij steeds jongeren betrokken waren. Merkwaardig genoeg maakt men zich nu vooral
zorgen om de effecten van een zich steeds verder terugtrekkende overheid, waardoor de opvang van en bemoeienis met de jeugd in het gedrang komt. Om die reden wordt door sommigen opnieuw een pleidooi
gehouden voor de restauratie van het ouderlijk gezag en de ouderlijke
verantwoordelijkheid in deze, inclusief een kritiek op de verondersteld
lakse houding van de meeste ouders als het gaat om de overdracht van
voor de samenleving essentieel geachte normen en waarden.
Of het in werkelijkheid zo penibel gesteld is met de tolerantie van de
huidige jeugd en of ouders wat dat betreft inderdaad hun greep hebben
verloren op de opvoeding van hun kinderen, zullen we in het navolgende
onderzoeken met gegevens uit het grootschalige Nederlandse panel survey Utrecht study on adolescent development (kortweg Usad, Meeus en
’t Hart, 1993). In dit survey zijn steeds dezelfde Nederlandse jongeren
alsmede hun eigen ouders op drie verschillende momenten in de jaren
negentig (1991, 1994 en 1997) ondervraagd naar hun tolerantie op het
culturele domein. Met deze gegevens kan niet alleen inzicht verkregen
worden in de individuele ontwikkeling van de tolerantie van jongeren in
deze periode, maar kan deze tolerantie ook direct vergeleken worden
met die van hun eigen ouders, waardoor meer duidelijkheid kan worden
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verkregen omtrent de intergenerationele overdracht van deze denkbeelden.
Trends in de ontwikkeling van tolerantie bij jeugdigen en
volwassenen: 1970-1992
In het project Culturele veranderingen zijn op gezette tijden (te weten
1970, 1975, 1980, 1985 en 1992) verschillende representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar (respectievelijke aantallen 1905, 1803, 1859, 1791 en 2146) onderzocht op een groot aantal economische en culturele opvattingen. Voor de opzet van deze studie en de
kenmerken van de gehanteerde meetinstrumenten wordt naar de oorspronkelijke studie verwezen (Middendorp, 1979, 1991). Voor dit artikel
is gebruik gemaakt van de ruwe scores op alle schaalitems, die op één of
andere manier naar tolerantie verwijzen. Op het economische domein
gaat het daarbij om opvattingen met betrekking tot de acceptatie van een
collectieve verantwoordelijkheid voor de zorg voor minder bedeelden en
voor de subsidiëring en garantiestelling van basisvoorzieningen, zoals
sociale uitkeringen, voedsel en onderwijs (bij Middendorp de items van
de schalen 2, 4, 5, 7 en 10; zie Middendorp, 1991, pp. 318-320). Deze opvattingen zijn een uitdrukking van zowel de compassie met als het
verantwoordelijkheidsgevoel voor andere, minder bedeelde mensen. Op
het culturele domein gaat het om opvattingen met betrekking tot de verdraagzaamheid ten opzichte van afwijkende meningen, groepen en personen (bij Middendorp de items van de schalen 12, 18, en 19, alsmede de
items van de schaal ‘Autoritarisme’; zie Middendorp, 1991, pp. 321-326).1
In figuur 1 zijn de resultaten afgebeeld. Hiervan is direct af te lezen dat
jongeren in grote lijnen de trend bij volwassenen volgen. Sinds 1970 is
een systematische toename van de intolerantie te zien, die vanaf 1985 op
een hoog niveau lijkt te zijn gestabiliseerd. Op de afzonderlijke tijdstippen is geen sprake van consistente cq. statistisch significante (p< .001)
verschillen tussen de leeftijdsgroepen onderling, noch tussen de oudere

1 Om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de representativiteit zijn de missing item scores
vervangen door hun relative mean (Raaijmakers, 1999). De schaalscores zijn vervolgens met
behulp van principale componenten analyse met varimax rotatie samengevat in twee
factorscores: de ene score representeert daarbij economische intolerantie (met de
tolerantie schaalscores uit het economische domein als belangrijkste contribuanten), en de
tweede score staat voor culturele intolerantie (hoofdzakelijk opgebouwd uit de schaalscores van het culturele domein). De respectievelijke effecten van de tijdsperiode en van
leeftijd op de scores voor economische en culturele intolerantie zijn vervolgens met behulp
van univariate variantie analyse blootgelegd. Om de verhouding tussen jongeren en
volwassenen te accentueren is de leeftijdsvariabele gecategoriseerd in vier niveau’s: 16 t/m
20 jaar, 21 t/m 25 jaar, 25 t/m 30 jaar tegenover 31 jaar en ouder.
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Figuur 1: Ontwikkelingstrend economische intolerantie naar leeftijdsgroep;
1970-1992
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en de jongere generatie, zij het dat de toch al geringe verschillen tussen
de diverse groepen in de loop van de tijd alleen maar kleiner zijn geworden.
De resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van culturele intolerantie staan afgebeeld in figuur 2. Ook hierin volgen jongeren in grote
lijnen de trend die bij volwassenen valt af te lezen. In tegenstelling tot het
economische domein is op het culturele domein sinds 1970 duidelijk
sprake van een systematische afname van de intolerantie. Hoewel deze
trend bij zowel ouderen als jongeren is waar te nemen, blijken jongeren
(tot 30 jaar) op alle tijdstippen substantieel en statistisch significant (p <
.001) toleranter dan de ouderen, terwijl de onderlinge verschillen tussen
de jongeren uiterst minimaal zijn.
Ontwikkeling en intergenerationele overdracht van culturele
intolerantie: 1991-1997
In 1991 is in het kader van het Usad-project een representatieve steekproef getrokken uit de populatie van Nederlandse, autochtone jongeren
in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Deze jongeren zijn samen met hun
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Figuur 2: Ontwikkelingstrend culturele intolerantie naar leeftijdsgroep;
1970-1992
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ouders op een groot aantal onderwerpen ondervraagd, waaronder ook
een aantal items met betrekking tot culturele intolerantie. Een deel van
deze jongeren (en hun ouders) is opnieuw ondervraagd op dezelfde onderwerpen in 1994 en 1997. In totaal namen 620 jongeren met hun
ouders deel aan alle meetmomenten. Omdat deze 620 jongeren qua culturele intolerantie niet verschilden van de overige jongeren uit de originele, representatieve steekproef, gaan we er van uit dat de resultaten van
deze groep een redelijk goede indicatie kunnen geven van de ontwikkelingen in de jaren negentig. Een extra voordeel van dit panellongitidinaal onderzoek is, dat ook zicht kan worden verkregen op de
individuele ontwikkeling in deze periode. Daarnaast is het met de gekozen opzet mogelijk om de intergenerationele overdracht van ouders op
kinderen direct te onderzoeken. Voor de opzet van deze studie en de
kenmerken van de gehanteerde meetinstrumenten wordt ook in dit geval
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Figuur 3: Culturele intolerantie van ouders en hun kinderen; 1991-1997
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verwezen naar oorspronkelijke publicaties van het project (Meeus en ’t
Hart, 1993; Raaijmakers, 1993).2
In figuur 3 zijn de resultaten samengevat. Omdat er tussen de ouders
van de drie leeftijdsgroepen geen verschillen waren, zijn alle ouders samengenomen. De trend uit de vorige decennia lijkt zich ook in de jaren
negentig voort te zetten, alleen blijkt nu dat deze ontwikkeling zich ook
op individueel niveau voordoet: voor zowel ouders, als voor hun kinderen geldt dat de culturele intolerantie score tussen 1991 en 1997 significant is afgenomen (p< .001). Ook tussen 1991 en 1997 zijn jongeren in
het algemeen toleranter dan hun ouders (p< .001) met uitzondering van
de allerjongsten in 1991 (12 tot 15 jaar). Terwijl de onderlinge verschillen
2 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van alle items die betrekking hebben op het domein van
de culturele intolerantie (van het oorspronkelijke onderzoek gaat het om de items van de
schalen ‘Acceptatie alternatieve leefvormen’, ‘Ethnocentrisme’ en ‘Sexisme’). Alhoewel in dit
onderzoek niet precies dezelfde schalen zijn gebruikt als in het onderzoek van Middendorp,
gaan we er toch van uit dat hetzelfde concept van culturele intolerantie aan de orde is.
Factor-analyse wees uit dat de scores op deze schalen samen één onderliggende dimensie
representeerden, die we kunnen aanduiden als culturele intolerantie, omdat het ook hier
gaat om de tolerantie ten aanzien van afwijkende gedragingen, personen en groepen.
Nadat eventuele missing item scores waren vervangen door hun relative mean, is het
gemiddelde van de respectievelijke schaalscores berekend als culturele intolerantie score.
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tussen de diverse leeftijdsgroepen van jongeren in de loop van de jaren
kleiner worden en geen statistische significantie meer weten te bereiken
(p> .05), nemen de verschillen met de ouders juist toe. Of dat ook betekent dat jongeren zich daarmee afzetten tegen hun ouders of geen boodschap hebben aan deze waarden van hun ouders, zal in het navolgende
nader worden onderzocht.
De intergenerationele overdracht van culturele intolerantie
Het grote voordeel van een panel-longitudinaal onderzoek bij ouders èn
hun kinderen is dat de wederzijdse beïnvloeding door de tijd heen in
kaart kan worden gebracht. Dit geeft een veel ondubbelzinniger beeld
van het werkelijke effect van ouderlijke overdracht, dan simpele éénmoment correlaties. Door modellering via structurele vergelijking is het
bovendien mogelijk om dit effect van ouderlijke overdracht af te zetten
tegen het effect van andere factoren. In figuur 4 is zo’n structureel
vergelijkingsmodel afgebeeld. In dit beschrijvende model zijn, naast de
culturele intolerantie scores van ouders en hun kinderen op de respectievelijke tijdstippen (T1 = 1991, T2 = 1994 en T3 = 1997), ook het
opleidingsniveau van de ouders en dat van hun kinderen opgenomen. Er
is voor opleidingsniveau gekozen, omdat deze variabele in het gebruikelijke één-moment survey-onderzoek naar culturele waarden en opvattingen als verreweg de belangrijkste factor te voorschijn komt (in Nederland
bijvoorbeeld Middendorp, 1991; Raaijmakers, 1993; Vollebergh, Iedema
en Meeus, 1999; in het buitenland bijvoorbeeld Jennings en Niemi, 1981;
Cassel en Lo, 1997; Listhaug, Macdonald en Rabinowitz, 1994).
In het model van Figuur 4 is het opleidingsniveau van de ouders van
invloed op het opleidingsniveau van hun kinderen (vergelijk Bourdieu en
Passeron, 1970; Hustinx, 1998). Het eigen opleidingsniveau wordt vervolgens als een voorspeller gezien van de culturele intolerantie van de
ouders respectievelijk hun kinderen. Naast deze paden worden in het
model ook samenhangen verondersteld tussen de politieke oriëntaties
van ouders en die van hun kinderen op de afzonderlijke meetmomenten
(T1, T2 en T3). Aan deze samenhangen kan niet zomaar een causale richting worden gegeven, zodat de wederzijdse beïnvloeding van ouders en
hun kinderen op deze drie afzonderlijke meetmomenten als gewone correlaties zijn weergegeven in het model. Dat geldt niet voor de wederzijdse beïnvloeding in de tijd (van T1 naar T2 en van T2 naar T3): gerichte paden van ouders naar kinderen en vice versa representeren hier
de mogelijke invloed op elkaars culturele intolerantie. Aldus zijn in dit
model zowel de overeenkomst in als de wederzijdse beïnvloeding van de
culturele intolerantie van ouders en hun kinderen weergegeven. De stabiliteit in de intolerantie van ouders en hun kinderen wordt in het model, ten slotte, afgebeeld middels de paden tussen de eigen tolerantie
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Figuur 4: Structureel vergelijkingsmodel van het effect van opleiding en
ouderlijke overdracht op de ontwikkeling van culturele intolerantie

scores op de opeenvolgende tijdstippen (tussen T1 en T2, tussen T2 en
T3 alsook tussen T1 en T3).3
Om de effecten op de ontwikkeling van culturele intolerantie te schatten zijn met name de paden naar de intolerantie-scores van de kinderen
op T2 en T3 interessant, omdat daarin is gecorrigeerd voor het beginniveau en de stabiliteit van de intolerantie alsmede voor de samenhang
tussen de intolerantie van ouders en hun kinderen. In figuur 4 kunnen
we zo, bijvoorbeeld, aflezen dat de ouderlijke intolerantie op T1 een significant direct effect heeft op de intolerantie van de kinderen op T2. De
omvang van dit effect is uitgedrukt in een coëfficiënt van .19. Het corresponderende pad vanuit het opleidingsniveau geeft daarbij een coëfficiënt van -.12 te zien, hetgeen impliceert dat een hoger opleidingsniveau
weliswaar leidt tot een significant lagere intolerantie-score, maar dat het
directe effect daarvan geringer is dan het directe effect dat hierop wordt
uitgeoefend door de ouderlijke intolerantie.

3 Met behulp van het programma Amos (versie 3.6; Arbuckle, 1997) zijn vervolgens de
diverse parameters geschat en de fit statistics berekend, welke aan de figuur zijn
toegevoegd. Uit de gerapporteerde fit statistics blijkt dat het model goed op de data past,
waardoor een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het effect van de
intergenerationele overdracht in verhouding tot het effect van opleidingsniveau. De directe
effecten kunnen daarbij afgelezen worden uit de coëfficiënten van de paden in figuur 4.
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Het meest informatief zijn echter de zogenaamde totale effecten: dat
zijn de directe èn indirecte effecten samengenomen. Het totale effect van
opleidingsniveau op de intolerantiescore van jongeren bedraagt voor
1994 -.18 en voor 1997 -.19. Voor de ouderlijke intolerantie is dit .19
(T1→ T2) respectievelijk .25 (T2→ T3 + T1 → T3). Het effect van ouderlijke overdracht lijkt zo op z’n minst concurrerend met het effect van
opleidingsniveau.
Conclusie en discussie
Uitgaande van de veronderstelling dat de intolerantie in de maatschappelijke praktijk de afgelopen decennia is toegenomen en dat deze toename ook een ideologische component heeft, kunnen er op basis van de
door ons gepresenteerde resultaten een aantal conclusies worden getrokken.
In de eerste plaats blijkt dan dat het probleem van de intolerantie geen
probleem van een specifieke generatie is. Voor zover de intolerantie onder jongeren is toegenomen, is dat meer een uitdrukking van een algemeen maatschappelijk verschijnsel, dan dat er iets speciaals mis is met
de tolerante normen en waarden van jongeren.
In economisch opzicht verschillen jongeren nauwelijks van volwassenen wat betreft de compassie met minder begunstigden, het
verantwoordelijkheidsgevoel voor degenen die het van de sociale voorzieningen moeten hebben en de bereidheid om de vergaarde rijkdom te
delen c.q. collectief te besteden.
In cultureel opzicht kunnen volwassenen de ten toon gespreide tolerantie van jongeren beter tot voorbeeld nemen in plaats van zich in dit
opzicht af te zetten tegen de jongere generatie. Jongeren vandaag de dag
zijn verreweg verdraagzamer als het gaat om het respect om andermans
mening, de gastvrijheid tegenover vreemdelingen en de acceptatie van
afwijkende leefstijlen en voorkeuren.
Wat bij zowel jongeren als volwassenen opvalt is de divergente ontwikkeling in economische en culturele intolerantie. Terwijl de samenleving
als geheel in cultureel opzicht steeds toleranter lijkt te worden, ligt dat
voor economische tolerantie precies andersom. De toename van intolerante praktijken kent dus een ideologisch correlaat in economische onverdraagzaamheid. Misschien hebben we hier wel te maken met een bijverschijnsel van de vergaande liberalisering van de economie, en is het
vooral dát wat tot een toename van de intolerante praktijken heeft geleid. In de ‘volwassen wereld’ wordt dit zichtbaar in de toename van allerlei ‘abstractere’ vormen van institutionele intolerantie (van gewelddadige uitzettingspraktijken tot een nauwelijks bediscussieerde actieve
deelname in Navo-verband aan bombardementen op onschuldige burgers in Joegoslavië). In de wereld van de jeugd is die intolerantie noodgedwongen directer en concreter van aard, gericht tegen personen en uitgevoerd in het domein van de jeugd: op straat.
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De resultaten van ons onderzoek laten tevens zien, dat de volwassen
wereld en in het bijzonder de ouders inderdaad een grote verantwoordelijkheid dragen voor de tolerantie van de jeugd. Maar niet omdat ze de
overdracht van tolerante waarden en normen zouden verwaarlozen. Integendeel. Ouders doen juist hun best om kinderen de in hun opvatting
belangrijkste beginselen bij te brengen. En over het algemeen slagen zij
daar wonderwel in. Zelfs in die leeftijdsfase waarin hun kinderen in belangrijke mate aan hun invloedssfeer zijn onttrokken (vanaf het twaalfde
levensjaar) is de morele autoriteit van de ouders op hun kinderen zeker
zo sterk als, bijvoorbeeld, de invloed vanuit het opleidingsmilieu. Als het
om fundamentele waarden en normen gaat, nemen kinderen vrijwel
naadloos het gedachtegoed van hun ouders over, waarbij zij zich vanaf
ongeveer het vijftiende levensjaar – in het geval van intolerantie op het
culturele domein – nadrukkelijker de tolerante tijdgeest weten eigen te
maken.
Er lijkt dus geen enkele reden te zijn om bij onze zorgen over de verdraagzaamheid in de samenleving specifiek naar de gehele jongere generatie te wijzen. Dat neemt niet weg dat er wel problemen kunnen zijn
met specifieke groepen binnen de jeugdige generatie. Neem, bijvoorbeeld, het straatgeweld van de hooligans of het racistische geweld van
rechtsextreme groepjes. Maar zelfs in die gevallen moeten we voorzichtig
zijn deze vormen van intolerantie als een typisch jeugdig probleem op te
vatten. De harde kern van deze gewelddadige groepjes zijn immers stuk
voor stuk volwassenen, die handig gebruikt weten te maken van wat jongeren werkelijk karakteriseert: het enthousiast en actief volgen van de
trends, die door volwassenen zijn uitgezet.
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Verbleekt gezag
Individualisering en individuatie
C.H.C.J. van Nijnatten*

In september 2000 schreven enkele jongerenafdelingen van de politieke
partijen aan de Tweede Kamer een brief waarin zij het gedoogbeleid van
de politiek aanklaagden. ‘Gedogen lijkt een consequente optie om geen
beslissingen te hoeven nemen. Daardoor verliest de politiek haar macht,
gezag, machtspositie en geloofwaardigheid, en snijdt zij zichzelf in de
vingers’. Uit de lage opkomst bij de verkiezingen in vele landen en het
grote aantal proteststemmen in landen waar er nog stemplicht is, zoals
in België, blijkt ‘minachting van burgers voor de politieke gezagsdragers’.
Afnemend gezag van publieke autoriteiten is geen typisch Nederlands
maar een vrij algemeen verschijnsel in westerse landen (Scheepens en Te
Grotenhuis, 2000). De politie heeft nog redelijk veel gezag onder de bevolking in vergelijking met de Bijbel, de koningin of ouders als autoriteit.
De ontkerkelijking die de laatste decennia in de Nederlandse samenleving heeft plaatsgevonden is een belangrijke factor in het afnemend gezag van publieke gezagsdragers (Winkels, 1990). Hun tanend gezag gaat
samen met een negatievere attitude van burgers ten opzichte van autoriteiten en ook toegenomen criminaliteit en tolerantie van hard repressief
optreden tegen wetsovertreders (Scheepens en Te Grotenhuis, 2000).
De toename van gewelddadige criminaliteit onder jongeren wordt
vaak toegeschreven aan dit tanende gezag van (publieke) autoriteiten.
De politie zou te permissief optreden, vooral ten aanzien van jongeren
die vanuit hun culturele achtergrond gewend zijn aan een harder restrictief beleid van pedagogische autoriteiten. Jongeren zouden zich minder
storen aan voorgeschreven wetten en zich niet gebonden weten aan de
kernwaarden van onze cultuur. Tevens zou er onduidelijkheid bestaan
over die normen en waarden en zou de vervaging van algemeen geaccepteerde normen en waarden bijdragen aan de stuurloosheid van de jonge
generatie.
Een andere verklaring voor het toegenomen geweld onder jongeren is
het opgeklopte mannelijk ego van veel jongens. Volgens Van Stokkom
(2000) is de combinatie van onzekerheid en hoge eigendunk de ‘ideale’
mix om geweld te laten ontstaan. Jongens proberen koste wat kost te
voorkomen dat ze afgaan ten opzichte van hun vrienden. Geweld wordt
gebruikt als gezichtsverlies wordt geleden. Van Stokkom heeft het over
een kwetsbare eigendunk die onderhevig is aan grote schommelingen.
*

De auteur is verbonden aan de Capaciteitsgroep Communicatie, Zorg en Welzijn van de
faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.
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Dat wordt versterkt door het feit dat er niet één maar meerdere idealen
van mannelijkheid naast elkaar bestaan. In andere lagen van de bevolking wordt namelijk juist de kwetsbare man gewaardeerd. In de reclames
van Calvin Klein wordt een hermafrodiet beeld van de man naar voren
wordt gebracht. Het opgeklopte ego lijkt vooral een broos ego.
Het is reeds vaak beschreven dat in de verhouding tussen ouders en
kinderen minder wordt bevolen en meer onderhandeld. Het is een alom
geprezen verbetering van het opvoedingsklimaat, zolang het maar niet
leidt tot een permissieve houding van ouders en een omgekeerde bevelshuishouding waarin kinderen de leiding hebben. Lasch (1979) beschreef
eind jaren zeventig hoe de afwezigheid van de vaderlijke autoriteit in het
Amerikaanse gezin kinderen alleen overliet aan de moeder, hetgeen, volgens hem, leidde tot een navelstarende generatie die maar moeilijk
maatschappelijke verantwoordelijkheid kon nemen. Chodorow verklaarde waarom jongens om dezelfde vaderlijke absentie een vooral
vrouwvijandige sekse-identiteit ontwikkelden. De hoge criminaliteitscijfers onder Marokkaanse jongens wordt graag verklaard vanuit de
afwezigheid van een vader met maatschappelijk aanzien. De jongens
lijden gezichtsverlies doordat hun vaders geen aansprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en in hun ogen mislukt zijn.
Ze proberen hun gezicht op gewelddadige wijze te herstellen. Kan de afwezigheid van vaders echter als enige oorzaak van dat jeugdig geweld
worden aangewezen? Is de afwezigheid van sociale restricties in onze
samenleving niet breder? Is er niet een algemene angst de individuele
vrijheid van mensen te beknotten? Onlangs werd voorgesteld om gezinsinterventies van de kinderbescherming voortaan niet meer te baseren op
ouderlijk onvermogen maar op de rechten van kinderen. Dat zou helpen
te voorkomen dat ouders ‘nodeloos’ worden geconfronteerd met de
grenzen die deze samenleving stelt aan goed ouderschap (Veldkamp,
1997).
De individualisatie van onze samenleving heeft ertoe bijgedragen dat
men steeds grotere moeite heeft de individuele vrijheid van burgers te
begrenzen. Daardoor zijn individuen vooral geïndividualiseerd en gebrekkig geïndividueerd. In dit artikel zal ik betogen dat het verval van
gezagsverhoudingen vooral te maken heeft met de onvolledige individuatie van mensen, waarbij mensen de begrenzing van hun gedrag eerder als een ongeoorloofde inbreuk op hun privé-leven waarderen dan als
een voorwaarde om samen te leven. Er is een wijdverbreide illusie dat de
vrijheid ligt in de verruiming van grenzen, terwijl deze ook en juist kan
liggen in de beperking. Deze veranderingen in intermenselijke verhoudingen hebben te maken met radicale veranderingen in de werking van
macht die niet langer is gekoppeld aan hiërarchische verhoudingen, met
de onzichtbaarheid van de macht en met de loskoppeling gezag en toewijding.
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Tanend gezag en individualisme
Gezagsdragers zijn in staat zichzelf en anderen onder controle te houden. In het verleden, ontleende de autoriteit zijn macht voor een belangrijk deel aan zijn vermogen de eigen lusten en emoties in bedwang te
houden en deze ondergeschikt te maken aan het belang van degenen die
aan zijn autoriteit waren onderworpen. De autoriteit was niet de despoot
met ongebreidelde macht, maar werd juist door zijn gezag gebreideld,
dat wil zeggen voelde zich verplicht zijn macht aan te wenden ten gunste
van degenen die eraan onderhevig waren. De mens met macht over zichzelf wapent zich tegen de verleidingen van de cultuur en verzet zich tegen de disciplinaire samenleving. Gezagsdragers zijn geïndividueerde
mensen. Zij hebben zich niet alleen gedifferentieerd van anderen maar
zijn ook tot een geïntegreerd zelfbeeld gekomen op grond van betrouwbare ‘ego-identificaties’ (Mahler e.a., 1975). De individuatie en de ontwikkeling van een narcistische persoonlijkheid bij een gebrekkige individuatie worden in de psychoanalyse vooral als een ontwikkeling in de
kindertijd gelokaliseerd. Maar Foucault (1984) wijst er op dat het behoud
van het zelf een permanente ‘zorg voor zichzelf’ vereist. Daarmee predikt
Foucault niet de dood maar het voortbestaan van het subject (De Boer,
1993). De autoriteit is de geïndividueerde mens die niet alleen in de kindertijd in staat werd gesteld een afgebakend zelf te ontwikkelen, maar
die door de verdere levenscondities en door zelfdiscipline bestand bleef
tegen de verlokkingen van buiten. Hij kenmerkt zich door zijn psychologische begrensdheid van zijn of haar vermogen de grenzen van het zelf
en die van anderen in verhouding tot elkaar te erkennen.
Geïndividueerde mensen zijn enigszins bestand tegen de druk ‘van
buitenaf’. In tegenstelling tot geïndividualiseerde mensen, die, volgens
Foucault, juist de resultante zijn van de disciplinaire samenleving. Het
individualistisch bewustzijn dat denkt heer en meester van het eigen leven te zijn, is juist een slaaf van de disciplines. Het is het willoze slachtoffer van maatschappelijke indelingen en ‘verdeel-praktijken’. Zij zijn niet
de naamloze onderdanen van een koninklijke autoriteit, maar behoren
tot een categorie over wie alles bekend is, tot aan hun DNA toe. Geïndividueerde mensen onderwerpen zich aan de regels van de samenleving en
ontlenen daaraan hun eigen plek in de gemeenschap. Geïndividualiseerde mensen lijken de samenleving eerder te zien als een reservoir aan
mogelijkheden die tot de individuele beschikking moeten worden gebracht en zien juist geen noodzaak zich te onderwerpen aan gedeelde
regels. Deze individuen zijn in zichzelf vervat (Sampson, 1988) en zoeken
de ander eerder als potentiële partner in het individuele levensplan.
Ingrijpende beslissingen werden vroeger genomen door mensen met
gezag en met het machtsapparaat om deze uit te voeren. Dat leidde in de
geschiedenis niet zelden tot despotische toestanden. Er was geen democratische controle en de enige rem was de verplichting die de adel
voelde. Tegenwoordig kunnen burgers zonder grote maatschappelijke
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autoriteit beslissingen nemen (of fouten maken) met verstrekkende gevolgen. Maar adel verplicht niet langer en risico’s worden in toenemende
mate door verzekeringen gedekt. Onze risicomaatschappij is een verzekeringsmaatschappij geworden, waardoor ‘de relatie tussen (persoonlijke) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vervaagt. Men voelt zich
nog nauwelijks verantwoordelijk voor handelingen waarvan de schadelijke gevolgen door een verzekering zijn gedekt’ (Raes, 1999, pp. 26-27).
In de geïndividualiseerde samenleving beschouwt de mens zich als het
centrum van alle handelingen en betekenis. De primaire orde zou die
van de mens zijn en niet die van de geschiedenis en de toekomst van de
kosmos. De hedendaagse mens ziet zich als het middelpunt van betekenis en handeling en kan het moeilijk verdragen zich te plaatsen in een
‘toevallig’ gevolg van een lange keten van gebeurtenissen waarvan de
loop buiten zijn invloedsfeer ligt. Een voorbeeld daarvan is de recente
wetswijziging van het naamrecht, die het mogelijk maakt dat echtelieden
samen uitmaken welke naam zij als familienaam aannemen. Het is de
mogelijkheid voor de mens zijn centrale positie in het leven te bevestigen, maar getuigt ook van het onvermogen zich in te voegen in de naam
die wordt ingegeven door de groep en niet de individuele mens. De familienaam die de geschiedenis van vorige generaties verbindt wordt van
minder waarde geacht dan de idee zelf het leven vorm te kunnen geven.
Het komt voort uit de illusie zich niet aan te hoeven passen aan de orde
van de samenleving, de illusie dat de symbolische orde is te manipuleren
door het individu en de illusie dat de keuze uiteindelijk aan de mens is
(Van Nijnatten, 1996).1
Onzichtbare macht
De constructie van de individualiteit door de disciplines staat aan de basis van de illusie van de individuele mens als centrum van alles. Het individu richt zich minder op de gemeenschap om zijn gedrag te bepalen.
Gezagsrelaties putten hun symbolische kracht juist uit erkenning door
de gemeenschap. ‘Rechters, priesters en koningen ontlenen een symbolisch charisma aan het ambt dat ze bekleden. Zij hoeven zich niet te legitimeren. Hun gezag komt van elders’ (Moyaert, 1994, p. 45). De symbolische kracht van het gezag beperkt het belang van de wijze waarop de
functie individueel wordt ingevuld. Maar het lijkt alsof die functie er
steeds minder toe doet. Van mensen wordt in het kader van algemene
inzetbaarheid eerder flexibiliteit en dynamiek verwacht dan gezag op
basis van expertise en bewezen deskundigheid (Sennett, 1998).

1 Dit staat nog los van mijn visie dat het in het belang van kinderen is als zij tenminste ook
de naam ontvangen van de man of vrouw met wie de moeder een langdurige partnerrelatie
is aangegaan en die de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind op zich heeft
genomen of had moeten nemen.
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Een samenleving die zich opvat als niet meer dan de dienstverlener
aan het individu past geen gezag van de een over de ander. Daarin zijn de
intenties van gezagsfiguren verdacht. Zij zouden immers enkel uit zijn op
hun eigen genoegen (Verhaege, 1999, p. 121). Een dergelijke opvatting
over gezagsdragers is echter een overschatting van hun individuele kunnen. Het erkent niet dat autoriteiten door dezelfde cultuurwetten wordt
gelimiteerd als degenen die aan hun gezag onderworpen zijn. Er ontstaat
zo een spiegelend gevecht om de sterkste waarin de betrokkenen gelijk
aan de ander moeten zijn (Moyaert, 1994). Maar de gezagsdrager ontleent zijn kracht nu juist aan het verschil tussen de gezagsdrager en het
gezagssubject, tussen de vertegenwoordiger van de wet en de eenling.
De afwijzing van gezag hangt ook samen met de onzichtbaarheid van
macht in de gedisciplineerde samenleving. Deze macht werkt effectiever
naarmate zij ongrijpbaarder is voor degenen die er aan moeten gehoorzamen (Foucault, 1975). De disciplinaire macht werkt juist niet door manifeste autoriteiten, maar door onzichtbare mechanismen van in- en uitsluiting. Moderne bedrijven worden niet geleid door de grote directeur
en moderne gezinnen niet door onaantastbare vaders. In het principe
van zelfsturing worden zoveel mogelijk beslissingen overgelaten aan
werknemers en kinderen zelf (Van Nijnatten, 2000). De machtsverhoudingen liggen niet vast, maar over de identiteiten en verhoudingen wordt
permanent onderhandeld (Giddens, 1992).
Tenslotte wordt de verbleking van gezagsverhoudingen gevoed door de
materiële rijkdom van westerse samenlevingen. De reclame spiegelt voor
dat de bomen tot in de hemel groeien en dat de macht van de individuele mens inderdaad onbegrensd is. Daardoor lijken alle wensen te
kunnen worden vervuld en lijken mensen elkaar minder nodig te hebben. Omdat er niets meer te wensen over is, bestaat het gevaar dat het
individu verlangenloos wordt en in de spiegeling van de ander alleen
zichzelf ziet. De moderne burger meent recht te hebben ‘op onmiddellijk
beschikbaar geluk en materiële voorspoed, op het openbaar ventileren
van woede en op genoegdoening voor elke soort van tegenslag’ (Komter,
2000). De onmiddellijkheid wijst op een terugval in imaginaire verhoudingen en een gebrekkig vermogen de beperking van het leven in te zien.
De hedendaagse burger mag dan meer eigenwaarde hebben gekregen,
zich minder bij het gezag van autoriteiten neerleggen en assertiever zijn
in de omgang met burgers (Van den Brink, 2000), de narcistische mens
laat in zijn leven steeds minder ruimte voor anderen over. Hij raakt
steeds vaker in imaginaire situaties verzeild waarin hij anderen probeert
te imponeren en te overbluffen, zonder ooit de zekerheid te voelen van
een eigen onbedreigde plek. De verhoudingen tussen mensen missen
vaak het stabiele karakter van symbolische verhoudingen omdat men
zich steeds opnieuw moet waarmaken. Er is een aanhoudende angst dat
men uiteindelijk ten onder zal gaan in het schijngevecht met anderen.
Het zou wel eens steeds moeilijker kunnen worden voor de moderne
mens om anderen niet te zien als een permanente bedreiging voor het
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eigen bestaan maar als medeburgers met een eigen plek. Dan is de kenmerkende moraal van liberale autonomie en tolerantie van westerse democratieën vooral een bewijs dat mensen geen last van elkaar hebben en
minder een toonbeeld dat zij zich iets van elkaar aantrekken en erop hopen door medeburgers te worden erkend en verantwoordelijkheid voor
elkaar nemen. De materiële rijkdom lijkt de onderlinge afhankelijkheid
van mensen te hebben verminderd, terwijl de toewijding voor de afhankelijke nu juist een kenmerk was van de goede autoriteit. Gezagsrelaties
zijn kortdurende relaties met een contractuele basis. Van gezagsfiguren
wordt niet zozeer toewijding en zorgzaamheid verwacht dan wel betrouwbaarheid.
Volgens Verhaege (1999) leven we in een ‘egocratie’. Het individu wordt
niet meer losgemaakt uit de groep om daarbuiten andere relaties aan te
gaan, maar het wordt nagenoeg losgemaakt uit elke sociale band.
Groepsregels worden steeds meer vervangen door strikt individueel bepaalde afspraken tussen unieke individuen. Alles mag, als er maar wederzijdse instemming is. Dat werd duidelijk uit een onderzoek naar de
veranderde rol van de rechtspraak in seksuele delicten van minderjarigen. Was de rechter aanvankelijk de zedenmeester die op grond van min
of meer aanvaarde maatschappelijke normen beschikte over welk gedrag
van minderjarigen niet door de beugel kon, meer recentelijk sluit de
rechter zich aan bij de definities die jongeren van hun seksuele relatie
geven. Zegt het meisje dat haar lichamelijke integriteit werd gerespecteerd, dan past de rechter, zo niet dan wordt de jongen strafbaar gedrag
verweten. Wat seksueel toelaatbaar wordt geacht, lijkt vooral het resultaat van een onderlinge afspraak tussen individuen (Van Nijnatten,
1997). Er is niet één dominante norm (van seksualiteit), maar tal van
steeds wisselende referentiepunten (afhankelijk van met wie wordt omgegaan). De hedendaagse mens raakt verdeeld tussen de veelheid aan
verlangens. In wie kan hij nog geloven (Verhaege, 1999)?
De toekomst van gezag
Past gezag nog in een samenleving waarin management en bestuur de
plaats van gezag hebben ingenomen? Het lijkt niet waarschijnlijk dat de
oude glorie van de gezagsfiguur in ere wordt hersteld. Niet in het gezin
en niet in het publieke domein. Ik heb daarvoor twee belangrijke oorzaken genoemd. Ten eerste de omdraaiing van machtsprocessen van hiërarchische verhoudingen naar minutieuze betrekkingen van wederzijdse
aansturing en controle ‘aan de basis’. Het moderne management stuurt
door de beslissingen naar de basis te verplaatsen, waar de verschillende
posities op elkaar worden afgestemd. Uiteindelijk zal op basis van abstracte principes, van bijvoorbeeld winstgevendheid, blijken welke de
meest effectieve beslissingen zijn geweest. De macht lijkt via het autonome individu te werken maar uiteindelijk bestaat er nog wel de autoriteit van winstgevendheid, effectiviteit, en dergelijke. Dergelijke sturing
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lijkt echter op gespannen voet te staan met de hiërarchie waarin de oude
autoriteit als persoon gedijt.
Ten tweede en daarmee samenhangend is de macht uit het zicht verdwenen. Het is onduidelijk op welke plekken in de instituties de beslissingen worden genomen. Autoriteiten worden niet langer bewierookt in
plechtigheden. Het oude type gezagsrelatie bestond juist bij de gratie van
zichtbare machtsverhoudingen. De zeggingskracht van autoriteiten was
lange tijd gebaseerd op gelegitimeerde besluitvormingsprocedures die
inzichtelijk waren, garandeerden dat zonder aanziens des persoons werd
gehandeld en de mogelijkheid boden verhaal te halen bij misbruik van
macht. In de moderne organisaties zijn deze oude grootheden niet geheel onbelangrijk geworden maar worden ze overschaduwd door kortlopende en bilaterale afspraken en wordt de persoonlijke stempel van het
individu juist bewierookt.
Op het eerste gezicht is er ook geen probleem met de verbleking van
de autoriteit. We herinneren ons immers te veel voorbeelden van autoriteiten die hun macht op grove wijze misbruikten. Toch kunnen mensen
in een complexe samenleving niet anders dan op de goedheid of betrouwbaarheid van de ander vertrouwen. We kunnen niet meer anders
dan vertrouwen stellen in de bakker, de dokter en de minister. Een teloorgang van dergelijk vertrouwen in de integere bedoelingen achter het
handelen van de autoriteit levert met een liberale opvatting van autonomie een probleem op voor de maatschappelijke orde.
Autoriteit komt van ‘augere’, dat betekent ‘doen groeien’. De tuinman
bevordert de groei door te snoeien. De goede autoriteit snoeit. Niet alleen in de beperking van zichzelf maar ook in de beperking van de ander,
onderscheidt zich de meester. De tuinman snoeit zijn planten niet alleen, hij voedt en verzorgt ze ook. In menselijke gezagsrelaties biedt de
gezagsfiguur zich als voorbeeld aan. Elke beperking die de autoriteit het
kind oplegt heeft een humaniserende werking, dat wil zeggen met elke
grens die het kind leert accepteren, aanvaardt het de wetten van de cultuur waarin het groeit en wordt daarmee lid van die cultuur. Het kind
wordt uitgelegd dat de gezagsfiguur door dezelfde wetten wordt beperkt
als het kind. Dat helpt het kind de teleurstelling van de inperking te verdragen. De inperking doet het kind verlangen te zijn zoals de representant van de cultuur (Dolto, 1984).
De goede autoriteit van de aandachtige en verzorgende staat zit de
laatste decennia in de verdomhoek. Sociale verantwoordelijkheid lijkt
een schaars goed te worden in een samenleving van in zichzelf vervatte
individuen. Bij de liberale opvatting van autonomie hoort dat men goed
voor zichzelf kan zorgen. Maar vrijheid bestaat niet alleen uit een afbakening van het zelf maar tevens uit de wetenschap dat mensen voor elkaar
zorgen als dat nodig is. Ik ben pas autonoom als ik weet dat het met de
anderen goed gaat en ik erop kan vertrouwen dat zij op mij en ik op hen
een beroep kan doen als het niet goed gaat. De goede gezagsfiguur is niet
zozeer de persoon die door zijn macht allerlei vrijheden kan permitteren,
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maar belast is met de verantwoordelijkheid van degenen die aan zijn of
haar gezag zijn onderworpen. Deze vorm van autoriteit is echter geenszins geheel verdwenen. Elke burger kan nog steeds met het volste vertrouwen brood kopen.
Met het liberale beeld van autonomie lijkt de gezagsfiguur als toonbeeld van zelfdiscipline te verdwijnen. Gezagsfiguren zijn vooral functionarissen die morgen kunnen worden ingewisseld voor een ander. In een
excuus-cultuur is ruiterlijke erkenning van gemaakte fouten een garantie
om op de post te mogen blijven. Je moet het als minister tegenwoordig
wel erg bont maken om te worden weggestuurd. De werkelijke grote
gezagsfiguren, zoals Gandhi en Mandela, hebben hun aureool vooral te
danken aan de persoonlijke ontberingen die zij doorstonden in het belang van de goede zaak en degenen die nu in hen geloven.
In de toekomst bestaan gezagsrelaties waarschijnlijk niet in de vorm
van langdurige verhoudingen met een structurele dominantie van de een
over de ander, maar in kortdurende relaties met competentieverschillen.
Binnen het gezin hebben veel kinderen al afscheid genomen van continu
gezag. Daarbuiten ook. Op de basisschool staat niet meer één vaste leerkracht voor de klas, maar wisselen zij diverse malen per jaar. De onderwijzer, het vroegere boegbeeld van de onderwijsinstitutie is niet meer
dan een toevallige vertegenwoordiger. Zo wennen kinderen aan de
nieuwe eisen van burgerschap: flexibiliteit en reflexiviteit.
Maar kan de flexibele 21ste eeuwse mens zonder continuïteit, geschiedenis en vertrouwen (Sennett, 1998)? Mensen moeten zich steeds opnieuw presenteren. In de openbare ruimte zijn de oude verhoudingen
weggevallen. Niet alleen de afname van het vertrouwen in de sterke arm
maakt de openbare ruimte naakt en kil (Raes, 1995), ook het wegvallen
van algemene normen maakt het voor mensen moeilijker zich voor te
stellen dat mensen elkaar helpen in die ruimte een plek te vinden. De
politie zet in de bestrijding van jeugdcriminaliteit jongens van de doelgroep in als surveillanten; het zou effectiever zijn en de afstand tot de
moeilijke jongens verminderen. Dat is precies de reden waarom het gezag niet meer zo werkt als vroeger. Het ziet er immers hetzelfde uit als
wijzelf.
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Het gezag van de politie
C.D. van der Vijver en L.G.H. Gunther Moor*

Vroeger… Toen was het wel anders. Toen had je nog gezag. Wie twijfelde
aan de regering, het koningshuis, God? Als je een agent zag dan maakte
je dat je weg kwam. Als de leraar zei dat je je mond moest houden dan
deed je dat, als de pastoor zei dat het Gods wil was dat er kinderen kwamen dan kwamen ze en als de directeur zei dat je kon gaan dan ging je.
Het gezag had immers gesproken? Gezag. Of gaat het hier om macht? Wij
moeten aannemen dat het om gezag gaat. De ‘bovenschikking’ werd niet
in twijfel getrokken. Er werd legitimiteit toegekend aan het oordeel en
het gedrag werd vrijwillig aangepast. En dat zijn kenmerken die binnen
de sociologie gewoonlijk als onderscheidende criteria worden gehanteerd voor het onderscheid tussen macht en gezag. Gezag is aanvaarde
macht (zie bijvoorbeeld Zijderveld, 2000). De voorbeelden laten overigens zien dat hier een interessant vraagstuk speelt. Hoe komt het dat er
in al die gevallen sprake was van acceptatie van het gezag? Immers, een
paar decennia verschil en van de vroegere algemeen geaccepteerde
gezagsaanvaarding is weinig meer over dan een onbegrijpelijke acceptatie van bestaande verhoudingen, een slaafs aandoende gehoorzaamheid.
Toegegeven, gemakkelijk voor degenen die aan de goede kant van de
streep zaten. Een lichte frons was immers voldoende? En zelfs voor degenen die niet aan de goede kant zaten, want als de dingen des levens Van
God Gegeven zijn dan hoef je je ook niet in te zetten voor verandering.
Maar toch. De voorbeelden roepen onontkoombaar de vraag op of de
hedendaagse behoefte aan een terugkeer naar het oude gezag niet eerder
moet worden gezien als interessant empirisch vraagstuk dan als een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Waar gezag vroeger gemakkelijk
werd geaccepteerd, lijken wij heden ten dage te maken te hebben met
een groot probleem in de acceptatie van gezag. Grote groepen trekken
zich nauwelijks meer iets aan van wat de leraar of de politie zegt. Sterker
nog, als een corrigerende opmerking niet bevalt dan zijn gewelddadige,
of tenminste agressieve, reacties aan de orde van de dag. Klachten van
conducteurs in trein, tram of bus, van toezichthouders, van politie, vanuit het onderwijs, de sociale dienst en vanaf het voetbalveld wijzen alle
in dezelfde richting. Je mag mensen geen strobreed in de weg leggen.
Iedereen moet vooral kunnen doen waar hij of zij zin in heeft zonder met
anderen rekening te houden. En waag het niet er iets van te zeggen, dan
zul je ervan lusten! Je mag alleen nog respect betonen. Er wordt respect
gevraagd, vooral door degenen die zelf niet voorop lopen in het betonen
*
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ervan. De geringe acceptatie van gedragsbeïnvloeding of kritiek speelt
niet alleen tussen ‘gewone’ burgers enerzijds en burgers die met een zekere machts- of gezagpositie zijn bekleed anderzijds. Het geldt ook voor
burgers onderling. Een somber beeld. Meer en meer valt te horen dat er
stevig moet worden opgetreden om mensen weer in het gareel te brengen. Gezag moet dan maar worden afgedwongen. Dit laatste betekent
echter weer een grote verwarring: was het immers niet zo dat als het om
‘afdwingen’ gaat er juist sprake was van macht en niet van gezag? Of hangen die twee toch meer samen dan men wellicht geneigd is te denken?
En is stevigheid wel het juiste antwoord op de thans ervaren problemen?
In dit artikel bespreken wij het probleem van de gezagstoekenning aan
de hand van een casus: een wijk (in dit geval in Zwolle) waar gezagstoekenning, zeker in de richting van de bestuurlijke overheid tot ver onder het vriespunt was gedaald en waar langzaamaan een nieuwe situatie
is ontstaan: gezag op basis van wederzijds respect. Daaraan voorafgaand
nog een enkele algemene opmerking over het gezag en de toekenning
van gezag.
De ontwikkeling van gezag
Gelet op alle discussies over het ontbreken van gezag is één van de eerste
vragen die men geneigd is te stellen: hoe heeft het denken over gezag
zich de achterliggende decennia ontwikkeld? Recentelijk is een overzicht
gepubliceerd waaruit blijkt dat de Nederlander sinds 1970 steeds kritischer is geworden over autoriteiten, of het nu gaat om de bijbel, de koningin, de politie of ouders. Daarnaast is het percentage Nederlanders
dat men als anti-autoritair kan kwalificeren toegenomen van 30% in
1970 tot 52% in 1996 (Scheepers en Te Grotenhuis, 2000). De Nederlanders, stellen zij, lijken zich te hebben bevrijd van onderschikking. De
individualiseringstendens in onze samenleving, gericht op zelfontplooiing, is dominanter geworden. Inzake de gezagsaanvaarding lijkt in ieder
geval in mindere mate sprake van een automatisme. De vraag is echter
wat deze conclusies nu precies betekenen. Soms lijkt immers de indruk te
bestaan dat de afname van gezag een soort virus is waarmee de gehele
maatschappij in al haar geledingen is besmet en dat het hier gaat om de
voorbode van een algemene verloedering die onze samenleving in een
ijzeren greep houdt.
Scheepers en Te Grotenhuis baseren zich in hun studie op gegevens uit
de diverse Sociale en Culturele Rapporten. De manier waarop de oordelen van de bevolking zijn gemeten in deze studies zijn nogal specifiek;
het gaat gewoonlijk om vaak nogal abstracte benaderingen van gezagsverhoudingen, die eenzijdig zijn gemeten. Inzake de gezagsverhouding
tussen kinderen en ouders, bijvoorbeeld, gaat het om de vraag hoeveel
mensen van mening zijn dat kinderen zonder meer hun ouders moeten
gehoorzamen. Inzake het koningshuis om de vraag of men het toelaatbaar vindt dat er in het openbaar kritiek op het koningshuis wordt uitge-
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oefend. Hoezeer men ook de antwoorden op dergelijke vragen gerechtvaardigd kan beschouwen als een maat voor gezagsacceptatie, even
evident lijkt het ons dat een afname in de mate waarin dergelijke stellingen worden onderschreven niet automatisch het beeld oproept van een
society in decay. Eerder geven zij een indicatie dat wij groeien naar een
samenleving waarin mensen met elkaar omgaan op een volwassen manier, waarin wederzijdse kritiek mogelijk is en besluitvorming niet blindelings wordt gevolgd. Evenmin leidt een grotere mate van antiautoritarisme (gebaseerd op de oude F-schaal van Adorno) tot de
conclusie dat Nederlanders niet meer bereid zouden zijn zich te onderschikken aan welke autoriteit dan ook. Wie die schaal van Adorno kent
zal eerder verbaasd zijn dat de opgaande lijn van het antiautoritarisme
niet veel steiler loopt.
De vraag inzake de politie gaat om het percentage respondenten dat
het al dan niet eens is met de stelling dat de politie haar taak uitstekend
vervult. Het gaat hier dus om het oordeel over de taakuitvoering van het
apparaat en niet zozeer om gezagsaspecten pur sang. En dan is een kritische houding van de bevolking ten opzichte van de politie niet zo
vreemd. Want dat de politie de problemen waarvoor zij wordt gesteld
niet oplost, lijkt een evidentie waarover weinig verschil van mening hoeft
te bestaan. Het gaat ons hier nu niet om de vraag hoe dat komt. Daarvoor
is dat vraagstuk te complex; er komen steeds meer taken die niet alleen
steeds ingewikkelder worden, maar aan de uitvoering waarvan ook
steeds duidelijker eisen worden gesteld waardoor een – eventueel – gebrek aan functioneren ook steeds duidelijker op de voorgrond treedt.
Hier gaat het om het vraagstuk naar gezag en politie in een bredere context, waarbij ook andere factoren dan de taakuitvoering een rol spelen.
Uit de antwoorden op dit soort vragen wordt duidelijk dat als men gezag definieert als ‘blindelings gehoorzamen’ of een ‘naïef vertrouwen in
bovengestelde machten’, er sprake is van een substantiële afname van
het gezag. Maar zou men gezag definiëren in meer eigentijdse termen,
waarin toekenning ervan afhankelijk is van het serieus worden genomen
in een besluitvormingsproces, het serieus nemen van elkaars meningen
en in discussie de bereidheid te tonen elkaar wederzijds te overtuigen
een centrale rol spelen, dan is het zeer de vraag of ook dan sprake zou
zijn geweest van een afname van gezag. Waar het vooral op lijkt, is dat
automatische acceptatie van institutioneel gezag is afgenomen. Gezag
wordt niet meer automatisch toegekend ‘omdat het van een instantie
komt’. Wat de onderzoeken laten zien is dat de mens kritischer is gaan
oordelen, geen genoegen meer neemt met gezagstoekenning als was het
een soort onontkoombaar, door de natuur gegeven verschijnsel. Of dat
ernstig is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken, maar wel is duidelijk
dat de discussie ernstig wordt verengd als hieruit de conclusie zou worden getrokken dat het ‘dus’ slecht gaat met het gezag.
Met dit alles wil niet gezegd zijn dat er geen sprake is van een serieus
probleem. Integendeel. Het valt niet te ontkennen dat de maatschappe-
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lijke bezorgdheid over normafwijkend gedrag, geweldsrisico’s, over criminaliteit, verloedering (graffiti, vervuiling, vernieling) en met name ook
angstgevoelens bijvoorbeeld bij het uitgaan, zoals angst voor opgeschoten jongelui (zeker als die tot andere bevolkingscategorieën behoren) de
afgelopen jaren sterk is toegenomen. Angst en onrust over onveiligheid
lijken tot de grote sociale problemen van onze tijd behoren. Het gevoel
‘dat het in de toekomst allemaal nog veel erger zal worden’ lijkt hierbij
een belangrijke rol te spelen, evenals het gevoel dat de organen die in het
leven zijn geroepen om paal en perk te stellen aan deze gevaren niet slagen in hun missie. Het ontbreekt hen daarbij onder meer aan voldoende
gezag. Hieruit volgt de vrees van een toenemende maatschappelijke verloedering, die alleen kan worden tegengegaan door hard optreden: duidelijke regels stellen en die ook strikt handhaven. Die roep wordt de laatste jaren steeds duidelijker beantwoord: de politie wil strikter worden
(zero-tolerance, street-wise, sterke toename van het aantal processenverbaal), de rechterlijke macht is kordater gaan straffen en de wetgever
laat op alle mogelijke momenten zijn tanden zien, bijvoorbeeld met de
uitbouw van de bestuurlijke handhaving.
Lessen voor de praktijk
Aan de stelling dat gezag is afgenomen wordt gewoonlijk de stelling gekoppeld dat er ‘dus’ minder mensen zijn die zich aan de regels houden.
Dat verklaart de maatschappelijke verloedering: het zinloze geweld, de
agressie tegen iedereen die ergens iets van zegt. Het enige is: het probleem wordt erg vaak onvoldoende precies benaderd, sterk geschematiseerd vanuit tegenstrijdige waarden en verwachtingen, sterk geschematiseerde goed/kwaad tegenstellingen, waardoor er allerlei vragen gaan
ontstaan: kloppen die beelden wel? Hoe ernstig is het nu precies, hoe ziet
het er exact uit?
Het is de vraag of het veel zin heeft om het gezagsprobleem als een
generiek maatschappelijk probleem te definiëren. Dan worden zeer veel
en zeer uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen op een hoop gegooid. Wij prefereren een benadering waarin er veel meer wordt gekozen
voor een inhoudelijke analyse, op basis van diverse aspecten van gezagstoekenning. Hieronder zullen wij aan de hand van een concrete gevalsbeschrijving laten zien hoe dit uitwerkt.
De gezagsproblematiek was voor de Stichting Maatschappij, Veiligheid
en Politie (SMVP) reeds een aantal jaren geleden aanleiding om activiteiten te ontplooien op het terrein van de verhoudingen tussen de bevolking en het gezagsapparaat, meer in het bijzonder de politie. Activiteiten
rond sociale zelfredzaamheid, mediation, wijkveiligheid zijn steeds ingegeven vanuit het besef dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, in ieder geval van een gezamenlijke inspanningsverplichting.
Daaraan ligt met zoveel woorden een andere invulling van gezagsverhoudingen ten grondslag.
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Dat de politie als institutie minder gezag heeft, zijn wij graag bereid
aan te nemen. Maar dat hieruit min of meer automatisch een gezagsprobleem voortvloeit lijkt een al te boude stelling. In de projecten die de
SMVP op dit terrein heeft uitgevoerd wordt de stelling bevestigd dat er
sprake is van een verschuiving van basis waarop legitimiteit wordt toegekend. Heel mooi wordt dat verwoord in de bijdrage van Beekman aan de
bundel over het gezag van de politie (Beekman, 2000). Toen hij begon als
wijkagent in een nieuwe wijk, was de reactie van de buurt (en zeker van
de jongeren) duidelijk: de middelvinger was de enige wijze van groeten.
Hij was een ‘kankerwout’, de vijand die eigenlijk maar moest oprotten. In
vergaderingen wilden zij niet naast hem zitten en met hem over problemen spreken was er al helemaal niet bij. Het was duidelijk dat hij werd
gezien als vertegenwoordiger van het gezagsapparaat en om die reden
niet geaccepteerd. Pas later, toen mensen hem beter hadden leren kennen, en met name toen hij aan een sponsorloop had meegedaan, begon
de houding langzaamaan te veranderen. Er werd een praatje gemaakt en
als hij (samen met de opbouwwerker) door de wijk liep werden zij steeds
vaker aangesproken op allerlei problemen die aandacht verdienen. Na
verloop van een aantal maanden waren buurtbewoners hieraan zo gewend, dat als het koppel van wijkagent en opbouwwerker er eens een
week niet was, zij daarop direct werden aangesproken. Met de acceptatie
van hen als persoon, groeide ook de acceptatie van hen als gezagsdragers, regelaars en oplossers van problemen. Ook als zij problemen
terugverwezen (volgens de principes van sociale zelfredzaamheid: zoveel
mogelijk het eigen probleemoplossende vermogen van mensen vergroten, ook op het terrein van de veiligheid) bleek dat hun gezag was toegenomen (zie voor sociale zelfredzaamheid in de praktijk: Toenders e.a.,
1999).
Soortgelijke ervaringen worden beschreven door Joyce Hes in haar onlangs uitgekomen boek Recht doen aan de buurt (Hes, 2000). Zij heeft de
ontwikkelingen van de Indische buurt in Zwolle over de afgelopen jaren
gevolgd en beschreven. De Indische buurt is een buurt met ongeveer
duizend inwoners. De buurt ligt geïsoleerd tussen doorgaande wegen en
een industrieterreintje. Er zijn ongeveer 350 huishoudens in een zelfde
aantal woningen. Het zijn vooral laagbouw woningen die in rijtjes staan.
De meeste woningen zijn voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. In de
oorlog is de buurt gerenoveerd. Na de oorlog is op beperkte schaal
nieuwbouw gekomen. De Indische buurt was oorspronkelijk een echte
arbeidersbuurt. Sinds het einde van de jaren vijftig is het beeld echter
veranderd. Oude bewoners vertrekken steeds meer en de buurt kent
sindsdien vooral (jongere) bewoners, die huursubsidies ontvangen.
Sinds 1994 is in de Indische buurt het Buurt Innovatie Team Zwolle
(BITZ) werkzaam. Dit team bestaat uit een wijkagent, een opbouwwerker
en medewerker van een woningcorporatie. Het BITZ is ontstaan nadat
de gemoederen in de Indische buurt bij een rel hoog waren opgelopen.
Zo hoog dat de politie besloot de Mobiele Eenheid (ME) in te zetten. Bij
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hun installatie signaleren de medewerkers het volgende beeld van de
Indische buurt:
– vele bewoners zijn langdurig werkloos, zij leven van een uitkering en er
zijn langdurige schulden. Wel is er sprake van veel werk in het grijze en
zwarte circuit;
– de woningen zijn van slechte kwaliteit;
– kinderen uit de buurt groeien op in een cultuur die weinig waarde
hecht aan onderwijs;
– vele bewoners gebruiken bovenmatig alcoholische dranken en ook het
gebruik van medicijnen is hoog;
– er bestaat in de buurt geen verenigingsleven. Bestaande Zwolse verenigingen wantrouwen inwoners uit de Indische buurt;
– het buurthuis is een ontmoetingsplaats voor vrouwen en kinderen;
voor jongeren en mannen bestaan in de buurt geen voorzieningen;
– bewoners wantrouwen de wereld buiten de buurt, er is sprake van
clanvorming;
– repressieve contacten met politie en justitie werken statusverhogend.
Bij elk optreden van de politie in de buurt heeft zij te maken met algemeen verzet.
Hes constateert dat er kan worden gesproken van een ‘wijk onder druk’.
In de praktijk is gebleken dat het BITZ een aantrekkingskracht op bewoners van de Indische buurt uitoefent. De bewoners lijken aan te voelen dat een combinatie van wijkagent, opbouwwerker en medewerker
van een woningcorporatie hen wat heeft te bieden. Het BITZ staat namelijk garant voor het serieus nemen van opvattingen van bewoners. Zij zijn
dat niet gewend. Een veel gehoorde reactie is: ‘Dat jullie al die moeite
voor ons nemen!’ Dergelijke vormen van vertrouwen van buurtbewoners
kunnen snel het gevoel oproepen dit vertrouwen hoe dan ook waar te
moeten maken. En dit waarmaken kan al gauw uitmonden in het voor
bewoners oplossen van problemen. En daarin schuilt een valkuil: buurtbewoners dragen dan namelijk niet zelf bij aan het vinden van oplossingen. De valkuil zit er in dat de werkers van het BITZ te snel zelf hun
macht gebruiken in plaats van bewoners te activeren. Bewoners leren
van zelfstandig werken. Zelfstandig werken bevordert de ‘macht’ van
bewoners: zij krijgen het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op hun
directe omgeving. Het is gebleken, dat de meest lastige opgave voor de
werkers van het BITZ bestaat uit het vermijden dat zij zelf problemen
oplossen voor bewoners. De werkers van het BITZ hebben daarbij niet in
de hand of tussen bewoners en relevante instellingen constructieve relaties ontstaan. Zij kunnen hooguit hiervoor goede condities scheppen. Zij
zijn machteloos om zelf deze constructieve relaties daadwerkelijk af te
dwingen. De werkwijze is vooral: ‘probeer het eerst zelf en kom vertellen
hoe het is gegaan’. Vervolgens benadert het BITZ de betrokken instelling
of dienst met de mededeling dat een persoon of een groep uit een buurt
contact zal zoeken.
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De werkers van het BITZ gaan samen op stap, steken hun nek uit en
ontwikkelen een onderlinge solidariteit. Vaak presenteren zij zich samen
op buurtvergaderingen. De buurtbewoners weten dat zij samenwerken.
Men gaat ervan uit dat zij hun acties op elkaar afstemmen. Het onderhouden van persoonlijke banden met bewoners is onontbeerlijk om hen
te helpen een plek te krijgen en te houden in hun woonbuurt. Vaak vormen zij een bron van overlast, of gaan zij echt ‘het criminele pad’ op.
Soms zijn het families, soms jongeren. Het politieoptreden ten opzichte
van deze bewoners kan snel escaleren in overkill. Enerzijds omdat de
politie vaak een zekere beduchtheid ten opzichte van deze bewoners
heeft ontwikkeld, anderzijds omdat groeps- en familiesolidariteit aanleiding kunnen zijn tot collectief handgemeen. Goede relaties van de politie
met ‘lastige’ bewoners kunnen echter nuttig zijn. Een voorbeeld. De
wijkagent van het BITZ komt op het bureau en ziet dat er een arrestatieteam in het pak klimt. De leden van het team moeten een persoon uit de
Indische buurt arresteren en vrezen een harde confrontatie op grond van
ervaringen uit het verleden. De wijkagent zegt tegen zijn collega’s: ‘Laat
maar, ik stuur hem wel langs het bureau’. De betreffende persoon meldt
zich prompt op het bureau. Hiermee wordt een niet te becijferen schade
voorkomen. Het overkomt deze wijkagent ook dat iemand met een crimineel verleden, wiens schuldsanering door eigen toedoen in gevaar
dreigt te komen, dreigt met: ‘Als jij me nu niet helpt ga ik het criminele
pad weer op’. Zo’n uitspraak geeft aan dat deze bewoner de wijkagent in
een soort ‘ouderrol’ manoeuvreert. In dit geval accepteert de wijkagent
deze rol niet. Hij blijft wijzen op de gevolgen op lange termijn van het
handelen van de bewoner. En volhardt in zijn aanbod: ‘Als je wilt veranderen zal je mij aan je zijde vinden en wil ik kijken wat ik kan doen, maar
heb er geen enkele illusie over dat algemene regels niet voor jou zouden
gelden’.
Het BITZ bevordert ook dat bewoners zelf hun conflicten bemiddelen.
In de Indische buurt lijkt op een gegeven moment een conflict tussen
kinderen te escaleren in conflicten tussen ouders. Een aantal kinderen
intimideert andere kinderen en lijkt af te glijden naar straatterreur Het
BITZ pakt deze kinderen op en brengt hen samen met hun ouders rond
de tafel. De kinderen zitten in de binnenring, de ouders erachter. Eerst
mogen de kinderen spreken, daarna de ouders. Dit werkt dusdanig verfrissend dat andere ouders van wie de kinderen ook hebben meegedaan,
maar toevallig buiten beeld zijn gebleven, het BITZ erop aanspreken dat
zij niet zijn uitgenodigd.
De werkers van het BITZ hebben een persoonlijke informele omgang
met bewoners. Zij weten de eigen kracht van bewoners aan te spreken.
Zij zijn voor bewoners aanwezig, bereikbaar, beschikbaar, en kennen de
(ook kleine) problemen van bewoners. En omgekeerd kennen de bewoners van de Indische buurt hen bij naam en toenaam. Op grond hiervan
ontstaat een personalistische (rechts)benadering, waarbij volgens Hes de
belangrijkste conclusie is: ‘... kan niet bestaat niet en waar een wil is, is
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een weg. Die weg blijkt er te zijn waar mensen ‘gezien’ worden als mensen, als personen, waar hoop is en er mensen zijn die de hoop gestalte
geven door gewoon te doen en er te zijn voor anderen. Daar ontstaat vertrouwen, en daar ontstaat een gevoel van verbinding en dus een (goede)
samenleving. Menselijker kan het niet’ (Hes, 2000, p. 124).
Uit het bovenstaande blijkt dat het Buurt Innovatie Team Zwolle
(BITZ) bewoners ondersteunt bij het bevorderen van leefbaarheid en
veiligheid van hun buurt. De medewerkers van BITZ nemen de bewoners
serieus en hebben oor voor hun problemen. Voor bewoners is dat een
ongewone situatie. Zij zijn gewend aan marginalisering door instanties.
Het is voor hen gewoon van het kastje naar de muur te worden gestuurd:
zij voelen zich door allerlei instanties en door de overheid verwaarloosd.
De medewerkers van BITZ weten weer een brug te slaan tussen bewoners, instanties en de overheid. Op deze wijze herstelt zich het onderlinge vertrouwen. Ook voor de politie brengt dit herstel van gezag, nota
bene in een buurt die traumatische ervaringen met de politie heeft. Achteraf bleek de inzet van de ME de opmaat voor de oprichting van het
BITZ. Het bijzondere van het BITZ is dat het niet werkt op projectbasis.
Het BITZ is een structurele voorziening die volgens de werkers over de
generaties heen moet werken.
Gezag en het gebiedsgebonden politiewerk
De ervaringen van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
(SMVP) gebruikt zij in een project waarin de vraag centraal staat hoe het
gezag van de politie kan worden verstevigd. De eerdere projecten leren
dat vooral twee partijen hier van belang zijn, namelijk bewoners in buurten en wijken en het uitvoerende personeel van de politie: de wijkagenten in het gebiedsgebonden politiewerk. Het is juist in de interactie tussen deze partijen dat het gezag van de politie betekenis kan krijgen. Door
haar feitelijke optreden kan aan de politie door burgers gezag worden
toegekend. De achterliggende gedachte hierbij is dat het uitvoerende
politiepersoneel bij uitstek ervaringsdeskundigheid heeft over wat er bij
bewoners aan problemen leeft. Zij kennen opvattingen en gevoelens van
bewoners. Die ervaringsdeskundigheid lijkt thans onvoldoende te worden gebruikt bij beslissingen over het feitelijke politieoptreden. Wijkagenten vinden binnen hun organisatie vaak weinig weerklank. Vanuit
het perspectief van burgers geeft het optreden van wijkagenten echter
vaak de doorslag als het gaat over opvattingen of gevoelens over de politie. Die opvattingen en gevoelens van bewoners zijn gebaseerd op rechtstreekse contacten met de wijkagenten. Wijkagenten lijken te voldoen
aan datgene wat veel burgers belangrijk vinden aan de politie:
– fysieke nabijheid;
– beschikbaarheid, ook in zin van alert reageren en het serieus nemen
van problemen;
– aanwezigheid en bereikbaarheid;
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– bekendheid met (ook kleine) problemen;
– persoonlijke gekendheid door bewoners (zie: Van der Vijver, 1994;
Gunther Moor en Peeters, 1996).
In de studie Toekomst gezocht; het functioneren van de politie ter discussie heeft de SMVP (1996) de relatie tussen burgers en politie in de afgelopen jaren geanalyseerd. Vele jaren zijn burgers voor de politie slechts van
ondergeschikt belang geweest. De uitoefening van haar taak is door de
politie lang opgevat als louter wetshandhaving. Opvattingen van burgers
speelden geen enkele rol. Slachtoffers waren geen mensen van vlees en
bloed, maar vooral ‘startpunten’ voor justitiële processen die ook van
belang kunnen zijn voor leveren van bewijsmateriaal. Op het moment
dat de politie ging beseffen dat zij niet exclusief voor de veiligheid kon
zorgen, werden burgers meer bij het politiewerk betrokken. In eerste instantie werden burgers opgeroepen op te treden als ‘ogen en oren’ van de
politie. Bij onraad moesten burgers vooral opbellen en bij strafbare feiten
werden zij opgeroepen aangifte te komen doen. Later werden burgers
ook in andere opzichten interessant. Bij de overheid groeide het besef
dat het contraproductief werkt om burgers als storende factoren te beschouwen die voortdurend zand strooien in haar soepel geoliede machine. Die opvatting over burgers is veranderd. Wie het Integraal
veiligheidsprogramma (IVP) uit juni 1999 van de Nederlandse overheid
leest, beseft dat de tijd definitief voorbij is dat men de aanpak van
veiligheidsproblemen als criminaliteit en overlast als vanzelfsprekend
uitsluitend tot de taak van de overheid rekent. Het IVP past in een reeks
van overheidsdocumenten waarin de overheid maatschappelijke organisaties en burgers in toenemende mate oproept zich als ‘partners in veiligheid’ te gedragen. Deze reeks vindt zijn oorsprong in de werkzaamheden van de Commissie Kleine Criminaliteit met als voorzitter PvdAkamerlid Roethof. De Commissie Roethof werd ingesteld, omdat in het
begin van de jaren tachtig in de toenmalige Tweede Kamer algemene
overeenstemming bestond over de noodzaak tot herbezinning op de
aanpak van de stijgende criminaliteit. Eind 1984 publiceerde de Commissie Roethof haar interim-rapport. Daarin wees zij op een breed scala
van mogelijkheden om de kleine (veel voorkomende) criminaliteit te bestrijden. Volgens de commissie diende het voortouw bij de beteugeling
van kleine criminaliteit niet in handen van de overheid te liggen, maar
van scholen, verenigingen, woningcorporaties, kortom het maatschappelijk middenveld. Vergroting van het toezicht op jongeren was in de
ogen van de commissie gewenst. In haar interim-rapport en later ook in
haar eindrapport brak de Commissie Roethof een lans voor het betrekken van maatschappelijke instellingen bij het veiligheidsbeleid. In het
beleidsplan Samenleving en criminaliteit sloot het Kabinet zich aan bij
de visie van de Commissie Roethof. Als partners in veiligheid zijn burgers
dan echter nog niet in beeld. Deze doorbraak kwam tot stand in de nota
Veiligheidsbeleid 1995-1998. In een analyse van de onveiligheid in woon-
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en leefomgeving wordt hierin onder andere gewezen op de mindere vanzelfsprekendheid dat burgers zich conformeren aan collectieve normen
en waarden. Toenemende individualisering en mondigheid van burgers
worden als oorzaken genoemd van dit fenomeen. De overheid geeft aan
dat burgers ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. De overheid geeft hier de claim op om exclusief voor die veiligheid te zorgen. De
verantwoordelijkheid van particuliere burgers is tot het verschijnen van
de nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 bij de overheid grotendeels buiten
beschouwing gebleven. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid
traditioneel beducht is voor excessen wanneer burgers zelf redressieve of
repressieve acties zouden ondernemen tegen vormen van criminaliteit
waarvan zij slachtoffer of als omstander getuige zijn. Echt nieuw is echter
dat burgers rechtstreeks worden aangesproken mede een duurzame ontwikkeling van veiligheid tot stand te brengen. Men noemt dit de sociale
zelfredzaamheid van burgers. Burgers worden geacht nauw samen te
werken met de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Burgers en wijkagenten hebben een dominante rol bij het bevorderen
van leefbaarheid en veiligheid in de samenleving. Wil men het gezag van
de politie in de samenleving daadwerkelijk verstevigen dan lijkt het van
belang de invloed van beide partijen ten aanzien van het optreden van
de politie te maximaliseren.
Tot slot
In deze bijdrage hebben wij geschetst hoe in een bepaalde wijk de aanpak van problemen heeft plaats gevonden. Een wijk die werd gekenmerkt
door begrippen als verloedering, geen enkel respect voor de overheid,
een geringe bereidheid om regels na te leven, geen rekening willen houden met elkaar, noem maar op. Het ging om een wijk waarin sprake was
van grote problemen, ook inzake de toekenning van gezag. Die problemen zijn dank zij de hiervoor beschreven aanpak voor een belangrijk
deel verdwenen, met name ook in de beleving van de bevolking zelf. Natuurlijk blijven er nog voldoende problemen over. Maar vriend en vijand
zijn het erover eens dat er hele fundamentele veranderingen in die wijk
hebben plaatsgevonden.
Duidelijk is dat een paar aspecten daarbij een overheersende rol hebben gespeeld: het serieus nemen van de bewoners, interactie als basis
voor handelen, een personalistische (rechts)benadering, het niet willen
opleggen van externe normen, discussies over verschillende werkelijkheidsbelevingen, kortom benaderingen waardoor de sociale cohesie opnieuw groeide, vertrouwen ontstond en verhoudingen normaliseerden.
Er was wel degelijk sprake van nieuwe gezagsverhoudingen, maar niet
meer tussen instituties en bewoners, maar tussen mensen als vertegenwoordigers van instituties en bewoners. Het is de achterliggende jaren
geen gemakkelijke opgave geweest, noch voor de professionals die in de
buurt werkten als voor de buurt zelf, er moesten nieuwe wegen worden
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ontdekt en vele tegenslagen geïncasseerd, maar er is een nieuwe orde
ontstaan, met nieuwe verhoudingen. En over één ding zijn allen het
eens: vanuit de traditionele benadering tussen overheid en burger, vanuit een optimalisering vanuit het institutionele denken, zou dat nooit
van de grond zijn gekomen. Natuurlijk is hier geen sprake van een panacee om gezagstoekenningsproblemen of zelfs maar wijkproblemen op te
lossen. Elk probleem verdient aandacht op grond van eigen merites.
Maar de resultaten laten zien dat verdere ontwikkelingen toch tenminste
zullen moeten voortbouwen op de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan.
Van belang blijft daarbij de vraag hoe om te gaan met de groeiende
roep om strengere straffen, harder optreden, het stoppen met het
gedoogbeleid, zero-tolerance en streetwise, oplossingen die veelal als
standaard worden aangedragen als reactie op ervaren gezagsproblemen.
In de eerste plaats hechten wij eraan duidelijk te stellen dat de aanpak
zoals die in Zwolle is beschreven geen ‘softe’ aanpak is. Ook daar worden
duidelijk grenzen gesteld en wordt er repressief opgetreden als dat nodig
is. Maar repressie is hier onderdeel van een meeromvattend beleid, en
het vormt geen zelfstandig traject waarvan alle heil wordt verwacht.
In de tweede plaats kunnen wij ons goed voorstellen dat een goed
doordachte verhoging van repressief politieoptreden in een aantal gevallen wel degelijk kan bijdragen aan gezagsverhoging, met name waar
meer persoonlijk gerichte benaderingen erg moeilijk zijn, zoals in
uitgaansgebieden die bezocht worden door een sterk wisselende populatie of vormen van geweldcriminaliteit die worden gepleegd door personen die zich min of meer buiten de Nederlandse rechtsorde plaatsen (zoals de internationaal mobiele straatrover). Maar als meer algemene
maatschappelijke reactie op het afnemende gezag waarover in het begin
van dit artikel werd geschreven, zetten wij liever in op strategieën die
leiden tot een vergroting van de sociale cohesie. Wij realiseren ons dat
het in de praktijk moeilijk zal zijn om dit streven handen en voeten te
geven. Maar dan is het goed om te bedenken dat de tendens tot individualisering die zeker bijdraagt tot deze problematiek op iedereen betrekking heeft: wij zijn er niet door harder optreden van de overheid te eisen,
als wij zelf niet bereid zijn ons in te zetten voor een aanpak die is gericht
op een vergroting van de cohesie en gezamenlijkheid.
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Voetbalcriminaliteit
Veroveren hooligans het publieke domein?
H.B. Ferwerda en L.H.M. Gelissen*

Over hooligans en voetbalvandalisme is in ons land waarschijnlijk nog
nooit zoveel gesproken en geschreven als in het afgelopen jaar. Aanleiding was Euro 2000 en de mogelijke risico’s die hooligans zouden geven
voor grootschalige verstoringen van de openbare orde. Ondanks het feit
dat Euro 2000 zonder al te ernstige problemen is verlopen, blijft het actueel en belangrijk om na te gaan in hoeverre hooligans meer en meer bezit nemen van het publieke domein. Op basis van een literatuurstudie en
eigen onderzoek gaan wij hieronder op zoek naar het antwoord. Wat is
voetbalvandalisme eigenlijk? Wat zijn de kenmerken, achtergronden en
drijfveren van hooligans? Is er een verplaatsing van incidenten van de
stadions naar het publieke domein en waardoor wordt dat veroorzaakt?
Deze vragen zullen in het vervolg van dit artikel aan de orde worden gesteld.
Voetbalvandalisme een misleidend begrip
Voetbal is een relatief oude sport. Reeds 3000 jaar voor onze jaartelling
speelde men in China een spel dat grote overeenkomsten met ons huidige voetbal had. Pas in 1863 – oprichting van de Football Association –
worden de Cambridge Rules algemeen aanvaard en kan er gesproken
worden van voetbal in Europa (Verheyen en De Smet, 1996). Rellen, geweld, vechtpartijen en vernielingen rond voetbalwedstrijden zijn ook
niet nieuw, want rond 1870 wordt er in Engeland reeds melding gemaakt
van dergelijke incidenten.
Sinds 1960 zijn we in Nederland incidenten rondom voetbalwedstrijden gaan benoemen als voetbalvandalisme. Wanneer echter gekeken wordt naar het gedrag waaraan sommige bezoekers van voetbalwedstrijden zich schuldig maken, blijkt die term misleidend te zijn. De
term voetbalvandalisme is eigenlijk een containerbegrip, omdat ze
slechts lijkt te verwijzen naar het plegen van kleine vernielingen rondom
het voetbalstadion door bepaalde categorieën bezoekers.
In werkelijkheid maken sommige supportersgroepen zich schuldig aan
veel meer vormen van wetsovertredend gedrag. Het betreft onder andere
overtredingen van de huisregels van een Betaald Voetbal Organisatie
*

De auteurs zijn respectievelijk criminoloog en directeur van Advies- en Onderzoeksgroep
Beke te Arnhem en studente orthopedagogiek in Nijmegen. Zij danken Paul Beekman
(Arrondissementsparket Arnhem) en John Coldewijn (Stichting Rijn-Side Arnhem) voor hun
commentaar op de conceptversie van dit artikel.
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(BVO)1, vernielingen en vandalisme, spreekkoren, geweld tegen personen, andere openbare orde overtredingen, harddruggebruik en handel in
drugs. Gezien de grote variëteit aan strafbare feiten is de term ‘voetbalcriminaliteit’ dan ook meer op zijn plaats (Adang, 1997; Groenevelt e.a.,
1998; LOS, 1999).
Hooligans: algemene kenmerken
In ons land wordt het meest gesproken over ‘de harde kern’ als we de
groep supporters willen aanduiden die zich schuldig maakt aan vormen
van voetbalcriminaliteit. Anders dan wat veel ‘buitenstaanders’ zullen
vermoeden, kan er echter niet gesproken worden van één harde kern,
maar is er bij de meeste voetbalclubs sprake van meerdere harde kernen
en in de periferie daarvan van meerdere groepen risicosupporters.2
In de literatuur worden de diverse groepen risicosupporters aangeduid
met termen als harde kern, hardcore hooligans, denkers, regisseurs, doeners, meelopers, nieuwe aanwas en wanna-be’s (Kohlen, 2000; Ferwerda,
Beke e.a., 1998; Ferwerda, Beekman e.a., 1999; Bol e.a., 2000). Hooligans
bestaan vooral uit jongens en jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 25
jaar (Junger-Tas, 1994; Adang, 1997 en 2000; Ferwerda e.a., 1998; Kohlen,
2000). Adang (1997) wijst erop dat het opvallend is dat er steeds meer
‘ouderen’ actief zijn in voetbalcriminaliteit.
De vraag hoe het zit met de nieuwe aanwas – hoe vindt met andere
woorden rekrutering plaats en is daar wellicht sprake van een nog jongere categorie – is bij gebrek aan onderzoeksgegevens (nog) niet te beantwoorden. Gesprekken met een aantal supporterscoördinatoren en
eigen onderzoek (Ferwerda e.a., 1998) lijken er echter op te wijzen dat er
sprake is van groepen hele jonge – voornamelijk – jongens (onder de 15
jaar) die er graag bij willen horen (wanna-be’s). Na afloop van wedstrijden zijn zij steeds nadrukkelijker aanwezig bij het vertrek van de bezoekende supporters in de hoop iets te kunnen meemaken (sensatiegerichtheid en grensverkennend gedrag).
Een gegeven dat waarschijnlijk niet conform de algemene verwachting
of publieke opinie is, is dat risicosupporters lang niet altijd te typeren
zijn als gemarginaliseerde of kansarme en werkloze jongeren. Risicosupporters komen uit alle sociale milieus waarbij er overigens wel sprake
is van een oververtegenwoordiging van jongeren uit de lagere sociale milieus (Limbergen en Walgrave, 1988; Bol en Van Netburg, 1997). Uit onderzoek blijkt overigens dat relatief veel leidende figuren afkomstige zijn
uit de middenklasse (Kohlen, 2000; Ferwerda e.a., 1999; Adang, 1997).

1 Dit zijn overigens niet alleen wetsovertredingen, maar ook overtredingen van regels die
door de BVO zelf zijn opgesteld.
2 In het kader van dit artikel zullen we de groep als geheel aanduiden als ‘risicosupporters’
of ‘hooligans’.
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Vaak wordt verondersteld dat risicosupporters rechts-extremistisch
zijn of rechts-extremistische sympathieën dan wel racistische neigingen
hebben. Zowel uit interviews als uit de literatuur blijkt echter dat hooligans nagenoeg geen politieke interesse hebben (Kohlen, 2000). Wel zijn
ze graag bereid om op dit punt te provoceren (Adang, 1997).
Goed om te vermelden is dat hooliganisme niet een uitsluitend
‘blanke’ aangelegenheid is. Zo is het in hooligankringen een pre als er
ook ‘donkere jongens’ deel uit maken van de groep.3 Dit levert ten opzichte van de rivaliserende sides status op. Tot slot is er sprake van dynamiek; groepen wisselen regelmatig van structuur en samenstelling en
daarnaast verdwijnen er soms (individuele leden uit) groepen en komen
er nieuwe groepen (of groepsleden) bij (Ferwerda e.a., 1998).4 In een recent uitgevoerd onderzoek naar groepscriminaliteit vinden we bevestiging voor dit mechanisme (Beke e.a., 2000).
Hooligans: naar een nadere differentiatie
In het voorgaande is reeds gewezen op het feit dat de termen ‘hooligans’
en ‘risicosupporters’ eigenlijk koepelbegrippen zijn. Enige differentiatie
lijkt op zijn plaats en dat doen we aan de hand van de volgende kenmerken:
– De persoonlijke kenmerken van de groepsleden (zoals leeftijd, geslacht,
antecedenten en etnische achtergrond).
– De maatschappelijke achtergrond van de groepsleden (zoals schoolgaand, werkend, werkloos, thuiswonend, getrouwd enzovoort).
– De organisatiestructuur binnen groepen (leiderschap, harde kern versus meelopers, communicatielijnen, contacten met andere sides en het
gebruik van communicatiemiddelen, zoals GSM en Internet).
– De motieven om tot een groep te behoren (denk aan de mate van binding met de club, de sensatiegerichtheid of het feit dat het plegen van
strafbare feiten onderdeel is van een bredere levensstijl).5
– De riskante gewoonten onder de groepsleden (zoals het gebruik van
alcohol en/of drugs, waarbij het gaat om zowel de traditionele als de
nieuwe ‘smartdrugs’).
Wanneer er rekening gehouden wordt met voornoemde kenmerken en
wanneer de literatuur in ogenschouw wordt genomen, zijn risico-

3 Dergelijke jongeren hebben in sommige sides de geuzennaam ‘rellennegers’. Een
opmerkelijke term, omdat er in veel gevallen helemaal geen sprake is van negers, maar van
jongeren met een andere etnische achtergrond.
4 Individuele leden zijn soms enkele jaren uit beeld om dan vervolgens weer deel uit te
maken van een groep.
5 Veelal heeft men dan ook niet-voetbalgerelateerde antecedenten.
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Figuur 1: Drie groepen risicosupporters

Harde kern
Meelopers
Wanna-be's
Verloop naar

supporters naar onze mening in te delen in een drietal groepen, te weten
harde kernen, meelopers en wanna-be’s (zie figuur 1).6
Harde kern of hardcore hooligans
Deze groep bestaat uit een kleine groep (meestal tussen de vijf en tien
personen) – vaak oudere – mannen. Binnen de totale groep hooligans
zijn dit de leiders, denkers en regisseurs. Er is met andere woorden
sprake van een hiërarchie binnen de totale groep hooligans en harde
kern jongens hebben status bij de anderen. Deze groep blijft bijna altijd
op de achtergrond. Het zijn calculerende hooligans die weliswaar rellen
organiseren en regisseren, maar zelf rondom wedstrijden (zeker als er
veel toezicht is) niet op de voorgrond treden. Het voetbalstadion is met
andere woorden voor deze groep niet de arena waar zij zich schuldig maken aan voetbalcriminaliteit. Zij slaan juist toe op de momenten dat de
pakkans en controle zeer gering zijn. De hardcore hooligans tolereren
andere hooligans (meelopers en wanna-be’s) omdat dezen een goede
dekmantel voor de eigen criminele activiteiten zijn. De harde kern heeft
zowel contacten met rivaliserende als met niet-rivaliserende sides. Om
met elkaar te communiceren maken ze gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals mobieltjes en internet.7
In deze groepen is het excessief gebruik van alcohol en drugs (vooral
softdrugs, speed en cocaïne) gewoon. Wel lijkt het gebruik van alcohol de
6 In de figuur wordt uitgegaan van meerdere harde kernen en in de periferie daarvan van
meerdere groepen meelopers.
7 Op internet zijn diverse harde kern sites.
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laatste jaren te zijn afgenomen, terwijl druggebruik (met name drugs die
angstgevoelens wegnemen) juist toeneemt (Adang, 1997). Over de mate
van binding met de club is uit de literatuur geen eenduidig beeld te vormen. Zo stelt Kohlen (2000) dat hooligans amper of geen binding hebben
met het voetbal of de club. Andere onderzoeken wijzen er juist op dat
veel leden uit harde kernen juist een sterke binding met hun club hebben en dat de club voor veel jongens een belangrijk onderdeel van hun
leven is. Naarmate de binding met de club minder wordt, neemt het gevaar van (individuele leden uit) harde kernen toe (Stokvis, 1991; De Vries,
1998; Ferwerda e.a., 1998).
Opvallend is dat de leden uit harde kernen over het algemeen veel antecedenten hebben, waarvan er veel niet-voetbalgerelateerd zijn. Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat voetbalcriminaliteit voor deze
groep geen geïsoleerd fenomeen is, maar onderdeel van een bredere criminele levensstijl.8 Junger-Tas (1994; 1996) trekt dan ook de conclusie
dat de hardcore hooligans eigenlijk ordinaire delinquenten zijn. Kohlen
(2000) gaat nog verder en stelt dat er in deze groepen ook vuurwapens
circuleren en dat er contacten zijn met het criminele milieu. Het is dan
ook niet zo opvallend dat bij hardcore hooligans dezelfde factoren een
rol spelen als die relevant zijn bij de verklaring van criminaliteit in het
algemeen (Junger-Tas, 1994, 1996; Verleyen en De Smet, 1996).
Meelopers
De groepen meelopers zijn in omvang9 veel groter dan de groepen hardcore hooligans. Ook zijn de leden van deze groepen veelal van het mannelijk geslacht en in leeftijd jonger (tussen de 15 en 25 jaar). De meelopers willen graag carrière maken binnen de groep hooligans en dat
maakt dat zij veelal vooraan staan bij vechtpartijen en rellen. Voor deze
groep is het voetbal – meer dan voor de hardcore hooligans – de arena
waar de zaken zich afspelen. Echter ook voor hen geldt dat ze calculeren
(toezicht, controle). Bij de meelopers spelen groepsdynamische processen en de anonimiteit van de groep een hele belangrijke rol. Ze opereren
veelal vanuit de gedachte dat ze ‘toch niet gepakt worden’ omdat ze onderdeel uitmaken van een grotere groep (Van den Brink, 1997; De Vries,
1998; Adang, 2000). In de praktijk vinden ze hiervoor ook vaak bevestiging en komen ze weg met hun wetsovertredend gedrag. Ook in deze
groepen wordt veel alcohol en drugs gebruikt (ontremmers). Het aantal
antecedenten van meelopers is lager dan van de hardcore hooligans. De
antecedenten die ze hebben zijn overigens ook niet allemaal gerelateerd
aan het voetbal.
8 Uit onderzoek – onder andere in België – blijkt dat 50 tot 75% van de hooligans een
strafblad heeft voor andere niet-voetbalgerelateerde overtredingen en misdrijven
(Junger-Tas, 1994; Linckens en Berghuis, 1988).
9 Afhankelijk van de groep en de club kan dit gaan om tussen de tien en vijftig jongeren.
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Wanne-be’s
De groep wanna-be’s is groot (soms meer dan honderd personen) en eigenlijk ‘verdienen’ zij het label hooligan (nog) niet. Ze zijn heel jong
(veelal strafrechtelijk minderjarigen) en in deze groep vinden we ook –
kleine aantallen – meisjes. Voor deze groep die vooral uit is op sensatie
en kicks is het voetbal de arena waar alles gebeurt (De Vries, 1998). Ze
willen er letterlijk en figuurlijk bij zijn als ‘het’ gebeurt! Deze groep zorgt
ervoor dat het erop lijkt (optisch) dat er veel hooligans zijn rond een
wedstrijd waar rellen zijn uitgebroken.
Na de wedstrijd zoeken ze bij voorkeur de locatie op vanwaar de supporters van bezoekende clubs – per bus of trein – vertrekken. De massaliteit van de groep is een lastig gegeven voor de politie wanneer het gaat
om optreden en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De
groep pleegt echter nauwelijks strafbare feiten en bestaat vooral uit ‘kijkers’ en slechts zelden uit ‘gooiers’. In deze groep is er nauwelijks sprake
van alcohol en druggebruik en ook hebben dergelijke jongeren nauwelijks antecedenten.
Hooligans op zoek naar een tegenstander: de verplaatsing naar
het publieke domein
Hamvraag is waar de confrontaties bij uitstek plaatsvinden en in hoeverre er een verplaatsing is naar het publieke domein. Met uitzondering
van de wanne-be’s zou gezegd kunnen worden dat het voetbalstadion en
de directe omgeving van het stadion de laatste jaren steeds minder als
arena fungeert voor voetbalcriminaliteit (Bormans, 1996; Adang, 1997;
Groenevelt e.a.; Bol e.a., 2000; Bieleman e.a., 2000; Roversi, 2000). Hoe
komt het nu dat er sprake is van een verplaatsing naar het publieke domein?
In de eerste plaats is het belangrijk om te constateren dat voetbalcriminaliteit over het algemeen niet veroorzaakt wordt door gebeurtenissen op het veld zoals scheidsrechterlijke beslissingen of gewelddadig gedrag van spelers onderling. De aanwezigheid van rivaliserende
supporters is de belangrijkste drijfveer voor hooligans om zich schuldig
te maken aan geweld en rellen (Hoogerwerf, 1996; Adang, 1998, 1997).
In de tweede plaats beschikken met name de hardcore hooligans over
contacten met zowel rivaliserende als bevriende sides. Rellen worden
dan ook steeds vaker door een toenemende onderlinge afstemming en
organisatie gepland en geregisseerd. Op dit punt is er samenwerking tussen supportersgroepen en wordt er gebruik gemaakt van alle moderne
communicatietechnieken (Adang, 1997; Ferwerda e.a., 1998; Van der
Torre e.a., 1999; Bol e.a., 2000; Van der Torre en Ruitenberg, 2000). De
samenwerking tussen sides beperkt zich overigens niet alleen tot het nationale niveau, maar is ook grensoverschrijdend. Bekend voorbeeld is de
vriendschapsband tussen vak PP van FC Twente en de side van Schalke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001

90

04 in Duitsland. Op gezette tijden helpen deze sides elkaar in de strijd
tegen een rivaliserende side.
In de derde plaats heeft de inzet van diverse soorten menselijk (stewards, politie) en technisch (camera’s) toezicht rondom wedstrijden ertoe bijgedragen dat veel hooligans in hun calculatie (minimaliseren van
pakkansrisico) niet overgaan tot crimineel handelen rondom wedstrijden.10 Bij uitstek de hardcore hooligans lijken hier een extra zintuig voor
ontwikkeld te hebben. De wedstrijden waar de echt rivaliserende sides
tegenover elkaar komen te staan zijn daarnaast veelal voorzien van het
predikaat risicowedstrijd (ISVG, 1997) en dat maakt dat de sides streng
van elkaar gescheiden (aparte vakken, compartimentering,
vervoerscombi’s) zijn en dat er extra veel toezicht is. Hierdoor is de kans
op escalaties eigenlijk klein.
Op basis van het voorgaande kan dan ook geconstateerd worden dat
de echte hooligans eigenlijk pas toeslaan als de pakkans het kleinst is.
Ook Adang (1997) wijst op de toenemende loskoppeling van incidenten
en confrontaties van de wedstrijd zelf. Het mag – daarnaast – uit voorgaande beschrijving van de verschillende risicogroepen duidelijk zijn
geworden dat het doelbewust opzoeken en plannen van confrontaties
vooral een zaak is van de hardcore hooligans en de meelopers.
De voorbeelden op een rij
Confrontaties lijken zich de laatste jaren dus meer en meer naar buiten
de stadions te verplaatsen. Daarnaast is het opvallend dat confrontaties
niet per definitie op wedstrijddagen hoeven plaats te vinden én dat er bij
confrontaties ook niet per definitie een rivaliserende side aanwezig hoeft
te zijn. In het laatste geval is de tegenstander een uitingsvorm van een
rivaliserende club (documentaire of clubkleuren), een speler van een
rivaliserende club of de politie c.q. het bevoegd gezag. We geven een aantal – recente – voorbeelden die illustratief zijn voor voorgaande beweringen.
Het meest bekende voorbeeld van een georganiseerde confrontatie is
die in Beverwijk waar – ver van het stadion – Ajax- en Feijenoordhooligans met elkaar op de vuist gingen. Minder bekend – doch regelmatig
voorkomend – zijn de diverse georganiseerde confrontaties die zich hebben voorgedaan op snelwegen, op stations, in uitgaanscentra en bij
tankstations. Kenmerkend voor dergelijke confrontaties is dat ze bewust
worden gepland door de leiders uit de diverse harde kernen. Er wordt
gezocht naar momenten en locaties waarvan men inschat dat het toezicht minimaal is. Voor een deel heeft de burger geen last van dergelijke

10 Een mooi voorbeeld is Euro 2000 waar in Nederland onder andere door de grote
hoeveelheid toezichthouders in het publieke domein nagenoeg geen noemenswaardige
incidenten hebben plaatsgevonden.
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confrontaties. Echter, er zijn ook locaties (tankstation, binnenstad) waar
burgers ongewild figurant worden in een waar geweldspektakel.
Geheel losstaand van een voetbalwedstrijd doch zeer typerend voor de
extreme rivaliteit tussen met name de Ajax- en de Feijenoordhooligans
zijn intimidaties in het publieke domein. Zo vielen Ajax-supporters in
1996 een televisiestudio aan waar een live-uitzending met Feijenoord- en
Utrecht-supporters plaats zou vinden. Zeer recent zijn er in een aantal
gemeenten (Rotterdam en Utrecht) – door onbekenden – bedreigingen
geuit (waaronder bommeldingen aan het adres van bioscoopexploitanten) als men in die gemeenten de documentaire Ajax, daar
hoorden zij engelen zingen zouden vertonen.
De politicoloog Hormann (Volkskrant, 9 december 2000) verwoordt de
‘ratio’ achter dergelijke dreigementen: ‘Je hoeft namelijk helemaal geen
hardcore-hooligan te zijn om al bij voorbaat te gaan steigeren bij het idee
dat er een reusachtige poster op een Rotterdamse bioscoop zou komen
te hangen met daarop de naam van een club die al sinds mensenheugenis geldt als absolute aartsvijand. In voetbalkringen is zoiets onbestaanbaar. De cultuur van supporters is er een van elkaar jennen, treiteren en
uitdagen: met clubliederen, spandoeken, spreekkoren, vlaggen, sjaals,
noem maar op. Een Ajax-affiche op het Pathé-theater aan het
schouwburgplein heeft op een flink deel van de Feijenoord-aanhang dan
ook hetzelfde effect als de spreekwoordelijke rode lap op een stier’.
In het ‘klein’ is dit rode-lap-effect te zien bij bezitters van auto’s die in
hun auto een vaantje van hun club hebben hangen (‘clubkleuren’). Een
auto parkeren in een andere voetbalstad leidt regelmatig tot vandalisme
aan de auto.
Confrontaties waar hooligans calculerend te werk gaan, komen steeds
vaker voor bij niet-risicowedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en
wedstrijden van tweede elftallen. Hooligans speculeren dan op een geringe inzet van toezichthouders en organiseren dan – soms samen met
bevriende sides – een confrontatie met een rivaliserende side. Bij nietrisicowedstrijden is naast een geringere inzet van politie en andere toezichthouders ook sprake van ‘vrij reizen’11 waardoor de kans op confrontaties in het publieke domein (in binnensteden en op parkeerplaatsen)
groter is.
De incidenten die de zich hebben voorgedaan in Nederland, Duitsland
en België tijdens de oefencampagne van veel clubs in de aanloop naar de
competitie 2000-2001 zijn illustratief voor het feit dat hooligans bewust
de confrontatiemomenten kiezen. Zoals bekend zijn de veiligheidsmaatregelen tijdens vriendschappelijke wedstrijden (tot op heden) over het
algemeen zeer gering.
Dat het geweld zich zelfs direct kan keren tegen voetballers van rivaliserende clubs blijkt uit een zeer recent voorval. Bij de wedstrijd Ajax
2-Feijenoord 2 krijgt de doelman van Feijenoord na de wedstrijd name11 Dat wil zeggen dat er geen verplichte combi-regeling is.
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lijk ‘klappen’ van Ajax-supporters. Ajax-trainer Co Adriaanse sprak na dit
voorval van ‘maatschappelijke verloedering’.
Tot slot zijn er de confrontaties met de politie. Dergelijke confrontaties
zeggen veel over de mate van organisatie van sides (hechtheid) en de onderlinge samenwerking en communicatie. Bekend voorbeeld van een
dergelijke confrontatie zijn de combiregeling-rellen in Tilburg in 2000.
Bij deze rellen werd er zelfs door rivaliserende sides samengewerkt. De
kampioensrellen in Rotterdam (Van der Torre e.a., 1999), de Oosterparkrellen in Groningen en de rellen in de Graafse wijk in Den Bosch passen
ook onder de noemer ‘confrontaties met de politie’. Bij deze rellen lijkt er
echter meer aan de hand te zijn. Van deze rellen zou gezegd kunnen worden dat de oorsprong wellicht bij een kleine groep hooligans ligt, maar
dat de rellen uiteindelijk uitgroeien tot een veel massaler confrontatie
van grote groepen (waaronder hooligans) van met name jongeren tegen
de politie. Het is de vraag of deze jongeren allemaal te typeren zijn als
hooligans of dat er sprake is van groepen risicovolle jongeren waaronder
zich ook hooligans bevinden. De Britse hooliganexpert Steels onderstreept de ontwikkeling – in zowel Engeland als de rest van Europa – dat
ongeremd tekeergaan tegen de politie niet alleen rond voetbalstadions
plaatsvindt: ‘raddraaiers kiezen liever plaatsen uit waar het voor de politie onmogelijk is om de situatie onder controle te krijgen. Woonwijken
zijn daarvoor een perfecte plek. Lokale asociale jongeren spelen een
steeds grotere rol naast klassieke voetbalvandalen. Ze zeggen: “laten we
eens wat problemen maken” en gaan op zoek naar een aanleiding. Voetbal speelt slechts een marginale rol’ (Algemeen Dagblad, 20 december
2000).
Het feit dat grote groepen jongeren (waaronder hooligans) zich massaal met geweld tegen de politie c.q. het bevoegd gezag keren en dat men
ook overgaat tot het plunderen van winkels is niet alleen zeer zorgwekkend, maar zou ook een indicatie kunnen zijn voor het geringe vertrouwen dat men heeft in het bevoegde gezag.
‘Ieder voordeel heb z’n nadeel’

12

Enigszins cynisch kan gesteld worden dat door een betere beveiliging en
scheiding van supporters in en om voetbalstadions enerzijds, de betere
organisatie en communicatie van hooligans anderzijds escalaties in het
publiek domein de afgelopen jaren zijn toegenomen. Daarbij is het opvallend dat confrontaties niet alleen plaatsvinden tussen rivaliserende
sides. Ook ‘clubkleuren’ kunnen in de ‘verkeerde’ omgeving aanleiding
zijn voor incidenten, bedreigingen en intimidaties.
Tot slot lijkt het erop dat hooligans steeds vaker de politie c.q. het bevoegd gezag als hun tegenstander zien. Het is de vraag of deze zorgwekkende ontwikkeling ‘makkelijk’ afgedaan kan worden als een verplaat12 Vrij naar een gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff.
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sing van confrontaties van het voetbalstadion naar het publieke domein.
Waarschijnlijk is hier sprake van een breder en veel fundamenteler maatschappelijk probleem in bepaalde wijken en onder bepaalde groepen
risicojongeren, waaronder hooligans.
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Boze agressie in het verkeer
Een emotietheoretische benadering
P.B.M. Levelt*

De groeiende belangstelling van de media voor verkeersagressie houdt
gelijke tred met onderzoeksinspanningen op dat gebied. De SWOV wordt
steeds vaker door journalisten benaderd over dit onderwerp, en de catalogus van de bibliotheek meldt een groeiend aantal onderzoekspublicaties (ruim 30 in de jaren negentig). Ook buiten Nederland vindt een stevige toename van onderzoeksactiviteiten plaats. Meestal gaat men er
hierbij vanuit dat het om een groeiend probleem gaat, of het nu om meer
agressie gaat, of om meer bezorgdheid daarover. Het eerste is een vraag,
het tweede lijkt duidelijk.
In dit artikel wordt de aandacht gericht op ‘boze agressie’ in het verkeer, dat wil zeggen agressie die voortkomt uit irritant of belemmerend
gedrag van anderen. Deze categorie leent zich er goed toe om bestudeerd
te worden binnen een emotietheoretisch kader. Die benadering kan ook
gerichte aanbevelingen bieden om de preventie en regulering van agressief gedrag te verbeteren.
Ik zet eerst uiteen hoe men over agressief verkeersgedrag spreekt in
perspublicaties en in preventieve acties. Vervolgens zullen enkele onderzoeken naar aard en omvang van agressie ter sprake komen. Dan ga ik
nader in op de vraag hoe agressie omschreven kan worden en maak ik
een onderscheid tussen boze agressie en niet-boze agressie. Betoogd
wordt dat de aanpak van agressie in het kader van emotietheorieën nuttig is; enkele onderzoeksresultaten worden besproken. Tenslotte worden
enkele suggesties geboden ter voorkoming van agressie.
Hoe spreekt men over agressief verkeersgedrag?
Het begrip ‘agressief verkeersgedrag’ wordt op verschillende manieren
ingevuld, afhankelijk van het forum waarin het begrip ter sprake komt.
In de media en communicatieve fora verandert het begrip ‘agressief verkeersgedrag’ voortdurend van betekenis. In de eerste plaats zijn er dagbladpublicaties die vooral agressieve voorvallen melden zoals in dit recente bericht: ‘Kogels in het verkeer. Een ruzie in het verkeer is
zaterdagmiddag op rijksweg A20 bij Rotterdam uitgemond in een schietpartij. Een 30-jarige man uit Spijkenisse kreeg een kogel in een pols en in
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de nek. Een andere man werd in zijn buik getroffen. De daders zijn gevlucht (ANP)’.
In de tweede plaats zijn er activiteiten van instanties van voorlichting,
communicatie en toezicht. Hierbij spelen veiligheidsorganisaties, de
overheid en de politie een rol. Recentelijk kwam de aanschaf van enkele
surveillance-auto’s in de publiciteit die het probleem van ‘plakken’ moeten aanpakken. Dat gedrag wordt door weggebruikers immers als uiterst
agressief ervaren. Ten slotte zijn er wetenschappelijke publicaties die
weer de input vormen voor populaire publicaties en radio- en tvprogramma’s.
Persberichten
Berichten in kranten melden vooral voorvallen van ‘road rage’ die gekenmerkt worden door ernstig geweld dat zijn oorzaak vindt in allerlei belemmerende of irritante gedragingen in het verkeer. Een analyse van
persberichten over een periode van 2,5 jaar liet 29 van dit soort excessieve voorvallen zien (Levelt, 1997). In 25 van deze gevallen ging het om
frustratie uitlokkende ervaringen die leidden tot agressie, dus agressie
voortkomend uit boosheid. In vier gevallen had het geweld het karakter
van vandalisme door niet-weggebruikers (het spannen van een draad,
het gooien van stenen). Bij de 25 incidenten ging het steeds om geweld
door weggebruikers die gefrustreerd werden: door politie-agenten die
een aanhouding trachtten te verrichten (zes), door slecht weggedrag van
anderen (objectief aanwijsbare gedragingen) (vier) of subjectief ervaren
gebeurtenissen (zeven), of door allerlei onduidelijke ruzies. In de helft
van de gevallen ging het om een escalerende keten; in de andere helft om
één agressieve daad. De helft van de agressieve daden vond plaats nadat
men uit of van zijn voertuig was gekomen. Het geweld bestond onder
andere uit slaan en/of schoppen (zeven) en gebruik van vuurwapens
(drie). Werd de agressieve daad rijdend gepleegd dan was de auto of
bromfiets het wapen (twaalf). De betrokkenen waren vooral van het
mannelijke geslacht. In tien procent van de gevallen was de initiator of
de agressor een vrouw. In twintig procent van de gevallen was het slachtoffer een vrouw. In dezelfde periode van 2,5 jaar werden elf voorvallen
vermeld met excessieve snelheid, en vijftien met overmatig drankgebruik.
Het zal duidelijk zijn dat het bij deze persberichten vrijwel altijd om
daden gaat die voortkomen uit boosheid over andermans gedrag dat als
hinderlijk wordt ervaren. Waarschijnlijk dragen meldingen hiervan bij
aan het beeld van ‘toenemende en ernstige verkeersagressie’.1 Valt er ook
iets te zeggen over de relevantie van ‘road rage’-gevallen voor de verkeersveiligheid? Slachtoffers tengevolge van een gevecht buiten het voer1 Elliott (1999) maakt in zijn studie korte metten met het verschijnsel ‘road rage’. Hij vindt het
absoluut geen relevant verkeersveiligheidsvraagstuk.
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tuig komen niet in de ongevalstatistieken voor omdat het niet om verkeersongevallen gaat. Wel is het mogelijk het aantal ‘road rage’slachtoffers met het totaal aantal verkeersdoden te vergelijken. Ons
onderzoek kwam uit op 0,8 road rage-doden op duizend verkeersdoden.
Een Amerikaanse studie (Mizell, 1997) kwam, volgens onze schatting
(Levelt, 1997) tot 1,3 road rage-doden op duizend verkeersdoden. Deze
cijfers liggen tamelijk dicht bij elkaar. Het hogere aantal in de Verenigde
Staten kan toeval zijn of kan liggen aan het frequenter gebruik van vuurwapens (37 procent in de Verenigde Staten tegen tien procent in Nederland). Mijn conclusie is dat road rage minder relevant is voor de verkeersveiligheid dan voor het beeld van toegenomen agressie.
Preventieve acties tegen agressie
In Nederland wordt sinds een aantal jaren op twee manieren actie tegen
verkeersagressie gevoerd: door middel van voorlichting en politietoezicht.
Voorlichting
De ANWB heeft op basis van onderzoeksresultaten (Slotegraaf, 1993) geconcludeerd dat verkeersdeelnemers in toenemende mate met agressie
worden geconfronteerd, en heeft een actie georganiseerd met als leuze:
‘Wat kan ik eraan doen’ (ANWB, 1995). Deze campagne bestond onder
andere uit het project ‘Bijblijven in het verkeer’ in Drenthe waarbij folders over onder andere agressief verkeersgedrag werden uitgedeeld aan
mensen die hun rijbewijs kwamen afhalen. Tijdens het project ‘Ik rij niet
agressief’ ging het om voorlichting en educatie. De voorlichting was gericht op probleemherkenning en geschiedde via zoveel mogelijk media,
waaronder ANWB-publicaties. Voor het educatieve onderdeel werden
intermediairen opgeleid om bijeenkomsten te leiden waarin bewustwording en inzicht rondom agressief verkeersgedrag, en gedragsverandering
werden nagestreefd. De voorlichting en het educatie-onderdeel werden
geëvalueerd (ANWB, 1995). De nadruk lag op normoverschrijdend gedrag, de agressieve actie en de reactie daarop. Het educatie-onderdeel
trok 6.000 deelnemers en is in 1996 afgerond. Daarna werd begonnen
met een project gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de
leeftijd van 14 tot 18 jaar. Dit traject startte aan het begin van het schooljaar 1997-1998 in vier regio’s. Er is een videoprogramma plus handleiding
geproduceerd.
Uit de ANWB-projecten komt een ander beeld van het probleem van
verkeersagressie naar voren dan uit de eerdergenoemde perspublicaties:
het gaat veel meer om alledaagse ergerlijke gedragingen. In de projecten
tracht men normoverschrijdend gedrag terug te dringen en vriendelijk
gedrag te bevorderen. Gepoogd wordt de subjectieve beleving van de
kwaliteit van mobiliteit te vergroten. Dit kan betekenen dat men zowel
het belemmerende gedrag wil tegengaan (de aanleiding voor boosheid)
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als dat men het uit boosheid voortkomende agressieve gedrag wil tegengaan. Het lijkt erop of het belemmerende, frustratie uitlokkende gedrag
hier de naam ‘agressief gedrag’ krijgt. Het begrip ‘agressief gedrag’ wordt
op deze manier fors uitgebreid: allerlei normoverschrijdende gedragingen worden onder ‘agressie’ geschoven.
De kwaliteitsbenadering komt nog sterker terug in het laatste onderdeel van de ANWB-acties tegen agressie: het ontwikkelen en propageren
van verkeersethiek. De ANWB heeft deskundigen hun licht laten schijnen
over deze ethiek (ANWB, 1999; Cappon-Vogel, 2000) en is daarna een
actie gestart om, in interactie met weggebruikers, tien gouden regels op
te stellen. Deze regels zijn intussen geformuleerd en weer tot onderwerp
van discussie gemaakt (De Kleijnen, 2000).
Politietoezicht
Intussen is met name de KLPD, in samenspraak met het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, reeds een aantal jaren bezig om irritaties uit het
verkeer te halen. Men is in 1998 begonnen met het inzetten van zogenaamde ergernisteams: onopvallende surveillancewagens met een videocamera. Een aangehouden bestuurder kan zo direct met zijn gedrag geconfronteerd worden. Daarna zijn verkeerssurveillanten ingezet om het
invoegen soepeler te laten verlopen. Hierop is de zogenaamde ‘ritsactie’
gevolgd, waarbij men tracht het invoegen op een systematische manier
efficiënter, soepeler en minder irriterend te maken. Vanaf 2000 is er veel
aandacht besteed aan ‘plakken’: men zet surveillance-auto’s in om plakkers te filmen en te pakken, en er worden videosystemen geïnstalleerd
die behalve snelheid ook plakken en rechts-inhalen kunnen controleren.
Het aantal bekeuringen zal in hoog tempo toenemen. De KLPD schat dat
dertig tot veertig procent van alle ongevallen op de autosnelweg het gevolg is van botsing op voorliggers. 3VO schat in dat negentig procent van
de ongevallen te voorkomen is door meer afstand te houden. Wat hier
ook van zij, het gaat bij deze acties steeds om de preventie van hinderlijk
gedrag, maar de nadruk is meer op gevaarlijk gedrag komen te liggen.
Vergelijkbare grote en systematische inspanningen om hinderlijk gedrag
binnen de bebouwde kom terug te dringen vinden helaas niet plaats.
Onderzoek naar aard en omvang van agressief verkeersgedrag
Wat is er bekend over de aard en omvang van agressief verkeersgedrag?
Ik bespreek enkele relevante onderzoeksgegevens die enig licht kunnen
werpen op de betekenissen van agressie en de mogelijke aanpak ervan.
Hauber (1977) observeerde agressief gedrag, en wel doorrijden, of toeteren of gebaren terwijl een voetganger de zebra betrad. Deze studie is
opmerkelijk omdat hier echt agressief gedrag systematisch geobserveerd
werd, al was het dan in een uitgelokte situatie. Ook werd een frequentieindicatie vastgesteld: 25 procent van de automobilisten reageerden
agressief. Het onderzoek meldt dat er conflicten voorkwamen. Bij een
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conflict gaat het erom dat een van de weggebruikers iets moet doen om
een botsing te vermijden. De studie geeft geen uitsluitsel over het aantal
conflicten.
Later stond in Nederlands onderzoek de perceptie van weggebruikers
centraal, althans van een niet-representatieve steekproef van ANWBleden. Gevraagd werd aan welk gedrag men zich het meest ergert (Slotegraaf, 1993). Op basis hiervan werd een een ergernis-toptien opgesteld
die nog steeds een rol speelt. Opvallend is dat er binnen deze toptien
verschillen zijn in volgorde, afhankelijk van welke vraag er is gesteld: wat
vindt men agressief, waarover windt men zich op, wat is aanleiding voor
eigen agressief gedrag en waar is men zelf het laatst slachtoffer van geweest.2
Op basis van de gegevens van Slotegraaf is door Levelt (1997) een
schatting gemaakt van de ervaren omvang van het probleem: er zouden
2,64 miljoen agressie-voorvallen met blikschade per jaar zijn en er zouden 1,56 miljoen agressie-gewonden zijn. De SWOV schat het totale aantal schadegevallen op twee miljoen (Levelt, 1997), en het totale aantal
gewonden op een half miljoen. Bovendien is niet te verwachten dat bij
een ongeval altijd agressie van de tegenpartij wordt ervaren zoals Slotegraaf veronderstelt. Mijn vermoeden is dan ook dat vooral die mensen
gemotiveerd waren om de enquête in te vullen die zelf onlangs agressie
hadden ervaren.
Afgelopen jaren zijn enkele malen politiedossiers onderzocht. Hier
komen cijfers naar voren van verkeersgeweld die zeer hoog zijn. Zo schat
een Amsterdamse studie dat 40.000 Amsterdammers per jaar slachtoffer
worden van agressie en geweld in het verkeer (Afdeling Openbare Orde
en Veiligheid, 2000). Het gaat hier meestal om scheldpartijen. Daders en
slachtoffers waren voor ruim zestig procent automobilisten; het ging
meestal om automobilisten onderling. Het kwam vrijwel nooit voor dat
er geen enkele automobilist bij betrokken was. Het geweld bestond
vooral uit slaan en/of schoppen (43 procent) en vernieling aan het voertuig (39 procent). In zeven procent van de gevallen werd met een wapen
gedreigd. De gevolgen waren lichte kneuzingen (28 procent), matige
kneuzingen (vijftien procent) en ernstige verwondingen (drie procent).
Verder was er in een aantal gevallen materiële schade (39 procent). Daders en slachtoffers waren bijna altijd mannelijk (96 procent). Daders
kwamen vooral voor in de leeftijdsklasse van 25-39 jaar.
2 Joint (1997) ontwikkelde op basis van een steekproef onder 526 automobilisten een
soortgelijke lijst als Slotegraaf (1993). Over de representativiteit van deze groep is niets
bekend. Ook hij vroeg welk gedrag ze de afgelopen jaar hadden ondervonden en welk
gedrag ze zelf hadden getoond. Er zijn echter grote verschillen. Bij Joint bestonden de
ondervonden agressieve gedragingen voor zestig procent uit gebaren, schelden, toeteren
en knipperen; bij Slotegraaf voor 25 procent. Bij zelf vertoond agressief gedrag was dat 88
procent respectievelijk 46 procent. In beide onderzoeken is het opvallend dat slechts die
categorieën naar voren komen waarnaar men vraagt. De categorie ‘doorrijden na ongeval’,
door velen als zeer agressief beschouwd, komt niet voor, evenmin als ‘rijden onder invloed’.
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Onderzoek van de politie Haaglanden naar zinloos geweld gedurende
de laatste vijf maanden van 1998 (Van Kan e.a., 1999) vond 495 voorvallen waarvan de politie verslag deed. Van 18 procent lag de aanleiding in
het verkeer. Daders waren in 71 procent van de gevallen automobilisten,
slachtoffers in 41 procent. Daders waren voor 97 procent man, slachtoffers voor 85 procent. 66 procent van de daders had politie-antecedenten,
vooral geweldszaken. Dit gold voor 31 procent van de slachtoffers.
Terlouw e.a. (2000) onderzochten registratiesystemen van de politieregio’s IJsselland en Rotterdam-Rijnmond op geweld op straat in 1998,
waarbij dader en slachtoffer elkaar niet of nauwelijks kenden. Een ander
criterium voor selectie van de incidenten was dat het ging om geweld
tegen personen en niet tegen goederen. In IJsselland trof men 365 van
dergelijke incidenten aan. In Rotterdam Rijnmond: 603. 36 procent van
alle aangegeven geweldsincidenten betrof geweld op straat tussen onbekenden. Een kwart van deze geweldsincidenten vond plaats in een verkeerssituatie. Dus negen procent van alle geweldsaangiften betrof geweld in het verkeer. De auteurs stellen, in tegenstelling tot het
Haaglandse onderzoek, dat het vaak confrontaties zijn tussen ‘eerzame
burgers’.
De onderzoekers (Terlouw e.a.) extrapoleren de gegevens naar landelijke aantallen. Ze komen tot een schatting van 20.000 à 25.000 gevallen
van geweld op straat tegen onbekenden. Als ook het percentage verkeerincidenten van 25 procent geëxtrapoleerd kan worden komt dit op 4000 à
5000 aangiften van verkeersgeweld tussen onbekenden per jaar in Nederland.
Het is interessant deze cijfers te vergelijken met recente buitenlandse
cijfers. In Western Australia werden 7000 politierapporten over een periode van vijf jaar geanalyseerd, betreffende geweld op straat tegen
vreemden (Crime Research Centre, 1997). Hierbij bleken 797 voorvallen
(elf procent) verkeersgerelateerd te zijn. Men relateerde deze 160 voorvallen per jaar aan 30.000 ongevallen met 200 doden per jaar. In Nederland kunnen we de schatting van 4000 à 5000 gewelddaden (Terlouw
e.a.) relateren aan 1200 dodelijke slachtoffers. Geconstateerd moet worden dat agressie op de weg in Western Australia veel minder groot is dan
in Nederland. Dit komt overeen met de constatering van de auteurs dat
de grote meerderheid van de Australische automobilisten tolerantie en
zelfbeheersing tonen op de meeste van hun ritten.
Gallup Europe (2000) deed onderzoek onder 10.000 automobilisten in
16 Europese landen. 83 procent van de Nederlandse automobilisten zei
afgelopen jaar last te hebben gehad van agressiviteit in het verkeer. Nederland scoort na Engeland het hoogst. Ook hier werd weer gewerkt met
een toptien van meest agressieve gedragingen. Het is een tamelijk chaotisch verslag waarbij enerzijds vastgesteld wordt dat één op drie ondervraagden vindt dat agressief rijgedrag sinds enkele jaren toeneemt, terwijl in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België tachtig
procent van de ondervraagden van mening is dat agressieve gedragingen
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achter het stuur onrustbarend toenemen. Dit soort grote verschillen is
onwaarschijnlijk. Ook vindt men dat ergernis afneemt van 1 : 2 onder de
24 jaar tot 1 : 3 onder 65-plussers, terwijl het gemiddeld 3 : 4 is. Deze studie is uitgebreid besproken in veel publicaties, maar een scherpere analyse is nodig.
Bovenstaande onderzoeksbevindingen bieden een indruk van wat
mensen als agressief ervaren. Men vindt over het algemeen dat het verkeersgeweld toeneemt. Er blijken veel aangiften bij de politie te komen
over agressie die verkeersgerelateerd is. Soms kan men een toename van
het aantal aangiften over de laatste jaren vaststellen, maar zoals bekend
zegt zo’n toename niet veel over de werkelijke toename van verkeersgeweld.
Wat is agressie?
Een precieze omschrijving van agressie blijft vooralsnog problematisch;
er resteren veel vragen. Vooral vanuit het gezichtspunt van preventie is
het belangrijk om preciezer te bepalen wat agressie is. Als boosheid de
belangrijkste factor is dan zijn het voorkomen van boosheid en/of het
geweldloos afwikkelen van boosheid effectieve opties. Vandalisme vraagt
weer om een andere aanpak.
In het voorgaande kwamen reeds een aantal definities van agressie
naar voren. In het onderzoek van Hauber ging het om reacties tegen een
persoon die het zebrapad opstapte. De reacties waren verschillend van
aard. Een automobilist die doorrijdt bij een voetganger op de zebra kan
de voetganger niet gezien hebben. De vraag is of er dan van agressie
sprake is. Heeft de automobilist de voetganger wel gezien dan ligt het
voor de hand dat hij of zij benadeling van de voetganger beoogt. De benadeling bestaat uit belemmering in voortgang, of zelfs uit fysieke
schade of dreiging ermee. De agressie kan voortkomen uit boosheid,
boosheid over hinder door de voetganger, maar er kunnen ook andere
motieven in het spel zijn zoals haast. Toeteren en knipperen kunnen bedoeld zijn om te waarschuwen, maar ook om te intimideren of terug te
jagen.
Vraagt men burgers wat ze het meest agressief vinden, dan wordt
agressiviteit meestal omschreven als een daad die anderen bedreigt.
Maar deze daad hoeft nog geen boosheid te impliceren. Dat wordt anders wanneer men vraagt naar de redenen voor eigen agressiviteit. Dan
blijkt dat men de boze reactie bedoelt die door hinder van anderen veroorzaakt wordt.
Junger e.a. (1995) suggereren in hun onderzoek dat misdadige handelingen en gevaarlijke verkeersgedragingen eenzelfde causale achtergrond
hebben. Hierbij wordt niet duidelijk of deze gedragingen voortkomen uit
boosheid, uit onbeheerstheid en impulsiviteit, of uit motieven als ‘haantje de voorste willen zijn’. Hetzelfde geldt voor de verkeersagressie zoals
die in politierapporten naar voren komt. Terlouw e.a. daarentegen sugge-
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reren dat het om geweld gaat voortkomend uit boosheid. Immers, de
doorgaans ‘keurige mensen’ die betrokken zijn bij confrontaties hebben
geen andere dan emotionele reden om iemand agressief te bejegenen.
Agressie wordt vaak gedefinieerd als bewust benadelen van iemand
anders, of ermee dreigen. De twee aspecten ‘bewust’ en ‘nadeel voor iemand anders’ vragen om een toelichting. Het komt in het verkeer vaak
voor dat mensen dingen doen die gevaarlijk kunnen zijn voor anderen
zonder dat men het in de gaten heeft. Zo weten ouders die uiterst bezorgd zijn om de veiligheid en gezondheid van hun kinderen, vaak niet
hoe gevaarlijk het is dat ze hun kinderen los laten zitten in de auto. Hiermee bedreigen ze hun kinderen, maar het gebeurt niet ‘bewust’. Het is
dan niet terecht om van agressie te spreken.
Het rijgedrag van een automobilist die ‘s nachts 170 rijdt op een verlaten autosnelweg, wordt niet altijd als agressief betiteld. Het gaat hierbij
niet om directe schade aan iemand anders, wel om schade aan het maatschappelijke norm- en regelsysteem. Als men zich er bovendien van bewust is dat ‘s nachts rijden veel riskanter is dan overdag, dan zou men
kunnen bedenken dat men zijn nabestaanden dreigt met schade. Zelfmoord wordt zelfs als een van de meest agressieve daden beschouwd.
Als we agressie omschrijven als bewust-schadelijk gedrag, is de omvang hiervan in het verkeer aanzienlijk. Mensen doen erg vaak dingen
waarvan ze weten dat er schade of verhoging van de kans op schade aan
vast zit: te hard rijden, kort volgen, rechts inhalen, door rood gaan, zonder licht fietsen, onder invloed rijden, om maar wat te noemen. Veel van
de miljoenen bekeuringen betreffen bewuste overtredingen waarbij
schade aan de maatschappelijke regels aan de orde is.
Bij deze interpretatie zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. In de
eerste plaats bestaat er een onderscheid tussen fouten (falen van een
actie bijvoorbeeld door een waarnemingsfout of foute beoordeling), vergissingen (fout veroorzaakt door een geheugenprobleem), gewone bewuste overtredingen en agressieve overtredingen. Als men vervolgens
kijkt welk van deze samenhangt met ongevallen (zie Stradling en Parker,
1997), blijken het vooral agressieve overtredingen te zijn die met ongevallen samenhangen. Hierbij benadeelt men direct een ander. Iemand
die veel van deze overtredingen begaat is vaker betrokken bij ongevallen.
Niet-agressieve overtredingen zijn vermoedelijk dan ook minder schadelijk dan verondersteld wordt. In de tweede plaats blijkt regelmatig dat
men zich niet bewust is van overtredingen. Men kan zonder nadenken te
hard rijden, te kort volgen, zelfs door rood rijden. Om de omvang van
agressie vast te stellen zou beter bekend moeten zijn in welke mate men
zich ervan bewust is. In de derde plaats is men vaak niet op de hoogte
van de mogelijke schade. Ik noemde al het voorbeeld van het kind dat los
in de auto zit.

Boze agressie in het verkeer

103

Boze en niet-boze agressie
Vaak maakt men een onderscheid tussen affectieve en instrumentele
agressie, ook in de verkeerspsychologie (Shinar, 1998). Affectieve agressie
komt voort uit frustratie: boosheid over belemmeringen, schade, etcetera. Instrumentele agressie zou voortkomen uit andere motieven. Men
heeft bijvoorbeeld haast en toetert een langzame auto opzij. Hierbij is
het benadelen van anderen niet het expliciete doel. Maar instrumentele
agressie kan wel degelijk affectief zijn. Men kan genieten van hard rijden
en daarbij schade aan anderen op de koop toe nemen, of men kan anderen gevaarlijk bejegenen omdat men trots is hoe vaardig men zich door
het verkeer heen manoeuvreert. Het lijkt daarom beter om andere benamingen te gebruiken. Bij wat men affectieve agressie noemt gaat het altijd over boosheid. Laten we dit dan boze agressie noemen. ‘Niet-boos’
agressief gedrag kan van alles zijn (wild inhalen; haantje de voorste; enzovoorts).
Met deze omschrijving van boze agressie kan in ieder geval één categorie worden bestudeerd binnen een theoretisch kader, namelijk het kader
van emotietheorieën. Voor de keuze van dat kader kunnen enkele goede
argumenten worden geleverd (Levelt, 1999; Levelt en Rappange, 2000). In
de verkeerspsychologie zijn lange tijd attitudetheorieën en stresstheorieën dominant geweest. Attitudetheorieën zijn, zeker in hun oorsprong, gericht op het verklaren van beredeneerd gedrag, niet geschikt
en bedoeld voor het verklaren van emoties en impulsieve gedragingen
(Goldenbeld e.a., 2000). Gemiddelde snelheidskeuzes zijn misschien gedeeltelijk te verklaren op basis van attitudes ten opzichte van snelheid,
snelheidsovertredingen en snelheidsbekeuringen, maar het zijn emoties
die verklaren waarom men opeens in opwinding het gaspedaal indrukt,
of juist bovenop de rem staat. Stresstheorieën bieden meer aanknopingspunten. Met name de stress-theorie van Lazarus is relevant. In zijn boek
Emotion & Adaptation (1991) heeft hij zijn theorie geïntegreerd in emotietheorieën (zie ook: Lazarus, 1993).
Emotietheorieën zijn afgelopen vijftien jaar binnen de psychologie in
een enorme stroomversnelling gekomen. De verkeerspsychologie zou de
boot missen door dit veld niet te betreden. Irritatie en boosheid in het
verkeer zijn bij uitstek geschikt voor eerste oefeningen en toetsen. Maar
het ligt voor de hand ook andere emoties, en niet te vergeten stemmingen, tot onderwerp van studie te maken.
Emoties en stemmingen zijn psychologisch interessanter dan attitudes: ze zijn minder abstract dan attitude-constructen, neurologisch te
lokaliseren en fysiologisch observeerbaar (zweten, versnelde ademhaling, hartkloppingen). De tientallen studies waarbij bestuurders met
electroden behangen werden, en waarin het woord ‘emotie’ niet voorkwam, kunnen opeens met nieuwe ogen bekeken worden.
Met name de emotietheorie van Frijda is van belang. Volgens hem ontstaat boosheid als men ervaart dat een belang geschaad wordt door ie-
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mand anders; men veronderstelt daarbij dat die ander dat expres doet of
had kunnen voorkomen (Frijda, 1986) . Men ervaart dit als een aantasting van zelfrespect en men wil dit zelfrespect en de geleden schade herstellen. Dit leidt tot een actietendens met ‘stuurvoorrang’: alle aandacht
en energie wordt op het object van de emotie gericht. Binnen de verkeerspsychologie is dit plastische begrip natuurlijk zeer goed op zijn plaats.
Onderzoek binnen het emotiekader
Om het effect van boze agressie op verkeersveiligheid vast te stellen is het
nodig om te weten hoe vaak boosheid voorkomt, hoe vaak dit tot agressie
leidt, en wat de consequenties zijn voor de verkeersveiligheid. Er wordt
steeds meer (internationaal) onderzoek verricht naar deze boze verkeersagressie.
Zo ontwikkelden Deffenbacher e.a. (1994) een ‘driving anger scale’, een
schaal van situaties die mensen boos maken. Met deze Amerikaanse lijst
is verder gewerkt in Engeland door Lajunen e.a. (1998). Zij onderscheidden drie soorten situaties: boosheid als voortgang wordt belemmerd
door langzaam of niet-netjes gedrag; boosheid over roekeloos rijgedrag
van anderen, en boosheid in het geval men direct het doel is van andermans vijandigheid. Jongere verkeersdeelnemers waren vaker boos, en er
werd geen verschil gevonden tussen de seksen.
Arnett e.a. (1997) lieten dagboekjes bijhouden waarin zij vroegen naar
stemmingen vóór de ritten, naar de duur van de rit, en naar de stemming
na afloop. Op basis van de duur konden zij ook vaststellen hoe hard men
gereden had. Uit dit onderzoek bleek dat een geïrriteerde stemming, als
enige soort stemming, aanzienlijk hogere snelheid tot gevolg had. Dit
leidde overigens niet tot een betere stemming, wat wel verwacht zou
kunnen worden.
Ook Underwood e.a. (1999) werkten met dagboekjes, in de vorm van
dictafoon-opnamen na de ritten. Hier was de aandacht gericht op boosheid en de oorzaken ervan, maar ook op hoffelijkheid. Voor het eerst
werd vastgesteld hoe vaak een tot boosheid leidende gebeurtenis plaatsvond in een periode van twee weken. Uit dit onderzoek is ook af te leiden
hoe vaak per mijl een dergelijk voorval plaatsvindt, namelijk eens per
1100 mijl. Ook werd duidelijk dat deze boosheid vooral optrad als gevolg
van een bijna-ongeval. Eens per 1300 mijl ervaarde men een gebaar van
hoffelijkheid.3
3 Een eerste validering van zelfrapportage werd uitgevoerd door Lajunen en Parker (2000).
De zelfrapportage betrof onder andere eigen agressieve overtredingen, de meest kwetsbare
zelfrapportage. Want wie wil dat nu toegeven? De voorlopige resultaten lieten zien dat deze
zelfrapportage nauwelijks hinder ondervond van zelfbedrog en sociale wenselijkheid.
Van dezelfde onderzoekers verscheen recent onderzoek dat een antwoord wilde geven op
de vraag: ‘Zijn agressieve mensen agressieve bestuurders?’ (Lajunen en Parker, 2001). Het
onderzoek laat allerlei verbanden zien tussen geneigdheid tot boosheid, geneigdheid tot
agressie, feitelijke agressie, verbale agressie, andermans roekeloos rijgedrag, leeftijd en
sekse.

Boze agressie in het verkeer

105

De SWOV heeft onlangs 869 automobilisten en 200 vrachtautochauffeurs gevraagd naar het voorkomen van stemmingen en emoties,
naar de onderliggende processen en naar de gevolgen (Levelt en Rappange, 2000). Veel vragen gingen over de stemming ‘irritatie’ en de emotie ‘boosheid’. Opvallend was dat de stemming vóór en tijdens het rijden
meestal goed werd genoemd. De stemming tijdens het rijden werd zelfs
beter genoemd dan ervóór, hoewel men wat vermoeider is en wat meer
gejaagd. Zo’n twintig procent van de ondervraagden gaf toe dat men regelmatig geïrriteerd was. Ruim eenderde van de bestuurders gaf toe dat
ze harder gingen rijden als ze gejaagd waren of als ze geïrriteerd waren.
Er konden twee onafhankelijke stemmingen worden onderscheiden:
‘kalm-energiek’ en ‘gejaagd-geïrriteerd’. Vrachtautochauffeurs bleken
meer kalm-energiek dan gewone chauffeurs, maar ook meer gejaagdgeïrriteerd. Oudere chauffeurs bleken minder gejaagd-geïrriteerd. Er
werden een aantal kleine correlaties gevonden tussen deze stemmingen
en het harder gaan rijden wanneer men gejaagd of geïrriteerd is enerzijds en overtredingen en bekeuringen anderzijds. Mensen die normalerwijs in een kalm-energieke stemming verkeren bevestigden minder vaak
dat ze harder gaan rijden als ze in een gejaagd-geïrriteerde stemming
zijn. Een kalm-energieke stemming draagt dus bij aan de verkeersveiligheid.
De goede stemming komt overeen met het genieten van rijden dat bij
de meeste bestuurders wordt gevonden. Toch geeft de helft van de bestuurders toe dat ze boos worden door een langzame automobilist door
wie ze worden opgehouden. Vijf procent van de bestuurders gaat in zo’n
geval knipperen of toeteren, en negen procent gaat er dicht op rijden om
de auto opzij te laten gaan. Deze boosheid en de agressieve acties hangen weer samen met allerlei overtredingen en bekeuringen.
Aanbevelingen voor preventie en regulering
Boosheid kan in het verkeer bij voorbeeld leiden tot al dan niet hardop
schelden, toeteren, lichten knipperen, of min of meer gevaarlijke manouevres. Dit impulsieve proces is moeilijk te reguleren. Nu is de verkeersomgeving überhaupt niet de beste om sociale regulering te stimuleren. De situatie is vaak nogal anoniem, en men kan meestal gemakkelijk
‘wegkomen’. Ook heeft men een wapen bij de hand: het voertuig. Ook dit
is agressie-verhogend. De boosheid kan verder verhoogd worden doordat men nu eenmaal een geïrriteerd, of impulsief persoon is, en omdat
men in een geprikkelde stemming is. Niettemin kan men gelukkig toch
vaak succesvol ingrijpen in dit impulsieve proces. Er kan een andere
emotie opdoemen, bijvoorbeeld angst voor de gevolgen, of men kan
boosheid op een sociaal aangeleerde wijze afwikkelen.
Aanknopingspunten voor preventie van boze agressie zijn te vinden in
het emotieproces. Emoties zijn impulsief, maar hebben een rationeel
verloop. We kunnen daarom proberen dat proces te reguleren. Zo kan
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men gebeurtenissen in het verkeer opzoeken of vermijden. Een voetganger kan wachten tot er verkeer aankomt vóór hij of zij de zebra betreedt
omdat niets leuker is dan van je voorrangsrecht gebruik te maken. Men
kan een gebeurtenis op een bepaalde manier waarnemen: ‘Die langzame
automobilist rijdt expres zo langzaam, of weet misschien de weg niet.’
Men kan belangen cultiveren waardoor men vaker in zijn belangen
geschaad wordt of juist niet. Zo kwamen we veel vrachtautochauffeurs
tegen die ‘het leuk willen houden’ en dus geen zin hebben zich te laten
opwinden. Zelfrespect kan gestreeld worden door het zien van fouten
van anderen: ‘zo stom ben ik niet’. Men kan bedenken dat die hinderlijke
andere het expres doet of juist niet. Voor het ontstaan van boosheid is de
‘schuldige andere’ tamelijk onmisbaar. Het blijkt dat men bij beoordeling
van eigen negatieve daden meer de omstandigheden laat gelden, bij die
van anderen meer de intentie. Men kan dus oefenen wat empathischer te
zijn. Ook kan men zich ervan bewust worden dat boze agressie misschien wel het zelfrespect kan herstellen, maar tegelijkertijd in een positie kan brengen die nog schadelijker is, met name voor de veiligheid. Het
ontstaan van bezorgdheid of angst kan het boze emotieproces onderbreken.
Zoals gezegd, anonimiteit blijkt regulatie van boosheid in de weg te
staan. Men toetert eerder in het geval een auto de weg blokkeert als men
de chauffeur niet kan waarnemen (Ellison, 1995).4 Aan deze anonimiteit
is misschien niet veel te doen. Wel zijn er experimenten met teksten op
vrachtauto’s die uitnodigen te bellen als men vindt dat er commentaar
op zijn plaats is. Ook wordt gesuggereerd om een ‘sorry-bordje’ bij de
hand te houden dat opgestoken kan worden als men per ongeluk iemand
heeft gehinderd (Internet, 2000b). Ook alcohol maakt de normale regulatie van emoties moeilijker. Acties tegen alcoholgebruik zullen zeker
agressie tegengaan.
Andere factoren die geïrriteerdheid en boosheid verergeren zijn onverwachtheid, aanwezigheid van een wapen i.c. het voertuig en hitte. Een
voorbeeld van het eerste is dat men minder geïrriteerd raakt van een verwachte dan een onverwachte file. Filemeldingen zijn dus belangrijk.
Vrachtautochauffeurs hebben veel last van onverwachte manoeuvres van
autobestuurders. Voorlichting aan automobilisten over deze onverwachtheid is zinvol en geschiedt ook. Het gebruik van de auto als wapen
kan hoogstens teruggedrongen worden door kwetsbaardere auto’s, of
door perceptie van kwetsbaarheid. Nadruk op power en sterkte in de reclame is daarmee in strijd. Air conditioning kan er zeker toe bijdragen
dat men minder geïrriteerd raakt als de hitte toeslaat.

4 Daar staat tegenover dat men in het algemeen adviseert om oogcontact te vermijden als de
boosheid eenmaal gewekt is.
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Slot
Het ligt voor de hand welke stappen moeten worden genomen. Er moet
vastgesteld worden hoe vaak agressie vóórkomt, per kilometer, of per uur
op de weg, en wat de veiligheidsconsequenties zijn. Dan is het ook mogelijk een toe- of afname vast te stellen. Voor preventie is het nodig te
weten hoe agressie tot stand komt: wat zijn de aanleidingen en hoe is het
verloop. De SWOV heeft onderzoek hiernaar, voorzover het agressie betreft voortkomend uit boosheid of andere emoties, op zijn programma
staan als onderdeel van een studie naar emoties en stemmingen in het
verkeer. Aldus hopen we betere suggesties voor preventie van agressie te
leveren.
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Openbaar vervoer
Reizigers, agressie en onveiligheid
A.R. Hauber*

Het openbaar vervoer maakt moeilijke tijden door, en wel om een aantal
redenen. De meest basale reden is de houding die de overheid in haar
beleid aanneemt. Het is op zijn minst merkwaardig en zeker betreurenswaardig dat in een welvarend land als Nederland de ontwikkeling van
essentiële maatschappelijke sectoren als het openbaar vervoer, het onderwijs en de gezondheidszorg niet langer die prioriteit krijgt die zij verdient. Wat het openbaar vervoer betreft is het politieke klimaat zodanig
dat overheidssubsidies worden gereduceerd of geheel afgebouwd en de
bedrijven moeten privatiseren. Rentabiliteit wordt een steeds belangrijker doel; het idee dat openbaar vervoer een maatschappelijke functie
heeft, raakt op de achtergrond. Het moet geld opbrengen, of in elk geval
geen geld kosten.
Het middel om dat te benaderen heet bezuinigen, al wordt het vaak
onder een andere noemer verkocht. En zo wordt er bezuinigd op personeel en materieel, worden op stations camera’s opgehangen, die toezichthouders moeten vervangen, worden er kaartjesautomaten geplaatst
en loketten gesloten. Dit soort bezuinigingen leidt soms tot een tekort
aan rijdend personeel waardoor treinen moeten worden ingekort (tekort
aan conducteurs) of in het geheel niet rijden (tekort aan machinisten, of
gebrek aan treinen). Door deze onwerkbare situatie ontstaan spanningen
bij het personeel en bij de reizigers. Het personeel uit dat door vrij regelmatig te staken, eufemistisch werkonderbrekingen genoemd, en daarnaast soms door geringe motivatie en lage taakopvatting. De reizigers
beschikken over andere reactiemogelijkheden: zij kunnen wegblijven,
hun ongenoegen en agressie uiten tegenover het personeel, niet betalen
en tenslotte gelaten de situatie ondergaan en later met anderen over de
negatieve NS-ervaring spreken. Welke keuze in reactie er ook wordt gemaakt, het is niet bevorderlijk voor een positief imago van het openbaar
vervoer.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de reiziger veel
minder personeel ziet dan vroeg het geval was. Dit brengt een sfeer van
anonimiteit met zich mee en bij sommigen roept dat onveiligheidsgevoelens op. Dat is niet zo verwonderlijk want psychologische theorieën (onder andere die van Zimbardo, 1969) tonen aan dat anonimiteit
agressief en gewelddadig gedrag stimuleert.
*

De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Departement strafrecht en criminologie
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Over agressie en geweld door reizigers in het openbaar vervoer gaat dit
artikel. De analyse spitst zich toe op drie subthema’s:
– de ontwikkeling van agressie en geweld bij het openbaar vervoer in de
jaren negentig;
– de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van de huidige
situatie;
– de mogelijkheden die, in combinatie, kunnen worden aangegrepen om
agressie en geweld bij het openbaar vervoer te verminderen.
Ontwikkeling agressie in de jaren negentig
Het probleem inzake agressie en geweld in en rond het openbaar vervoer
is niet nieuw. Niet voor niets werd negen jaar geleden in dit tijdschrift
ook al aandacht besteed aan dit fenomeen (Hauber, 1991). De vraag
dringt zich op of er sinds die tijd op dit terrein wat is veranderd. Globale,
niet systematisch vergaarde informatie doet vermoeden dat er in drie
opzichten ontwikkelingen zijn te bespeuren:
– het aantal incidenten neemt toe;
– de incidenten zijn gemiddeld ernstiger;
– de onveiligheidsgevoelens onder personeel en reizigers nemen toe.
Een quick scan die in mei 2000 door team Hauber onder zestig NS conducteurs werd uitgevoerd, voornamelijk uit de Randstad, geeft een verdere indicatie dat bovenstaande vermoedens wel eens juist zouden kunnen zijn. Van deze conducteurs is, na correctie voor sociaal wenselijke
antwoorden, 75% van mening dat het laatste jaar agressie en geweld onder reizigers zijn toegenomen; van de 25% die dat niet kon bevestigen
bleek een aantal nog maar kort in dienst.
Hoewel landelijk in 1999 door de 3400 bij de NS in dienst zijnde conducteurs 5417 maal melding werd gemaakt van geweld, agressie of bedreiging jegens hen, bleek onder de door het team Hauber geïnterviewde
controleurs 85% vorig jaar slachtoffer van meestal psychische maar soms
fysieke bedreiging. Verder voelt 47% zich wel ééns of regelmátig onveilig
en past zijn werkwijze, vooral ’s avonds, aan. Meestal betekent dat afzien
van controleren; in een enkel geval gaat men – paradoxaal – juist meer
controleren om de zaak in de hand te houden.
Ook de werkonderbrekingen en acties van conducteurs die in het begin van 2000 werden gevoerd naar aanleiding van de sociaal onveilige
werksituatie, duiden er op dat het probleem in elk geval niet is afgenomen.
Volgens het Overzicht agressie-situaties bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (1999) nemen bij het stedelijk openbaar vervoer in Amsterdam
agressie en geweld eveneens toe. Daar werden gedurende de eerste twee
weken van 1999 veertig van zulke incidenten gemeld (Volkskrant, 21
maart 1999). Wel is duidelijk dat in trams mét conducteurs significant
minder incidenten voorkomen dan in de trams zonder conducteur. Hoe-
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wel er wellicht van enig verplaatsingseffect sprake is, blijft het verschil
tussen gemiddeld elf incidenten op lijnen zónder conducteur en gemiddeld vijf op lijnen mét conducteur opmerkelijk (Gemeentelijk Vervoerbedrijf, 2000). Bovendien voelen reizigers, maar ook personeel, zich veiliger
in de trams met conducteur. Over het geheel genomen voelt 76% van het
personeel van het Amsterdamse openbaar vervoersbedrijf zich slachtoffer van incidenten en vindt 25% de werksituatie sociaal onveilig.
Een en ander impliceert dat bij het huidige Nederlandse openbaar vervoer de sociale veiligheid in het geding is. Dit is niet een typisch Nederlands probleem, ook bijvoorbeeld bij het Franse en Belgische openbaar
vervoer wordt geklaagd over sociale onveiligheid en houdt het personeel
daarom zo nu en dan werkonderbrekingen. Zo ver gaat het nog niet bij
het openbaar vervoer in Oslo, maar zwartrijden en agressie aldaar nemen wel toe (Aftenposten, 1999). Illustratief is in dit opzicht wat de Berlijnse journalist Helberg meldt ten aanzien van het geweld waarvan bestuurders van de Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) slachtoffer zijn:
‘1997 wurden BVG-Fahrer 234 mahl von rabiaten Fahrgästen und Räubern angegriffen, mehr als doppelt so häufig wie 1995 (109 Fälle). Sie
werden ins Gesicht geschlagen, bespuckt oder mit Reizgas besprüht.
Eine Trennscheibe rechts neben dem Fahrer soll die Fahrgäste auf Distanz halten. Nur für das Ticket bleibt ein Loch, damit die Fahrer weiter
Fahrscheine verkaufen können’ (Helberg, 1999, p. 2). Gezien al deze ontwikkelingen is het goed voorstelbaar dat de Union International des
Transport Publics (UITP) een internationaal congres organiseerde over
sociale veiligheid bij het openbaar vervoer (zie Hauber, 1997).
Uit het bovenstaande blijkt dat in de meeste andere West-Europese
landen een soortgelijke problematiek bestaat, al zijn er natuurlijk wel
accentverschillen. Een van de verschillen die opvallen tussen de Nederlandse en bijvoorbeeld de Franse samenleving is de mate van respect
voor gezagsdragers. In Frankrijk is de bevolking gewend aan het autoritaire optreden van politie en treinconducteurs. De burger is er aan gewend bevelen op te volgen. In Nederland is men meer geneigd commentaar te leveren op wat een gezagsdrager voorstelt. Volgens De Swaan
(1979) kan dit worden geïnterpreteerd als een manifestatie van de overgang van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. In de
jaren negentig jaren komt het steeds vaker voor dat deze onderhandelingen escaleren en dat – indien zelfcontrole ontbreekt – een en ander leidt
tot agressie, bijvoorbeeld jegens de conducteur. Dit kan gebeuren omdat
– en dat is een tweede kenmerk van de Nederlandse samenleving – de
informele sociale controle tot vrijwel het nulpunt is gedaald. Om dit te
betrekken op het voorbeeld van het conflict tussen de agressieve reiziger
en de conducteur: welhaast niemand onder de reizigers zal interveniëren, de conducteur staat alleen.
Indien bovenbeschreven trends de realiteit weergeven – en er is alle
aanleiding toe dat te veronderstellen – dan is het de vraag of nog wel kan
worden volgehouden dat het openbaar vervoer met betrekking tot agres-

Agressie en onveiligheid in openbaar vervoer

113

sie en geweld een miniatuur van de samenleving weerspiegelt. Hoewel
vergelijkingen met andere onveilige lokaties en situaties zoals een parkeergarage nauwelijks zijn gemaakt, krijgt men de indruk dat de openbaar vervoerscene zich ontwikkelt tot een broeinest van criminaliteit met
een hoog agressie- en geweldsgehalte. Verplaatsingseffecten zouden
daarbij een rol kunnen spelen. Immers, op allerlei andere terreinen zoals
in disco’s of in winkelcentra is de controle inmiddels danig geïntensiveerd en wordt met toepassing van het zero tolerance principe op elke
overtreding gereageerd. Binnen het openbaar vervoer heeft men – op
enkele uitzonderingen na – die slag nog niet kunnen maken. Onder het
motto ‘vrij spel en veel prooi’ lijken station, perron en trein inmiddels
het ideale terrein voor diegenen die het plegen van criminaliteit, inclusief van agressie en geweld, niet schuwen. Zij domineren het meest op
stille uren, zoals ’s avonds. Soms lijkt het wel of zij op die tijdstippen bezit hebben genomen van het openbaar vervoer.
Uit recent onderzoek (Korpel en Wijkhuis, 2000) blijkt dat 24% van de
reizigers met het openbaar vervoer in 1999 een incident heeft ervaren en
dat gemiddeld 19% zich onveilig voelt. In de metro voelt overigens bijna
de helft van de reizigers zich onveilig. Voorts blijkt dat drie procent van
de niet-openbaar vervoer reizigers het openbaar vervoer niet gebruikt
vanwege dit soort gevoelens van onveiligheid. Als de modal split – de verhouding in gebruik tussen openbaar- en privé-vervoer – wordt geschat
op twintig procent en tachtig procent, en dat is een gunstig scenario voor
het openbaar vervoer, dan zou dat betekenen dat indien het openbaar
vervoer sociaal veilig was 3% van de automobilisten van het openbaar
vervoer gebruik zou gaan maken. Dit zou een vervoerstoename van tenminste twaalf procent betekenen, en waarschijnlijk ’s avonds meer.
Het bovenstaande impliceert, dat de inspanningen die kunnen worden
geleverd om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid bij het openbaar vervoer te verbeteren, op vele terreinen winst opleveren.
Agressie in het openbaar vervoer: verklaringen
Maatschappelijke ontwikkelingen komen in de regel tot stand door het
op elkaar inwerken van een aantal verschijnselen die zich min of meer
gelijktijdig voordoen. Dat valt ook te constateren ten aanzien van de toename in ernst en wellicht ook in frequentie van agressie en geweld in en
rond het openbaar vervoer. Een belangrijke factor die de neerwaartse
spiraal op gang heeft gebracht is het privatiseringsvirus dat sinds het begin van de jaren negentig in Europa rondwaart en waarmee Nederland
thans ook is besmet.
Door de mogelijkheid bepaalde treintrajecten aan te besteden, verliest
een openbaar vervoerbedrijf de zekerheid van continuïteit. Dit heeft directe repercussies voor het personeel, dat immers geen langdurig dienstverband meer kan worden gegarandeerd. Privatisering betekent voorts
vaak bezuinigingen, zowel op personeel als op materieel. Toezichthou-
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ders worden vervangen door camera’s, plaatskaartenloketten door automaten. Er ontstaan onbemenste stations, sporen van graffiti en vandalisme worden snel zichtbaar, terwijl daklozen niet aarzelen wachtruimtes
gedurende de avond en nacht te bezetten. Kortom, vooral ‘s avonds
wordt de openbaar vervoersscene nogal eens gedomineerd door figuren
die de meeste reizigers eigenlijk liever niet zouden willen ontmoeten.
Daar komt bij dat, door de toch al geleidelijk moeilijker wordende
arbeidssituatie vanwege de toegenomen agressie, een aantal NSconducteurs minder vreugde aan hun werk beleeft. Dit heeft al snel zijn
weerslag op het werk. De gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten, de
gevoelens van onveiligheid zijn immers ingrijpend en hebben veelal
langdurige invloed op de manier waarop iemand zijn of haar werk doet.
De meest voorkomende gevolgen zijn stress, een afnemende motivatie
en allerlei vormen van vermijdingsgedrag. De NS-instructiefilm Duif typeert op treffende wijze de mogelijke consequenties van victimisatie. De
film toont hoe een conducteur die een onveilige situatie niet goed heeft
verwerkt zijn huidige contacten met reizigers regelmatig niet adequaat
inschat. Bij stress is het personeelslid niet in staat om op een ontspannen
wijze te werken en is het werk bovendien veel vermoeiender dan normaal.
Een geringere motivatie komt nogal eens tot uiting door te laat op het
werk te verschijnen. In een bedrijf waar op de klok moet worden gewerkt
kan dit voor de reizigers vervelende consequenties hebben. Zo hoorden
kort geleden de passagiers van een trein die klaarstond op station Den
Haag CS het volgende bericht door de treinmicrofoon: ‘Dames en heren:
helaas kunnen wij nog niet vetrekken, want de machinist heeft zich verslapen en wij zijn op zoek naar een vervanger’. Ook de kwaliteit van het
contact met reizigers kan door geringere motivatie achteruit gaan.
De situaties die personeelsleden gaan mijden, lopen uiteen. Sommigen controleren de kaartjes niet meer of minder vaak en blijven veilig in
de eerste klas zitten. Anderen durven uit angst voor represailles niet
meer om te roepen dat er zakkenrollers in de tram bezig zijn. Ook kan
een personeelslid bepaalde routes gaan vermijden. Bestuurders op de
Amsterdamse tramlijn 13 weigerden op een gegeven moment langs de
route met veel scholen te rijden uit angst voor agressie van scholieren
(Hauber, 1996).
Werk vermijden kan zelfs resulteren in een hoger ziekteverzuim, dat
soms rond de twintig procent bedraagt. Bij de NS geeft 14% van de
hoofdconducteurs en 27% van de regioconducteurs toe zich weleens ziek
te hebben gemeld nadat zij een agressie-incident hadden meegemaakt.
Het gemiddeld aantal ziektedagen, mede als gevolg van agressie, ligt bij
die beroepsgroep maar liefst op 31. Een ander gevolg is dat personeelsleden voor en na afloop van het werk moeten worden begeleid. Regelmatig
worden lokettisten door collega’s of spoorwegpolitie na afloop van de
dienst naar huis gebracht. Naast fysieke begeleiding hebben zij ook vaak
psychische begeleiding nodig, zoals opvang na een incident, maar ook
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gewoon een debriefing na afloop van de dienst zoals dat bij controleurs
in Den Haag gebruikelijk is. Zo’n debriefing is goed voor het werk èn voor
het personeelslid: door het bespreken van de voorvallen die iemand hebben geraakt worden de emoties eerder verwerkt.
Inmiddels is door de zojuist geschetste ontwikkelingen de kans op
controle in de trein danig gedaald. Voor een rit van een half uur buiten
de Randstad wordt deze kans geschat op gemiddeld 50%, voor een rit van
eenzelfde duur binnen de Randstad wordt de kans geschat op gemiddeld
25% en ’s avonds nog aanzienlijk lager. De weinig frequente perroncontroles hebben op die kans nauwelijks een verhogend effect. De lage
pakkans heeft een duidelijke weerslag op het gedrag van sommige reizigers. Een categorie reizigers maakt bewust misbruik van de geringe
controlekans en reist zwart. Ten aanzien van deze categorie bestaat de
kans op agressief gedrag als zij onverwacht wel wordt gecontroleerd. Een
andere categorie reizigers voelt zich door het niet of nauwelijks verschijnen van de conducteur onveilig. Dit gegeven gecombineerd met de verlaten stations waar het ’s avonds niet goed toeven is, heeft er toe geleid
dat een aantal reizigers voor wat betreft de avonduren de NS de rug heeft
toegekeerd. Dat dit aantal niet onaanzienlijk is, kan worden afgeleid uit
de door NS zelf geconstateerde afnemende belangstelling voor het
avondretour. De beslissing om op grond hiervan deze kaartsoort maar af
te schaffen, kan de vicieuze cirkel, die leidt tot minder vervoer ’s avonds,
alleen nog maar versterken.
Een laatste reden waarom sommige reizigers zich ten opzichte van NS
personeel agressief gedragen is gelegen in het feit van de gebrekkige
dienstverlening en geringere betrouwbaarheid. Tussen de tien en twintig
procent van de treinen is te laat. Niet alleen raakt hierdoor de uitdrukking ‘het loopt als een trein’ in onbruik, maar, erger nog, missen reizigers
als gevolg van die vertragingen hun aansluitende trein. Het zal niet verbazen dat als dit veelvuldig gebeurt, deze reizigers hun vertrouwen in de
NS kwijtraken. Vooral als de informatie bij dit soort onregelmatigheden
onder de maat blijft, kan de spanning die dat bij overigens beheerste en
beschaafde reizigers oproept, leiden tot agressie jegens het NS personeel.
Soortgelijke agressie is te verwachten in die gevallen waarin mensen in
overvolle treinen – als gevolg van tekort aan personeel (hoog ziekteverzuim) of aan materieel – op elkaar gepropt staan of in het geheel niet
mee kunnen.
Het moge duidelijk zijn dat deze situatie om oplossingen vraagt. Indien deze te lang uitblijven, zullen steeds meer mensen het openbaar
vervoer mijden. Dat is een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling.
Immers, het openbaar vervoer vervult niet alleen in verkeerstechnische
zin een maatschappelijke functie (waar zouden wij zijn zonder de trein?)
maar ook een maatschappelijke. In het openbaar vervoer bestaat namelijk nog de mogelijkheid dat mensen van verschillende sociale gelaagdheden met elkaar in contact komen. En dit is zeker niet de meest onbe-
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langrijke functie van het openbaar vervoer in onze steeds meer sociaal
gesegmenteerde maatschappij.
Mogelijke maatregelen
De negatieve spiraal waarin het openbaar vervoer verzeild dreigt te raken, kan worden omgebogen. Daarvoor is een samenspel van maatregelen nodig. Onder het motto ‘één maatregel is geen maatregel’ gaat het
om het tegelijkertijd ondernemen van acties die enerzijds situaties minder uitnodigend maken en anderzijds de potentiële dader ontmoedigen.
Welke maatregelen moeten dat zijn? Om de eigen inzichten daarover te
toetsen is deze vraag gesteld aan twee groepen deskundigen: bijna afgestudeerde criminologiestudenten en conducteurs.
De criminologen in spé maken zinvol onderscheid tussen maatregelen
die zijn gericht op het beïnvloeden of uitbreiden van personeel en maatregelen die minder tot criminaliteit uitnodigen. Tot de eerste categorie
behoren: anonimiteit van het personeel opheffen; meer en strengere
controle op hot spots zoals perrons; introductie van treinwachten en toezichthouders; politie in risicotreinen; meer politiecontrole rond stations;
cursus omgaan met agressie; zelfverdediging.
Situatiebeïnvloedende maatregelen die zij noemen zijn: lichtere en
transparantere inrichting stations; plaatsen camera’s; hangjeugd en andere mensen die er niets te zoeken hebben op stations verwijderen;
voorlichtingsposters; openbaar vervoersnet uitbreiden: daardoor minder
vol en minder irritaties; lik op stuk beleid; wapendetector bij binnenkomst; aangiftebereidheid omstanders vergroten; actieve inbreng van
jongeren zelf.
Veel van bovenstaande voorstellen worden ook genoemd door de zestig conducteurs die hierover medio 2000 zijn benaderd. Eén maatregel
wordt bovendien exclusief door deze beroepsgroep voorgesteld, namelijk
het afsluiten van de stations of perrons. Op deze wijze wordt volgens hen
zwartrijden tegengegaan en daarmee ook de agressie en het geweld in de
trein. Deze maatregel verhoogt eveneens het gevoel van sociale veiligheid voor reizigers en personeel.
Introductie van deze maatregel zou het startpunt kunnen zijn voor het
upgraden van de inmiddels bij sommige conducteurs ingesleten elastische taakopvatting. De frequente aanwezigheid van de conducteur –
liefst voorzien van een badge met naam – onder de reizigers kan het gevoel van anonimiteit in de trein verminderen. Dit gevoel van anonimiteit
zou nog verder kunnen afnemen door elke conducteur regelmatig op
dezelfde lijn te laten werken. Immers, op die manier leert de conducteur
op den duur zijn vaste reizigers en klanten kennen. Bovendien heeft hij
dan beter zicht op periodiek terugkerende onregelmatigheden. Het is
overigens bekend dat onder het rijdend personeel grote weerstand bestaat tegen deze reorganisatie. Zij vrezen dat het ‘rondje om de kerk’ hun
actieradius te veel beperkt. Te weinig wordt beseft dat het hebben van
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een eigen lijn, waarvan men alle in en outs kent, de sociale veiligheid van
personeel en reizigers ten goede komt. De collega’s van het Gemeente
Vervoerbedrijf Amsterdam, die al enige tijd lijnsgewijs opereren, kunnen
daarover meepraten. Er mag niet uit het oog worden verloren dat het bovenstaande pas werkt, indien voldoende personeel beschikbaar is. Bovendien moet duidelijk zijn dat een project om perrons af te sluiten niet
bedoeld is om personeel uit te sparen.
NS heeft de laatste jaren een overgroot deel van de subsidie besteed
aan het aanbrengen van 1050 camera’s (Katteler en Woldringh, 2000) dit
terwijl bekend is (Toornvliet en Hauber, 1996) dat de reiziger zich veiliger
voelt met personeel dan met camera’s.
Om het proces van toenemende agressie en geweld bij het openbaar
vervoer te stoppen is het van belang meer te investeren in goed getraind
personeel met voldoende bevoegdheden om hun taken naar behoren uit
te oefenen. Dit personeel heeft een dubbele taak, het moet én gastheer
én toezichthouder zijn. Enerzijds dient het door klantvriendelijk optreden zorg te dragen voor een goede sfeer, anderzijds moet het duidelijk
maken dat de huisregels heilig zijn en dat bewuste overtreders een weinig tolerante reactie tegemoet kunnen zien. Dit zal zeker effectief zijn, als
er een nauwe samenwerking bestaat tussen alle instanties die met criminaliteit en sociale veiligheid te maken hebben. Dit samenwerkingsmodel
heeft in Denemarken al jaren tot goede resultaten geleid. In dat land
weet een zwartrijder dat wanneer hij zijn – overigens pittige – boete niet
betaalt, het bedrag van zijn loon of uitkering wordt afgetrokken en hij
bovendien niet meer op krediet kan kopen of geldleningen kan afsluiten.
Deze maatregel zou eveneens in onze samenleving preventief kunnen
werken. Het is verheugend dat ook in Nederland de eerste aanzetten tot
bovengenoemde vormen van samenwerking worden gesignaleerd. Het
openbaar vervoer dient zich te realiseren dat een intensieve samenwerking met politie, scholen en sociale diensten een noodzakelijke voorwaarde vormt om samen met eerder genoemde maatregelen te komen
tot een werkelijk sociaal veilig openbaar vervoer.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ondanks de moeilijke omstandigheden waarin het openbaar vervoer verkeert, men er toch in is
geslaagd reeds een aantal projecten te realiseren die zwartrijden, en
daarmee agressie en geweld, tegengaan en die gevoelens van sociale veiligheid verhogen. Het gaat daarbij om in- en uitgangscontrole tijdens de
nachtelijke uren op de stations van het NS nachtnet, intensief toezicht
en kaartcontrole op het graffiti-vrije tramplatform boven Den Haag Centraal, en terugkeer van conducteurs op een aantal Amsterdamse tramlijnen en toezicht door stadswachten op de ondergrondse metrostations in
diezelfde stad.
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theme of this issue is (vol. 27, nr. 1, 2001): Fighting for the public
domain.
Deliver us from man’s annoyances...; a psychological approach
G. Breeuwsma
This article starts with the thesis that people encounter interpersonal
problems in situations where the bounderies between private space and
public space are threathened. Even though this might be considered to
be a sociological problem in the first place, psychology can be of some
help in explaining the effects of experienced annoyances and inconveniences in the individual. The author goes into the meaning of the
experience of the psychological environment, the effects of arousal and
stress on behavior, the experience of control over the environment and
the extent of stimulus screening in the processing of information about
the environment. It is stated that the tension between private and
public space may be relieved by restricting personal autonomy and at
the same time protecting the individual life space.
Unsafety in the city
J.P.L. Burgers
From the nineteenth century onward, fear of crime and feelings of
unsafety are typical urban phenomena. Although it is hard to asses
whether in recent years crime and fear of crime have increased, it can
be argued that cities have specific characteristics which create favorable
conditions for both criminal activities and feelings of unsafety. More in
particular, the urban public sphere, the presence of a critical mass of
people for all kinds of activities and subcultures, and the presence of
deprived neighborhoods, generate or facilitate deviant and criminal
activities which, in their turn, cause feelings of fear for both visitors and
inhabitants of cities. Where increasing globalization and mobility may
further increase crime and fear of crime, the use of new technological
devices and the socio-economic emancipation of minority groups may
have the opposite effect.
‘Once upon a time the Netherlands were safe’
G.N.G. Vanderveen
When reading newspapers, watching television, one could easily get the
impression that the Netherlands are becoming less safe and people feel
more fearful than they used to. In this article, two questions will be
addressed. Firstly, has the intensity of the experience of unsafety
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changed and, secondly, has the nature of the experience of unsafety
changed? To study these questions, it is important to look at the history
of measuring the experience of unsafety. Since the 1970’s, fear of crime
became a social issue and several surveys have regularly been executed.
From the figures of these surveys, the intensity of the experience of
safety doesn’t seem to have changed that much. Several transformations
in Dutch society, like individualisation, the weakening role of religion
and the explosive growth of the mass media have resulted in so called
‘riskism’, the need for a riskless society. In this society, risks have
become a social problem. The article concludes by stating that the
experience of unsafety has certainly changed, since once upon a time it
didn’t even exist!
Intolerance; typical for youths?
Q.A.W. Raaymakers, J.T.C. van Hoof and T.F.M. Ter Bogt
Youth’s growing number of agressive and violent actions in the public
domain is sometimes attributed to their growing intolerance, which is
believed to be, at least in part, an effect of parents not being able to
transfer tolerant values to their offspring. To investigate this assumption
the authors compare the development of intolerant values of Dutch
youth since 1970 with that of adults. In addition, we determine the
amount of intergenerational transfer of these values for the years
between 1991 and 1997. The development of intolerance in Dutch
youth and adults appeared to be very much alike, showing a consistent
rise of intolerance in the economic domain while the reverse was true
for the development of intolerance in the cultural domain. In the
former domain no significant differences between the age groups could
be observed, in the latter, however, young people systematically showed
lower levels of intolerance. The intergenerational transfer of these
values was substantive, showing an effect of parental values on youth’s
attitudes that is comparable to the effect of education. The authors
conclude that recent manifestations of intolerant behavior in the public
domain cannot be attributed to specific changes in attitudes of the
younger generation; they rather reflect general developments in society
of which the growing intolerance in the economic domain is most
salient.
Faded authority; individualisation and individuation
C.H.C.J. van Nijnatten
The decline of public authority is a general phenomenon in most
western societies. This decline is related to personality changes in
modern man. Modern man has become more individualized than
individuated. In the past, authority was characterized by the capability
to keep oneself under control, a capacity developed during childhood
but in permanent need of ‘care for the self’. Wealthy societies that
hardly know any restrictions, that support equality, and in which power
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is invisible, easily lead to an ‘egocracy’. This individualized man is
modeled by disciplines of modern society but he has nevertheless the
illusion of being the centre of the universe. This goes along with short
lasting relationships, characterised by only differences of competence.
But can modern man do without continuity, history and certainty?
The authority of the police
C.D. van der Vijver and L.G.H. Gunther Moor
The authority of many institutions in society seems to be declining.
Church, police, government, schools and even doctors are confronted
with citizens that do not listen to them as they used to. Individualism in
society means that many citizens do not accept ‘to be told how to
behave’. They claim the freedom to decide for themselves, unfortunately
however without taking other peoples rights into consideration.
According to many, the result of this development is the augmentation
of violence and other kinds of deviant behaviour, eventually leading to a
society in decay. There is an increasing call for harsh measures in order
‘to teach those guys some lessons in decency’. Law and order should be
brought back into society. This has resulted in developments like zero
tolerance policing. A Foucauldian perspective in the maintenance of
public order and crime should bring back the authority of the police.
This article describes another approach: in several cities in the
Netherlands, the police have tried to improve their authority and the
acceptance of their activities by community oriented policing. In several
troubled neighbourhoods, where the acceptance of police was
extremely low, it turned out that after implementing community
oriented policing, one police constable became responsible for
‘organising safety in a given area’. The citizens, living in that area,
judged the police the far more positive afterwards: knowing the
constable by name, where to reach him, knowing his or her capacity to
solve problems was an important element in ‘getting the problems
under control’.
Do hooligans conquer the public domain?
H.B. Ferwerda and L.H.M. Gelissen
In order to answer the question of whether hoolganism changes from
soccerstadiums to the public domain, the authors shed light on the
meaning of hooliganism and the backgrounds of hooligans. Hooligans
have been divided in to three groups of which hardcore hooligans are according to the authors – calculating, well organised criminals who
make use of modern communication instruments. A number of
incidents is described indicating that hooliganism is not only related to
a soccergame and the location of the soccerstadium. The main reason
for the increase of incidents in the public domain is the fact that the
hooligans try to minimalise the chance of being caught by the police.
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Angry aggression in traffic; an emotional-theoretical context
P.B.M. Levelt
This article concentrates on ‘angry’ aggression in traffic, within an
emotion-theoretical context. An analysis of newspaper reports shows
that excessively aggressive acts (‘road rage’) are relatively uncommon
and not relevant for traffic safety. Publicity campaigns aim at preventing
all kinds of violations and dangerous acts, which arouse irritation and
aggression. The author proposes to distinguish between two forms of
aggression: angry aggression and all other aggressive acts. The last acts
are of all sorts and cannot be studied within one theoretical frame.
Angry aggression is prompted by a feeling of anger at perceived
hindrance or injustice, and leads to a tendency to cause damage or to
threat to cause damage. Some studies on angry aggression are
mentioned. First data on frequency of events causing anger on the road
were found, and relations were assessed between moods and emotions
on the one hand and dangerous acts on the other. A number of
preventive actions are suggested by the emotion-theoretical approach.
Public transport passengers; aggression and social insecurity
A.R. Hauber
Aggression and violence are no new phenomena in public transport.
Since one decade however this unpleasant behaviour tends to occur
more frequently and incidents are more serious. The article focusses on
the development of these emotional outbursts, the factors that
attributed to the present situation and, finally, the possible combination
of actions which could significantly improve the social unsafety in
public transport. Amongst interviewed train conductors 75% responds
that aggressive and violent behaviour is increasing. A bit less than half
of them feel sometimes insecure during their work, especially during
night hours. This situation generally causes a demotivation to check
tickets at night. Passengers experience this lack of control and react
differently, one category by taking advantage of this situation by not
buying tickets, another category by feeling insecure because the
conductor is not showing up. The main recommendations to improve
social security in public transport are: increasing the staff, closing the
main stations by tourniquets, increasing the frequency of ticket control
in the trains, reducing anonymity in the trains by a more personal
approach of the train crew and finally by improving the co-operation
between public transport authorities, police, school and social agencies.

Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Jeugdbescherming en -delinquentie
Verslaving
Politie
Slachtofferstudies
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 16b,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatiedesk van het WODC, Postbus 20301,
2500 EH ’s-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53.
Algemeen
1
Weatherburn, D., P. Grabosky
Strategic approaches to property crime
control
Policing and society, 9e jrg., pp. 77-96
In Australië benadrukken de meeste
strategieën voor eigendomsmisdrijven
harde sancties en meer politie. De
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auteurs menen dat dit niet het juiste
antwoord is op het criminaliteitsprobleem. Dat ligt niet op terrein van
justitie alleen. De auteurs geven met
voorbeelden aan hoeveel winst er te
halen is op terreinen als gezondheid,
opvoeding, bedrijfsleven en
consumentenzaken. Er zijn beleidsprogramma’s die laten zien dat het
tegengaan van kinderverwaarlozing
een vermindering van jeugdcrimininaliteit kan opleveren. Ook investeren in
de vaardigheden van ouders waarmee
zij hun kinderen kunnen opvoeden,
blijkt een kosteneffectieve oplossing te
zijn. Wat dus nodig is, is dat de politie
het strafrecht niet meer gebruikt als
zaligmakend denkkader voor het
definiëren van problemen – wat haar
belet verder te kijken – maar dat een
systematische benadering ontwikkeld
wordt. Daarbij gaat het met name om
het identificeren van die specifieke
aspecten van het probleem die zich
lenen voor interventie en het
ontwikkelen van partnerships met
andere organisaties, zowel overheidsorganisaties en private instituties.
Met literatuuropgave.
Strafrecht en strafrechtspleging
2
Weinrath, M.
Are new directions warranted for the
presentence report? An empirical
assessment of its predictive utility in the
adult court system
Journal of crime and justice, 22e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 113-129
Het presentence investigation report
(PSR) is een ten behoeve van de
rechterlijke macht opgestelde
schriftelijke weergave van de justitiële
en sociale achtergrond van een
delinquent. Voornaamste doelen van
het rapport zijn het geven van een
inschatting van het recidiverisico en
het bepalen van alternatieve sancties.
Recentelijk wordt voorgesteld om de
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traditionele verhalende stijl van de
rapporten te laten varen en meer uit te
gaan van de juridische status (ernst
van het misdrijf, eerdere veroordelingen), statistische voorspellende
modellen op te nemen of specifieke
alternatieve straffen voor te schrijven
in plaats van hechtenis. Eerst moet
echter vastgesteld worden of
verhalende PSR’s wel behulpzaam zijn
bij het toekennen van voorwaardelijke
veroordelingen. Hiertoe werd voor 206
volwassen Canadese delinquenten met
een proeftijd van een jaar het effect
van een PSR op recidive onderzocht.
Bij het bepalen van het effect van het
rapport werd gecontroleerd voor risico
status, beschikbaarheid van
aanvullende justitiële informatie en
ernst van de recidive. De resultaten
lieten zien dat er geen relatie bestaat
tussen de aanwezigheid van een PSR
en recidive. Daarom wordt voorgesteld
om voortaan af te zien van het
opstellen van dergelijke rapporten en
in plaats daarvan meer aandacht te
besteden aan het gebruik van justitiële
status, risico voorspellende instrumenten en alternatieve sancties bij
voorwaardelijke veroordelingen.
Met literatuuropgave.

gemeenschappen. Daders behoren
bestraft en geherintegreerd te worden,
moeten berouw tonen en zich
verantwoorden niet alleen bij het
slachtoffer, maar evenzeer bij de
schadeloos te stellen gemeenschap
(groep flatbewoners, wijk, straat,
school enzovoort). De auteur
bespreekt eerst de zes principes van
het RCJ-model. Uit deze grondbeginselen blijkt dat centraal staat de
erkenning dat het welzijn en de
integriteit van zowel gemeenschappen
als individuen wordt geschaad door
inbreuken op de sociale orde. Het
RCJ-model helpt gemeenschappen
zich te herstellen door te werken aan
het herstel van individuen en groepen
die niet alleen anderen helpen, maar
die ook een bijdrage leveren aan het
behoud van een rechtvaardige
samenleving. Vervolgens bespreekt de
auteur enkele voorbeelden van het
model die de afgelopen vijf jaar in de
VS zijn geïmplementeerd: ‘community
policing’, ‘community prosecution’,
‘community courts’ en ‘victim service
programs’. Tot slot gaat zij in op de
juridische en politieke voorwaarden
om dit alles structureel te verankeren.
Met literatuuropgave.

3
Young, M.A.
Restorative community justice in the
United States; a new paradigm
International review of victimology, 6e
jrg., 1999, pp. 265-277
Bij ‘restorative justice’ gaat het niet
alleen om vergelding, maar ook dat de
dader rekenschap aflegt en om
mediation tussen dader en slachtoffer.
Bij ‘law-and-order justice’ ligt de
nadruk vooral op afschrikking en
straffen. Het model dat de auteur
bespreekt ligt tussen beide benaderingen in en heet het Restorative
Community Justice-model. Het
RCJ-model heeft drie publieken:
daders, slachtoffers en lokale

Criminologie
4
Barber, M.E., L.A. Foley e.a.
Evaluations of aggressive women; the
effects of gender, socioeconomic status,
and level of aggression
Violence and victims, 14e jrg., nr. 4,
1999, pp. 353-363
Onderzoek heeft aangetoond dat er
sekseverschillen in agressie bestaan
en dat vrouwelijk geweld anders wordt
beoordeeld dan mannelijke agressie.
Het huidige onderzoek richt zich op de
perceptie van publiekelijk geweld en
de rol die attitudes ten aanzien van
vrouwen en de sociaal economische
status van de agressor daarbij spelen.

Literatuuroverzicht

De deelnemers bestonden uit 94
vrouwelijke en 38 mannelijke
studenten van een gemiddeld grote
openbare universiteit in het zuidoosten
van de Verenigde Staten. Aan de hand
van gefingeerde rechtszaken werden
hun attitudes ten aanzien van
agressieve personen gemeten. Zoals
vooraf was verondersteld werden
agressieve vrouwen negatiever
beoordeeld dan agressieve mannen en
werden vrouwen die fysiek geweld
gebruikten negatiever beoordeeld dan
verbaal agressieve vrouwen. Voor
vrouwelijke agressors werd hulpverlening echter niet meer noodzakelijk
geacht dan voor agressieve mannen.
Agressors met een hoge sociaaleconomische status werden ook niet
negatiever beoordeeld dan diegenen
met een lage sociaal-economische
status. Deelnemers met traditionele
rolopvattingen beoordeelden
agressieve vrouwen wel negatiever
dan agressieve mannen, terwijl er bij
liberale deelnemers geen sprake was
van een sekseverschil. De negatievere
beoordeling van agressieve vrouwen,
in het bijzonder van vrouwen die fysiek
geweld gebruiken, kan er in resulteren
dat zij oneerlijk behandeld worden
doordat hun agressieve gedrag als
meer ongepast wordt gezien dan dat
van mannen.
Met literatuuropgave.
5
Cohen, R.A., A. Rosenbaum e.a.
Neuropsychological correlates of
domestic violence
Violence and victims, 14e jrg., nr. 4,
1999, pp. 397-411
Er is sprake van een alarmerende
stijging van geweld tussen mensen.
Hiermee wordt ook de noodzaak van
het zoeken naar de oorzaken van
vormen van agressie groter. Ook naar
oorzaken van toenemend geweld
binnen de gezinssituatie, tussen
(echt)paren. In dit onderzoek wordt
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het neuropsychologisch functioneren
van 39 mannen, die zich schuldig
hadden gemaakt aan mishandeling
van hun vrouw, nader bestudeerd en
vergeleken met het functioneren van
63 niet-gewelddadige mannelijke
partners. Aan hen werd een groot
aantal neuropsychologische tests
voorgelegd. Daarnaast werden zij
geïnterviewd over hun medische
voorgeschiedenis en werd er een
semi-gestructureerd psychologisch
interview afgenomen. Na analyse van
de verstrekte gegevens blijkt dat er
een duidelijk verband bestaat tussen
neuropsychologisch functioneren en
de neiging tot gebruik van geweld
tegen de partner. Maar indien naast
de neuropsychologische indicaties ook
twee andere variabelen worden
meegenomen (dat wil zeggen: mate
van emotionele onrust en het oplopen
van hoofdletsel in het verleden) wordt
de correlatie met de status van
geweldpleger nog groter. Hoofdletsel
op zichzelf had geen significante
invloed op het neuropsychologisch
functioneren. De huidige cognitieve
toestand van de geweldpleger, eerder
opgelopen hoofdletsel, leerproblemen
als kind én psychosociale factoren
beïnvloeden en versterken, samen met
bijbehorende emotionele onrust, de
neiging om geweld te gebruiken tegen
de partner.
Met literatuuropgave.
6
Copes, K.
Routine activities and motor vehicle
theft; a crime specific approach
Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.
2, 1999, pp. 125-146
De routine activity-benadering in de
criminologie voorspelt dat de
routinematige dagelijkse activiteiten
van mensen invloed hebben op de
beschikbaarheid van objecten van
crimineel gedrag en daarmee op de
criminaliteitscijfers. Onderzoekers op
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dit gebied hebben ontdekt dat het
lonend kan zijn om delictspecifieke
modellen te gebruiken. In het
onderhavige onderzoek gaat het om
de diefstal van motorfietsen. De
onderzoeker is nagegaan in hoeverre
die diefstal wordt beïnvloed door de
dagelijkse bezigheden van mensen,
dat wil zeggen in hoeverre die
dagelijkse bezigheden invloed hadden
op de toevoer van potentiële dieven,
op de beschikbaarheid van motorfietsen en op het bewakingsniveau. Uit
multipele regressie-analyse blijkt dat
deze factoren wel degelijk een
verklaring bieden voor de variatie in de
omvang van motorfietsendiefstal. Uit
de bevindingen blijkt ook dat
delictspecifieke metingen een
uitstekend instrument zijn om de
theorie van routinematige activiteiten
op haar merites te bezien.
Met literatuuropgave.
7
Fischer, D., A. Beech e.a.
Comparison of sex offenders to
nonoffenders on selected psychological
measures
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 4, 1999, pp. 473-491
Aan personen die een seksueel
misdrijf plegen wordt door hulpverleners vaak een aantal persoonlijkheidskenmerken toegeschreven waaronder:
weinig gevoel van eigenwaarde;
sociale zwakheid; verminderde
assertiviteit; verminderd inlevingsgevoel (ook ten opzichte van
slachtoffers) en emotionele eenzaamheid. In dit onderzoek verzamelt men
normatieve gegevens over deze en
andere kenmerken, die ook verondersteld worden aanwezig te zijn bij
individuen die zich schuldig maken
aan seksueel misbruik van kinderen.
Een groep van 140 daders van
seksuele kindermishandeling (waarvan
er 59 deelnamen aan een
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behandelingsprogramma binnen de
samenleving en er 81 werden
behandeld in een gesloten inrichting)
werd vergeleken met een groep van 81
niet-wetsovertreders (mannelijke
penitentiair medewerkers aan het
begin van hun opleiding). Er kon
worden geconstateerd dat zij die zich
schuldig maakten aan seksueel
misbruik van kinderen significant lager
scoorden ten aanzien van gevoel van
eigenwaarde, hoger op emotionele
eenzaamheid, persoonlijke angst en
negatieve emoties. Ook hadden zij een
verminderd inlevingsgevoel ten
aanzien van hun slachtoffers.
Daarnaast werden er verschillen
gevonden tussen daders die meer of
minder afwijkend gedrag vertoonden
voor wat betreft assertiviteit, het
plaatsen van het eigen handelen in het
juiste daglicht, verkeerd cognitief
beeld van kinderen en juiste
emotionele inschatting van kinderen.
Andere persoonlijkheidskenmerken die
werden verondersteld bij plegers van
seksuele kindermishandeling konden
niet significant worden aangetoond.
Met literatuuropgave.
8
Hagan, M.P., K.L. Gust-Brey
A ten-year longitudinal study of
adolescent rapists upon return to the
community
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 4, 1999, pp. 448-458
De auteurs bestudeerden de recidive
van een 50-tal Amerikaanse jongeren
die naar aanleiding van het plegen van
een zwaar zedendelict een speciaal
behandelingsprogramma hadden
gevolgd. Na tien jaar had 90% van de
groep een nieuw delict gepleegd. Het
percentage dat opnieuw een
zedendelict pleegde was echter veel
lager. Na vijf jaar hadden slechts vier
jongeren een nieuw justitiecontact
vanwege een vergelijkbaar delict op
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hun conto staan, na tien jaar bedroeg
dit aantal acht. De auteurs concluderen op grond van deze resultaten dat
de kans op algemene recidive na vijf
jaar nog steeds toeneemt, terwijl het
risico van het voorkomen van een
nieuw zedendelict constant is in de
tijd. Een patroon dat ook wel onder
volwassen zedendelinquenten wordt
gevonden.
Met literatuuropgave.
9
Hartjen, C.A., S. Kethineni
Exploring the etiology of delinquency
across country and gender
Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.
2, 1999, pp. 55-90
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek ter toetsing van drie
criminologische theorieën: de
strain-theorie, de controletheorie en de
sociale leertheorie. Het onderzoek is
gedaan onder Amerikaanse en Indiase
high school-leerlingen, zowel jongens
als meisjes. Uit de bevindingen bleek
dat Amerikaanse leerlingen een veel
hoger delinquentieniveau te zien
gaven dan Indiase leerlingen. De
verhoudingen waren 3:1 voor jongens
en 7:1 voor meisjes. In beide landen
waren jongens veel vaker betrokken
bij delinquent gedrag dan meisjes. Het
belang van de culturele factor bleek
wel hieruit dat de delinquentie van
Indiase jongens in omvang ongeveer
gelijkstond aan die van Amerikaanse
meisjes. Verder bleek dat de sociale
leertheorie de enige was die consistent
gerelateerd was aan de delinquentie in
beide landen en van beide seksen.
Daarbij ging het vooral om de factor
‘blootstelling aan delinquente
vrienden’. Het verklarend vermogen
van de sociale leertheorie bleek te
variëren tussen beide landen, maar
niet tussen beide seksen.
Met literatuuropgave.
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10
Keppel, R.D., R. Walter
Profiling killers; a revised classification
model for understanding sexual murder
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 4, 1999, pp. 417-437
De auteurs gaan uit van de bekende
typologie van Hazelwood en Burgess
over verkrachters en transformeren
deze in een typologie van sexuele
moordenaars. Zij doen dat door steeds
een voorbeeld te nemen van een
moordzaak die binnen een categorie
van de typologie valt en deze
gedetailleerd te beschrijven. Zij
gebruiken een vierdelige typologie. De
‘power-assertive’ moord, net zoals bij
de andere drie categorieën het geval
is, begint met een geplande
verkrachting, de daaropvolgende
moord is ongepland en een gevolg van
het proberen het slachtoffer te
beheersen. In de ‘power-reassurance’
categorie is de moord het gevolg van
het feit dat de dader merkt dat het
slachtoffer niet beantwoordt aan het
fantasiebeeld dat hij van haar heeft,
wat bij hem een gevoel van falen en
paniek veroorzaakt. In de ‘angerretaliatory’ categorie gaat het niet
zozeer om bepaalde fantasieën, maar
om wraak te nemen op vrouwen in het
algemeen omdat de dader is
vernederd of afgewezen. In het geval
van ‘anger-excitation’, de vierde
categorie, wil de dader zijn slachtoffer
uit alleen maar genoegen pijn,
martelingen en verminkingen laten
doorstaan. Om de vraag te kunnen
beantwoorden hoe vaak de vier
categorieën voorkomen, werd een
onderzoek gedaan in de gevangenis
van Michigan. Van de daar aanwezige
2476 sexuele moordenaars, behoorden
904 tot de eerste, 807 tot de tweede,
599 tot de derde en 166 tot de vierde
categorie.
Met literatuuropgave.
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11
Kudryavtsev, J.A., N.A. Ratinova
The psychological typology of criminal
homicidal aggression
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 4, 1999, pp. 459-473
Beschreven worden de resultaten van
een Russisch onderzoek naar de
psychologische aspecten van
criminologische moordzuchtige
agressie. De auteurs komen tot een
typologie, gebaseerd op een analyse
van crimineel gedrag, psychologische
structuur, disfunctie van mechanisme
tot zelf-controle en verschillende
persoonlijkheidskenmerken van 180
mannelijke gedetineerden van 18 tot
45 jaar met een opleiding op het
niveau van voortgezet onderwijs of
hoger. Van hen werd 91% beschuldigd
van (poging tot) doodslag en 9% van
zware mishandeling. Alle onderzochte
personen werden toerekeningsvatbaar
geacht. De auteurs onderscheiden zes
typen van agressie. Type 1: significante
agressie; type 2: functioneel gebruikte
agressie; type 3: habituele nietgecontroleerde agressie; type 4;
agressie bedoeld ter bescherming in
een bepaalde situatie; type 5: agressie
veroorzaakt door affectieve doelen en
type 6: catastrofale agressie. In het
artikel worden de diverse typen van
agressie nader omschreven. De
auteurs achten de verschillende
criteria nuttig voor criminele experts
bij het analyseren van daders, in het
bijzonder in gevallen waarin de
verantwoordelijkheid van de dader
voor zijn daden moet worden bepaald.
Met literatuuropgave.
12
Loza, W., A. Loza-Fanous
The fallacy of reducing rape and violent
recidivism by treating anger
International journal of offender
therapy, 43e jrg., 1999, pp. 492–502

128

In dit artikel plaatsen de auteurs
vraagtekens bij de effectiviteit van een
methode om gewelddadige criminelen
te behandelen voor woede-aanvallen.
Deze behandeling pretenteert een
positief effect te hebben op de mate
van recidive onder gewelddadige
criminelen. De methode verondersteld
verder een relatie tussen woede en
boosheid enerzijds en het agressief
gedrag van gewelddadige criminelen,
waaronder verkrachting, anderzijds. De
auteurs komen op grond van een
empirisch onderzoek onder Canadese
gedetineerde gewelddadige criminelen
naar de relatie tussen woede en het
optreden van gewelddadig crimineel
gedrag tot de conclusie dat er geen
significant verschil bestaat tussen
agressieve, gewelddadige criminelen
en niet agressieve, niet gewelddadige
criminelen voor wat betreft het niveau
van woede of boosheid. Ook bleek het
niveau van boosheid niet van invloed
te zijn op de mate van recidive. Op
grond van dit onderzoek twijfelen de
auteurs aan het nut van programma’s
binnen penitentiaire inrichtingen die
zich richten op de behandeling van
boosheid of woede.
13
Mcillwain, J.S.
Organized crime; a social network
approach
Crime, law & society, nr. 32, 1999, pp.
301-324
In dit artikel wordt nader ingegaan op
de antropologische benadering van de
sociale netwerk theorie op het gebied
van het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in zijn lokale,
interlokale en transnationale contexten.
Een sociaal netwerk gaat uit van het
belang van relaties in de interacties
tussen de diverse actoren. Actoren en
hun acties worden niet gezien als
autonoom, maar als afhankelijk van
elkaar opererend. Betoogd wordt dat
een sociale netwerk benadering de
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bestaande criminologische paradigmata, zoals organisationele-,
patroon/cliënt- en ondernemingstheorieën, overstijgt, in die zin dat het de
nadruk legt op de algemene
vooronderstelling van elk paradigma,
namelijk dat menselijke verhoudingen
de basis vormen voor georganiseerde
criminele activiteiten. Het begrijpen en
verstaan van de dynamiek achter deze
verhoudingen en de netwerken die zij
creëren leidt tot een duidelijker beeld
van georganiseerde criminele
activiteiten door tijd, ruimte en cultuur
heen.
Met literatuuropgave.
14
Schloenhardt, A.
Organized crime and the business of
migrant trafficking; an economic
analysis
Crime, law & social change, 32e jrg.,
1999, pp. 203-233
De wereldwijde handel in migranten
heeft zich de laatste jaren ontwikkeld
tot een miljardenindustrie voor
criminele organisaties. Na introductie
van de economische benadering van
georganiseerde misdaad en een
beschrijving van de illegale markt
waarin criminele organisaties
opereren, wordt in het artikel nader
ingegaan op de economische aspecten
van mensenhandel organisaties. In het
licht van de meest recente theorieën
en interpretaties van georganiseerde
misdaad, de economische analyse van
transnationale criminele organisaties,
worden mensenhandel organisaties
onderzocht. Het belangrijkste doel
hierbij is het preciezer identificeren
van de belangrijkste organisatorische
en operationele kenmerken van de
mensenhandel industrie om zodoende
huidige en toekomstige tegenmaatregelen op nationaal, regionaal en
internationaal niveau te kunnen
toetsen en verder uitwerken.
Met literatuuropgave.
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15
Simon, L.
Social bond and criminal record history
of acquaintance and stranger violent
offenders
Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.
2, 1999, pp. 131-152
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de verschillen tussen
twee soorten geweldsdelinquenten:
mensen die een geweldsdelict hebben
gepleegd tegen bekenden en mensen
die vreemden tot slachtoffer maakten
van een geweldsdelict. Subjecten van
het onderzoek zijn 273 veroordeelde
en gedetineerde, volwassen
geweldsdelinquenten. Over hen
werden gegevens verzameld en
bovendien werden interviews
afgenomen. Uit de bevindingen bleek
dat delinquenten die geweld
gebruikten tegen bekenden meer
gehecht zijn aan hun echtgenotes en
een groter aantal geregistreerde
veroordelingen hebben wegens
verkrachting. Delinquenten die geweld
gebruikten tegen vreemden hebben
een groter aantal veroordelingen als
jeugdige achter de rug en zijn vaker
gedetineerd geweest in jeugdinrichtingen. Verder bleek dat de
sociale band die mensen hebben met
hun ouders sterker gerelateerd zijn
aan jeugddelinquentie Als geweldsdelinquenten ouder worden en vaker
veroordeeld zijn worden andere
factoren belangrijker als voorspeller
van een verdere criminele loopbaan:
gehechtheid aan hun vrouw,
intelligentie, gebruik van alcohol en
drugs, en jeugddelinquentie.
Met literatuuropgave.
16
Taylor, I., R. Jamieson
Sex trafficking and the mainstream of
market culture
Crime, law & social change, 32e jrg.,
1999, pp. 257-278
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In dit artikel analyseren de auteurs het
verschijnsel vrouwenhandel vanuit het
perspectief van de vraag. Vrouwenhandel wordt in de regel voornamelijk
belicht vanuit de aanbodzijde, waarbij
wordt gekeken naar diegenen die zich
er beroepsmatig mee bezighouden al
dan niet als onderdeel van georganiseerde criminele activiteiten. De
auteurs beargumenteren dat de
internationale handel in vrouwen en
kinderen en de daarmee gepaard
gaande sexuele exploitatie voor een
deel verklaard kunnen worden door
bepaalde culturele en economische
ontwikkelingen die inherent zijn aan
de kapitalistische, liberale samenleving, waarbij de onophoudelijke
zoektocht naar nieuwe markten onder
andere geleid heeft tot het exploiteren
van sexualiteit als een te verhandelen
consumptiegoed. Met name in de
jaren negentig is de vraag naar
sexuele diensten (bijvoorbeeld
pornografisch materiaal) explosief
gestegen, mede ook door de
technologische mogelijkheden van het
internet en satellietverbindingen, wat
uiteraard gevolgen heeft voor de vraag
naar vrouwen die willen werken in de
sexindustrie. Inmiddels is deze markt
uitgegroeid tot een gelegitimeerde tak
van sport die door de representanten
van de liberale marktcultuur beoefend
wordt. De auteurs benadrukken
tenslotte dat er een duidelijke link is
tussen vrouwenhandel en (georganiseerde vormen van) criminaliteit, maar
dat vrouwenhandel ook gezien moet
worden in het licht van de liberale
markteconomie, waarbij sexualiteit een
gelegitimeerde vorm is van handel.
17
Weisheit, R.A., L. Edward Wells
The future of crime in rural America
Journal of crime and justice, 22e jrg.,
nr. 1, pp. 1-26
In dit artikel plaatsen de auteurs
criminaliteit op het platteland in de

Verenigde Staten in de context van
een aantal maatschappelijke
veranderingen die het leven op het
platteland ingrijpend hebben
veranderd en die ook van invloed zijn
op het criminaliteitsniveau op het
Amerikaanse platteland. Dit met het
oog op het bepalen van mogelijke
trends die van invloed zijn op de
toekomstige omvang van de
criminaliteit op het platteland.
Beleidsmatig en politiek gezien is de
vraag naar de toekomstige omvang
van de criminaliteit op het platteland
veelal onderbelicht, aangezien de
meeste aandacht uitgaat naar (het
bestrijden van) criminaliteit in
stedelijke gebieden. De auteurs gaan
in op de vraag in hoeverre enkele
belangrijke economische, demografische en technologische ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de
aard en omvang van criminaliteit op
het platteland. Zo verwachten de
auteurs dat bijvoorbeeld milieucriminaliteit – zowel het illegaal
dumpen van afvalstoffen als vormen
van terrorisme als protest tegen
milieuvervuilende economische
activiteiten - fors zal stijgen als een
gevolg van de toenemende economische activiteiten op het platteland in
combinatie met een bevolkingstoename. Tenslotte wijzen de auteurs
op het feit dat de criminaliteit in rurale
gebieden weliswaar verschilt van die in
stedelijke gebieden, maar dat globale
maatschappelijke ontwikkelingen
eveneens van invloed zijn op de aard
en omvang van criminaliteit op het
platteland.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
18
Hughes Miller, M., F.-A. Esbensen
e.a.
Parental attachments, parental
supervision and adolescent deviance in
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intact and non-intact families
Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.
2, 1999, pp. 1-29
Op basis van de sociale controletheorie van Hirschi (1969) wordt een
onderzoek gedaan naar de relatie
tussen het ouderlijk huis waarin
jeugdigen opgroeien en delinquent
gedrag. Het onderzoek wordt verricht
onder 500 leerlingen van een public
school. Het gaat om zelfrapportage.
Onderzocht wordt de relatie tussen
gezinsstructuur, de gehechtheid aan
ouders, toezicht door de ouders op het
gedrag van hun kinderen en
waardensocialisatie enerzijds en
delinquentie anderzijds. Uit de
resultaten blijkt dat kinderen uit
gezinnen waarvan de ouders
gescheiden waren meer en ernstiger
deviant gedrag te zien gaven dan
kinderen uit intacte gezinnen. Maar
toen ook de andere factoren in de
analyse werden betrokken, kwam een
ander beeld naar voren. De betrokkenheid bij delinquent gedrag bleek vooral
gerelateerd aan de waardensocialisatie
van de kinderen, in het bijzonder aan
de mate waarin zij hun deviantie
neutraliseerden en hun percepties van
schuld: hoe meer neutralisatietechnieken en hoe minder schuldgevoelens, des te meer deviant gedrag.
Ook de mate waarin ouders toezicht
hielden op hun kinderen was
gerelateerd aan lagere delinquentieniveaus. Het effect van de gehechtheid
aan de ouders op delinquent gedrag
was echter niet consistent binnen
intacte en niet-intacte gezinnen.
Met literatuuropgave.

jongeren. In New Orleans mogen
jongeren onder zeventien jaar zich
doordeweeks na acht uur niet naar
openbare plaatsen begeven, anders
dan onder begeleiding van volwassenen of vanwege werk of een beperkt
aantal andere activiteiten zoals schoolen kerkbezoek. In de zomer begint de
avondklok om negen uur en in het
weekend om elf uur. De auteurs
interviewden 79 jongeren die met deze
avondklok te maken hadden door
middel van groepsgesprekken. De
jongeren wisten over het algemeen
niet wat de bepalingen van de
avondklok precies inhouden.
Bovendien werd duidelijk dat zo goed
als niemand zich aan de avondklok
hield. Volgens de meesten vond er dan
ook geen of nauwelijks geen controle
plaats. En als de politie al controleeerde, dan was dat meestal bij
zwarten, was de indruk. Ondanks deze
bevindingen, stelde een overgrote
meerderheid van de jongeren zich met
de avondklok een stuk veiliger te
voelen. 68% van de gehele groep was
dan ook voorstander van een
dergelijke maatregel al voegde men
daar wel aan toe dat de avondklok
later in zou moeten gaan en dat er
over het algemeen meer zou moeten
worden gecontroleerd. Volgens de
auteurs wijzen de resultaten van hun
onderzoek op het bestaan van
wijdverbereide angstgevoelens onder
jeugdigen. Zij wensen bescherming en
gaan er ondanks alles van uit dat de
avondklok hen die biedt.
Met literatuuropgave.
Verslaving

19
Reynolds, K.M., W. Ruefle e.a.
Contradictions and consensus; youths
speak out about juvenile curfews
Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.
2, 1999, pp. 171-192
In een aantal Amerikaanse steden
geldt een standaard avondklok voor

20
Mustaine, E.E., R. Tewksbury
Assessing the likelihood of drunk
driving; gender, context and lifestyle
Journal of crime and justice, 22e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 57-93
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Uit eerdere studies blijkt dat het
sociale probleem - rijden onder
invloed van alcohol – het best vanuit
het perspectief van de ‘routine activity’
theorie kan worden benaderd. Deze
theorie is gebaseerd op redelijke
veronderstellingen ten aanzien van de
invloed van dagelijkse activiteiten van
mensen binnen een sociale context, op
hun motivatie tot een bepaalde
handelingswijze over te gaan. De
onderzoekers analyseren data
afkomstig van twee groepen
Amerikaanse studenten in het
vervolgonderwijs (N=1513): vrouwen
(57,7%) en mannen (42,3%). Hierbij
worden zeven theoretische groepen
onderscheiden: demografische
factoren; wijze van vervoer; verkrijgbaarheid van alcohol; vrijetijdsbesteding; mate van drankgebruik; criminele
activiteiten en illegaal gebruik van
drugs. Uit de analyse komt duidelijk
naar voren dat gelegenheid en manier
van leven veel meer invloed hebben
dan demografische factoren. De kans
op het rijden onder invloed neemt het
meest toe wanneer studenten
buitenshuis drinken. Daarnaast
stappen personen die toleranter staan
tegenover illegaal gedrag (inclusief
drugsgebruik) het vaakst in de auto
terwijl zij alcohol gedronken hebben.
Mannen worden hierbij beïnvloed door
hun alcohol- en drugsgebruik, hun
deelname aan illegale activiteiten en
hun vrijetijdsbesteding. Vrouwen
worden beïnvloed door de mate van
alcohol- en drugsgebruik, betrokkenheid bij lichte criminaliteitsvormen en
vrijetijdsbesteding, maar ook door de
wijze waarop zij zich (laten) vervoeren.
Met literatuuropgave.
Politie
21
MacDonald, J.M., G.P. Alpert, e.a.
Justifiable homicide by police and
criminal homicide; a research note
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Journal of crime and justice, 22e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 153-167
Het verband tussen vuurwapengebruik
door de politie enerzijds en het aantal
dodelijke slachtoffers van criminaliteit
anderzijds is al lang bekend, maar er
is nog geen bevredigende verklaring
voor gevonden. Vaak komt dat omdat
in die onderzoeken het begrip moord
niet verder wordt gedifferentieerd. De
verklaring die de auteurs willen
toetsen is de volgende: hoe vaak de
politie daadwerkelijk gebruik maakt
van vuurwapens is afhankeljk van de
door de agenten gepercipieerde
gevaren. Dus als het aantal gevaarlijke
situaties toeneemt in een bepaalde
periode, zullen agenten ook vaker hun
wapen trekken waardoor ook het
aantal dodelijke burgerslachtoffers in
die periode zal toenemen. De auteurs
maken gebruik van SHR-dossiers
(Supplementary Homicide Report)
gedurende de periode 1976-1986 en
maken ook onderscheid in diverse
categorieën moord. Uit de analyse
blijkt ondersteuning voor de door de
auteurs aangedragen verklaring. De
beste voorspellende variabele voor
vuurwapengebruik door de politie is
‘justifiable citizen homicide’, dus in
tijden dat het aantal dodelijke
slachtoffers van criminaliteit onder
burgers hoog is, zien we dat de politie
vaak gebruik maakt van het
vuurwapen. De op een na beste
voorspeller is ‘robbery related
homicide’, de slechtste voorspeller is
‘lovers triangle homicide’.
Met literatuuropgave.
22
Macintyre, S., T. Prenzler
The influence of gratuities and personal
relationships on police use of discretion
Policing and society, 9e jrg., 1999, pp.
181-201
Gelijke behandeling van personen is
een hoeksteen van rechtssystemen in
liberale democratieën. Het politie-
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apparaat is in het bijzonder kwetsbaar
voor corruptie, vanwege de grote
discretionnaire bevoegdheden van
politiefunctionarissen en het ontbreken
van intensief toezicht op hun
functioneren. Als onderdeel van een
groter onderzoek naar de integriteit
van politiefunctionarissen in
Queensland (Australië) hebben de
auteurs een studie gedaan naar de
mate waarin dezen hun verbaliseringsbeleid mede laten bepalen door het
ontvangen hebben van giften van de
betrokkene regelovertreder. 506
politiefunctionarissen vulden daartoe
een vragenlijst in waarin een vraag
was opgenomen die hierop betrekking
had. Een fictieve situatie werd
beschreven waarbij de eigenaar van
een cafetaria die politiemensen korting
gaf door een rood stoplicht was
gereden. De respondenten konden
aangeven hoe ze zouden reageren met
ruwweg als onderscheid wel of geen
bekeuring uitschrijven. De meerderheid van de onderzochte politiefunctionarissen (57%) zou in de
betreffende situatie geen bekeuring
hebben gegeven vanwege de
persoonlijke relatie met de cafetariaeigenaar. Dit resultaat is schokkend,
omdat het ingaat tegen het officiële
beleid. Daarbij moet worden bedacht
dat juist tevoren een ethische
hervorming van het politie-apparaat
had plaatsgevonden. Het onderzoek
geeft de noodzaak aan van een nog
intensievere ethische training van
politiefunctionarissen en nog
duidelijker richtlijnen voor het gebruik
van discretionnaire bevoegdheden.
Met literatuuropgave.
23
Sheptycki, J.W.E.
Political culture and structures of social
control; police-related scandal in the
low countries in comparative
perspective
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Policing and society, 9e jrg., 1999, pp.
1-31
Dit artikel laat zien dat internationaal
vergelijkend politie-onderzoek
onmogelijk is zonder daarbij de
politiek-culturele context in beschouwing te nemen. Deze stelling wordt
onderbouwd door middel van een
analyse van het politie-apparaat in
België en Nederland. Beide landen
hebben tot 1830 een gemeenschappelijke historische achtergrond.
Desondanks zien we dat in de tweede
helft van de voor-vorige eeuw en in de
loop van vorige eeuw het politieapparaat zich in de twee landen op
verschillende manieren ontwikkelt.
Deze verschillende ontwikkeling kan
rechtstreeks worden toegeschreven
een de sterke verschillen in maatschappelijke structuur tussen beide
landen. In Nederland ontstond een
centrale rijkspolitie en een stelsel van
gemeentelijke politiekorpsen. Het
gehele politie-apparaat is onderhevig
aan centraal politiek toezicht. Het
Belgische apparaat is sterk gecompartimentaliseerd. Er zijn vele soorten
politie met een minder doorzichtige
controle. De grote verschillen in
politieke context waarbinnen de politie
in beide landen moet opereren, wordt
geïllustreerd aan de hand van enkele
schandalen die zich in de afgelopen
jaren hebben voorgedaan. In
Nederland wordt de IRT-affaire
beschreven; in België de affaire
Dutroux en de falende aanpak van de
bende van Nijvel. Dat politie-systemen
niet zonder meer mogen worden
vergeleken, maar dat de maatschappelijke context daarbij moet worden
betrokken, heeft niet alleen gevolgen
voor internationaal vergelijkend
wetenschappelijk onderzoek, maar ook
voor de toegenomen noodzaak tot
internationale samenwerking tussen
politiediensten.
Met literatuuropgave.
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24
Loeber, R., M. DeLamatre e.a.
Gun injury and mortality; the delinquent
backgrounds of juvenile victims
Violence and victims, 14e jrg., nr. 4,
1999, pp. 339-352
De auteurs onderzochten de justitiële
achtergronden van drie groepen
jongens uit de beroemde Pittsburgh
Youth Study. In de oudste groep
(jongeren van 19 jaar) bleek 10% van
de respondenten tijdens de looptij van
het onderzoek ofwel te zijn overleden
ofwel zwaar gewond te zijn geraakt
naar aanleiding van een geweldsincident. In twee derde van de
gevallen was daarbij sprake van het
gebruik van een vuurwapen. De
slachtoffers van geweld verschilden in
tal van aspecten van vergelijkbare
jongeren die niet met geweld te
maken hadden gekregen. De
slachtoffers hadden gemiddeld een
lagere opleiding, waren vaker
depressief, groeiden op in ongunstiger
omstandigheden dan hun tegenhangers. Zij hadden in het verleden zelf
bovendien meer en ernstiger delicten
gepleegd waaronder drugshandel,
droegen vaker een wapen en
behoorden vaker bij een straatbende.
De resultaten suggereren dat het
slachtofferschap een direct uitvloeisel
is van de leefstijl van de betrokken
jongeren. Pogingen om het aantal
slachtoffers van geweldsdelicten in
Amerikaanse binnensteden terug te
brengen, zullen gericht moeten zijn op
het veranderen van die leefstijl.
Met literatuuropgave.
25
Robinson, M.B.
Lifestyles, routine activities, and
residential burglary victimization
Journal of crime and justice, 22e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 27-56
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Veel studies die uitgaan van de invloed
van levensstijl op de kans slachtoffer
te worden van criminaliteit (Gottfredson en Hindelang) of die
gebaseerd zijn op de
routineactiviteiten-theorie (Cohen en
Felson), hanteren samengestelde
criminaliteitsindicatoren of indirecte
maatstaven van levensstijl of
routineactiviteiten. Ze leveren daarom,
aldus de auteur, onduidelijke
resultaten op. Zijn onderzoek is
plaats-specifiek en explorerend en
richt zich op een bepaald stadsdeel in
Tallahassee, Florida, een wijk met het
hoogste inbraakcijfer van de stad. Een
wijk ook met veel studenten. Hij
gebruikt gedetailleerde politiecijfers
over 1992-1996, zelfreport-indicatoren
t.b.v. een telefonisch survey met
betrekking tot routine-activiteiten en
levensstijl, en baseert zich ook op
eigen waarnemingen ter plekke om
zijn zeven hypothesen te toetsen. Het
verkeersvolume blijkt onder andere
van belang te zijn. Zo kwam naar
voren dat huizenblokken of woningen
in straten waar veel verkeer is en waar
veel voetgangers lopen (dat wil zeggen
straten met veel ‘routine-activiteiten’),
minder getroffen worden door inbraak.
Is er veel onregelmatig verkeer, dan
neemt de inbraakvictimisatie ook af.
Factoren als de aanwezigheid van een
buurtwacht en inbraakpreventiesloten
waren niet statistisch significant
gerelateerd aan inbraakvictimisatie.
Met literatuuropgave.
26
Ruback, R.B., K.S. Ménard e.a.
Normative advice to campus crime
victims; effects of gender, age and
alcohol
Violence and victims, 14e jrg., nr. 4,
1999, pp. 381-396
In studentengemeenschappen is de
kans om bij alcoholgebruik slachtoffer
te worden van een misdrijf groot. De
vraag is of deze misdrijven dan bij de
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politie worden aangegeven. Het
antwoord op deze vraag is belangrijk
omdat drie kwart van alle misdrijven
binnen studentengemeenschappen
niet bij de politie wordt gemeld. Door
middel van drie experimentele studies
met in totaal 970 studenten is getracht
meer duidelijkheid te verkrijgen. De
studenten moesten aangeven in
hoeverre zij vonden dat verschillende
soorten misdrijven afhankelijk van de
omstandigheden moesten worden
aangegeven. Er was een opvallende
consistentie in de uitkomsten van de
drie studies. De geïnterviewden
vonden dat vooral vrouwelijke
slachtoffers en oudere studenten
delicten moesten aangeven en dan
vooral als het slachtoffer zelf niet had
gedronken. De vrouwelijke respondenten waren eerder geneigd tot aangifte
te adviseren, terwijl de mannelijke
studenten vaker vonden dat je in dit
soort situaties zelf actie moest nemen.
De geïnterviewde studenten vonden
het bijzonder ongepast om aangifte te
doen als het slachtoffer minderjarig
was en zelf gedronken had. De
onderzoekers vinden dit een groot
probleem, omdat daardoor veel
criminaliteit wordt gepleegd zonder
een gepaste reactie door de politie en
andere instanties.
Met literatuuropgave.
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschappelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

informatiedesk (e-mail:
infodesk@wodc.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);
2. Producten en diensten;
– overzicht en uitgebreide samenvattingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);
3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuurbestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestelmogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC-

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructureerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangeniswezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatievoorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
ministerie van justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
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nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voortvloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeenonderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19
e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Bestelwijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 10,per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: infodesk@wodc.minjust.nl
Themanummers Justitiële
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekondigde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV2, 2001, maart: Europa
JV3, 2001, april: Slachtoffers
JV4, 2001, mei: Private opsporing
JV5, 2001, juni: Marokko
JV6, 2001, juli: Exclusie
Congressen
Symposium psychopathie
In het symposium komt het begrip
psychopathie uitgebreid aan de orde.
Het psychopathiebegrip wordt hierbij
uitgebreid in de bredere context van
risico-inschatting besproken. De
nadruk ligt hierbij zowel op volwassenen als op jeugdigen en kinderen.
Hierdoor is het symposium geschikt
voor eenieder die te maken heeft met
risico-inschatting; met name voor
gedragskundigen, socio-therapeuten
en rapporteurs in huizen van
bewaring. Tbs-inrichtingen, Rijksinrichtingen voor jeugdigen, Raden voor
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de kinderbescherming en andere
instellingen. Sprekers onder anderen:
mr. A. Kosto (Raad van State); prof. dr.
Stephen Hart (Simon Fraser University,
Canada: risk assessment; possibilities
and impossibilities); dr. Martin Grann
(Karolinska Institutet Stockholm: The
Hare psychopathy checklist-revised
(PCL-R); the Swedish experience; Gina
Vincent (Simon Fraser University
Canada: Measuring psychopathy in
children and adolescents).
Datum: 19 februari 2001, 09.30u.
Plaats: Amsterdam
Inlichtingen: dr. E. Blaauw, 0204448771.

het herkennen van psychopathie. De
training op dinsdag zal worden
verzorgd door prof. dr. Stephen Hart,
die internationaal als één van de twee
meest vooraanstaande experts op dit
gebied wordt erkend. In deze training
staat het werken met de PCL-R onder
volwassenen centraal. Op woensdagmiddag wordt training gegeven in het
werken met de PCL-R: Youth Version.
Dit deel van de traing wordt verzorgd
door prof. dr. Adelle Forth, die
internationaal als dé expert wordt
gezien op het gebied van psychopathie
onder jeugdigen.
Datum: Dinsdag 20 en woensdag 21
februari 2001, 10.00u.
Inlichtingen: dr. Eric Blaauw,
020-4448771.

Training Psychopathie Checklist
Revised en PCLR-Youth Version
Psychopaten kenmerken zich onder
meer door een oppervlakkige charme,
pathologisch liegen, manipulerend
gedrag, gebrek aan schuldgevoel en
inlevingsvermogen, en een opgeblazen
gevoel van eigenwaarde. Zij hebben
vaak een nogal antisociale levensstijl
die zich kenmerkt bijvoorbeeld door
een neiging tot verveling, een
gebrekkige beheersing van het gedrag,
impulsiviteit, jeugdcriminaliteit en
onverantwoordelijk gedrag. Het begrip
psychopathie is momenteel sterk in
opkomst in het Nederlandse
gevangeniswezen en tbs-systeem. Het
is aannemelijk dat het begrip
psychopathie in de nabije toekomst
een belangrijke rol zal gaan spelen bij
de keuze van een behandeling bij
ontoerekeningsvatbare daders,
beslissingen tot proefverloven,
tbs-verleningen, of de bepaling van
het risico voor recidive. In de VS,
Canada, Zweden, Engeland en
Duitsland blijkt het begrip psychopathie uitermate succesvol in het
voorspellen van het recidivegevaar
voor (bijvoorbeeld) geweldsdelicten en
seksuele delicten in het bijzonder. Het
symposium wordt op dinsdag en
woensdag gevolgd door een training in

Transmurale behandeling van
gedetineerden
Binnen het gevangeniswezen en de
tbs is transmurale zorg een actueel
begrip. Kennis en deskundigheid gaan
verder dan de muren van de
gevangenis. De forensische psychiatrie
gaat ex-gedetineerden en tbsgestelden in de maatschappij
begeleiden, terwijl de algemene GGZ
zijn intrede doet in penitentiaire
inrichtingen. Nu behandeling van
gedetineerden politiek geaccepteerd is,
dient er voor deze behandeling een
infrastructuur te worden opgezet.
Gebruik maken van expertise buiten
de justitiële inrichting kan voordelen
opleveren op het gebeid van kwaliteit
en rendement. Transmurale behandeling moet echter wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. De veiligheid
van de samenleving moet immers altijd
blijven gewaarborgd. Sprekers zijn
onder anderen prof. dr. H.J.C. van
Marle (KUN/Ministerie van Justitie), D.
Daniels (FPD Arnhem), prof. mr. P.
Vegter (KUN), dr. E. Buiten (PI Nieuw
Vosseveld) J.H. Stegeman (Stichting
Reclassering Nederland) en mr. J.P.
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Balkema (Hoge Raad der Nederlanden).
Datum: 14 maart 2001, 09.30
(ontvangst) – 16.30 uur (borrel)
Plaats: Aristo Zalen, Amsterdam
Inlichtingen: Leids Congres Bureau,
Postbus 16065, 2301 GB Leiden. Tel.
(071) 5148203, fax (071) 5128095,
E-mail: info@leidscongresbureau.nl
Bestrijding van corruptie onder de
nieuwe wetgeving
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen 26468 en 26469 op 11
december van het vorig jaar aanvaard.
De nieuwe Anti-Corruptiewetgeving is
daarmee binnenkort een feit. Deze
wetgeving bevat onder meer de
goedkeuring en uitvoering van het
OESO-corruptieverdrag en de
herziening van de anticorruptiebepalingen in de Nederlandse
strafwetgeving. De wijzigingen; de
nieuwe strafbaarstellingen; Politieke en
juridische achtergronden; hoe te
handelen? Sprekers (o.a.): prof. mr.
B.E.P. Myer, mr. H.J. de Graaff, prof. mr.
E.J.J.M. Kimman SJ, mr. D. Pijl en H.
Scholtz.
Datum: 15 maart 2001, 09.00
(ontvangst) – 16.30 (borrel)
Plaats: Congrescentrum De Lapershoek, Hilversum
Inlichtingen: Stephanie Copier
(deelnemersregistratie Studiecentrum
Kerckebosch), 030-6984222. E-mail:
info@kerckebosch.nl
De straf voorbij; morele praktijken
rondom het strafrecht
Individualisering en ‘verloedering’ van
normen en waarden worden
regelmatig als achtergrond van geweld
en criminaliteit opgevoerd. De
afgelopen jaren zijn andere manieren
ontwikkeld om te reageren op
normovertreding. Hierbij staat niet de
straf centraal, maar het aanspreken
van de dader als moreel subject. De
conferentie De straf voorbij draait om
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dergelijke nieuwe normatieve
praktijken. De doelstelling van de
conferentie is tweeledig: Het bij elkaar
brengen van de verschillende
praktijken die zich, in en rondom het
strafrechtelijk traject, bezighouden met
(preventie van) normoverschrijdend
gedrag; het benoemen van de normen
en waarden van waaruit al deze
praktijken werken, het ontwikkelen van
een gezamenlijke taal en het zicht
krijgen op morele leerprocessen.
Criminaliteit is een vorm van
normoverschrijdend gedrag. Basale
normen en waarden over wat burgers
in de samenleving waardevol vinden,
zoals veiligheid, worden hierdoor
geschonden. De samenleving
verandert, dus ook onze normen en
waarden. Vanaf de jaren zestig zijn
normen en waarden steeds meer een
zaak van het individu geworden. Ook
cultureel gekleurde normen en
waarden spelen een steeds belangrijker rol. De handhaving van normen is
door deze ontwikkelingen minder
eenduidig geworden. Eén van de
ontwikkelingen rondom het strafrecht
die de nadruk legt op recht als
normatieve praktijk, is herstelrecht.
Door slachtoffer en dader niet te
scheiden van elkaar, maar eerder
begrip en vertrouwen te kweken,
wordt een moreel leerproces op gang
gebracht. Een vergelijkbare inzet is
herkenbaar bij vele van de praktijken
die deelnemen aan De straf voorbij.
Juist bij de preventie van criminaliteit
en normoverschrijdend gedrag is de
aandacht voor jongeren van groot
belang. De straf voorbij is dan ook voor
een belangrijk deel gericht op
normovertredend handelen van
jongeren. Jongeren die in pedagogisch
opzicht niet zomaar mogen worden
‘afgeschreven’. In het ochtendgedeelte
zullen de volgende onderwerpen aan
de orde komen: Inleiding: Moraliteit in
de laat-moderne samenleving door prof.
dr. H. Kunneman (hoogleraar
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Praktische humanistiek, Universiteit
voor Humanistiek); inleiding De morele
betekenis van criminaliteit en strafrecht
door dr. H. Boutellier (hoofd Algemeen
Beleid van de Directie Preventie en
Jeugd van het Ministerie van Justitie);
Interview: Slachtoffer in Beeld, leerstraf
voor 14-18 jarigen drs. B. Serkei van
Stichting Slachtoffer in Beeld wordt
geïnterviewd door mr. A.J. Heerma van
Voss; Interview: Echt Recht De heer J.
Kunst, politie Midden en West Brabant
wordt geïnterviewd door mr. A.J.
Heerma van Voss; Inleiding Bouwstenen of stenen des aanstoots? De
grenzen van normen en waarden in de
multiculturele samenleving door mr. C.
Çörüz, vice-voorzitter Islam &
Burgerschap, raadslid fractie CDA
Haarlem alsmede verbonden aan het
Amsterdams Centrum Buitenlanders;
Interview Daderbehandeling bij
zedendelinquenten: haken en ogen drs.
J. Staffeleu, therapeut voor individuele
behandeling van zowel slachtoffers als
daders wordt geïnterviewd door mr.
A.J. Heerma van Voss; Interview Justitie
in de Buurt mw. mr. I. van Hilten- van
Heeswijk, officier van Justitie JiB
Maastricht wordt geïnterviewd door
mr. A.J. Heerma van Voss; Interview
Justitiële jeugdinrichting Teylingereind
mw. drs. M. van Genabeek, orthopedagoog wordt geïnterviewd door mr. A.J.
Heerma van Voss; Inleiding
Criminaliteitsbeleid of sociaal beleid?
door mw. drs. F. Halsema, lid Tweede
Kamer fractie Groen Links en
criminologe. In het middaggedeelte
zullen er een tweetal workshopronden
plaatsvinden. Deze conferentie is
bestemd voor (medewerkers van):
politie; justitie en justitiële jeugdinrichtingen; tbs-klinieken; reclassering; Raad voor de Kinderbescherming;
Halt bureaus; (lokale) overheden;
buurtopbouwwerk; onderwijs;
jeugdzorg; minderhedenorganisaties;
slachtofferhulp; advocatuur; leden van
de rechterlijke macht; levensbeschou-
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welijke organisaties; (jeugd)Riaggs;
wetenschappers; welzijnsorganisaties.
Datum: Donderdag 15 maart 2001,
09.40-17.15u.
Plaats: Congrescentrum De Reehorst te
Ede
Inlichtingen: mr. Elke Vergoossen
(inhoudelijke info): 0320-237706 en
Nicol de Voor (organisatorische info):
0320-237717.
‘Je was erbij, dus je bent erbij’; de
juridische betekenis van groepsgeweld
Op deze dag wordt ingegaan op de
juridische betekenis van groepsgeweld.
Aan welke eisen moet worden
voldaan? En in hoeverre verschilt de
groepsaansprakelijkheid van die van
meerdere plegers van een onrechtmatige daad of een strafbaar feit? Wat
zijn de toepassingsmogelijkheden van
groepsaansprakelijkheid? Welke rol
spelen verzekeringen daarbij? En: kan
de groepsaansprakelijkheid in het
privaatrecht en het strafrecht een
preventieve functie vervullen?
Datum: 29 maart 2001, 09.45 – 17.00
Plaats: Fac. der Rechtsgeleerdheid,
UvA, Amsterdam
Inlichtingen: mr. J.J. Groeneveld,
Eggens Instituut, Postbus 1030, 1000
BA Amsterdam, tel. (020)-5253407, fax
(020)-5253307. Email: pao@jur.uva.nl
International Conference on Legal
Medecine and Forensic Sciences
The conference is intended to
exchange points of view on many
different areas of legal medicine and
forensic sciences, with a particular
emphasis on clinical aspects. Major
topics (invited speakers): Drugs and
toxicology Kintz, Zweipfenning, Uges,
De Vries); defenceless victims Van Es,
Reesink, Bilo, Comijs); serial killer
Frank G. Gijgink, Ensink, Schippers,
Van Peursen); firework disaster
Enschede (Gelderblom, Wiersinga,
Maat, Van der Kuijl, Van Ingen);
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odontology (De Valck, Willems,
Smeets, Whittaker); digital techniques
(Callagher, Wolf, Marc, tba); crime
scene management and DNA
(Eversdijk, Eikelenboom, Kloosterman,
Schneider).
Datum: 5-7 april 2001
Plaats: Madurodam, George
Maduroplein 1, 2584 RZ The Hague,
The Netherlands
Information: Scem Conference service,
P.O. Box 21, 4196 ZG Trigt, The
Netherlands. Tel.: 0345-576642; fax:
0345-571781; e-mail scem@scem.nl
25 jaar Schadefonds Geweldsmisdrijven; ‘Het slachtoffer
tegemoet’
In 2001 bestaat het Schadefonds 25
jaar. Het beroep dat op het fonds
wordt gedaan, stijgt gestaag. Toch lijkt
het weinig bekend te zijn. Het aantal
aanvragen beweegt zich rond de 3.500
per jaar, hetgeen niet te rijmen is met
de hoge aantallen geweldsslachtoffers
volgens de criminaliteitscijfers en
slachtofferenquêtes. IVA Tilburg heeft
onderzoek gedaan naar de vraag:
welke en hoeveel slachtoffers zouden
voor uitkering uit het fonds in
aanmerking komen, en hoe bereik je
ze? Daarnaast zal men ingaan op
hetgeen van buitenlandse schadefondsen is te leren en zal de website
voor het Schadefonds in gebruik
worden genomen. Sprekers (o.a.): prof.
mr. M.S. Groenhuijsen (KUB), mw. mr.
M.A.F. Tan-de Sonnaville (vz.
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven), mr. A.H. Korthals (Minister
van Justitie), prof. dr. B.P.R. Gersons
(AMC), mw. mr. drs. M.M. de Boer
(Beleidsmedewerker Clara Wichmann
Instituut), prof. mr. Y. Buruma (KUN)
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Datum: 12 april 2001, 10.15
(ontvangst)–16.30 uur (borrel)
Plaats: Nieuwe Kerk, Den Haag
Inlichtingen: Vermande Studiedagen,
Postbus 20, 8200 AA Lelystad,
0320-237714, fax 0320–233158.
Master in European Criminology
(M.A.)
De Afdeling strafrecht en criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminologisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
Instituut van de Eberhard-KarlsUniversiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische
theorieëen en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academiejaar. Het is een volledig Engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
Centre for advanced academic studies,
Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52 68
of 32 53 00; e-mail:
hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be
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Onderstaande publicaties kunnen te
leen worden aangevraagd bij het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, Koninginnegracht 19, Den Haag, tel.: 070-3 70 65
54 [5]3.

Nijboer, J.F.
De taken van de strafrechter
Deventer, Gouda Quint, 2000
Oei, T.I., M.S. Groenhuijsen (red.)
Forensische psychiatrie anno 2000;
actuele ontwikkelingen in breed
perspectief
Deventer, Gouda Quint, 2000
Pheijffer, M.
Forensische accountancy
Z. pl., Koninklijke Vermande, 2000
(oratie)
Raynor, P., J. Kynch e.a.
Risk and need assessment in probation
services; an evaluation
London, Home Office, 2000
Rovers, B.
Klassenjustitie; overzicht van onderzoek
naar selectiviteit in de Nederlandse
strafrechtketen
Rotterdam, Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), 1999
Schaap, C.D.
Forensische expertise op financieel
terrein; een inleiding op het studieterrein van de forensische expertise
gericht op fraude en andere vormen
van financieel gedreven criminaliteit
Z. pl., Koninklijke Vermande, 2000
(oratie)
Smilde, M.
Handreiking cameratoezicht;
aandachtspunten bij het overwegen en
realiseren van cameratoezicht in de
openbare ruimte
Den Haag, Senter, 2000
Tonry, M. (red.)
Crime and justice; a review of research
Chicago/London, University of Chicago
Press, 2000

Amersfoort, P. van, A. van Hoek e.a.
Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtsketen
Amsterdam, Van Dijk, Van Soomeren
en Partners, 2000
Beke, B.M.W.A., A.Ph. van Wijk e.a.
Jeugdcriminaliteit in groepsverband
ontrafeld; tussen rondhangen en
bendevorming
Den Haag, Ministerie van justitie, 2000
Breur, C., M. Hallers e.a.
Rapportage over het (verkennend)
rechtsvergelijkend onderzoek inzake
kleine rechtshulp aan/door derdenlanden: schone handen in de
rechtshulp?
Leiden, Universiteit Leiden, Seminarium
voor Bewijsrecht, 2000
Gemert, F. van, E. Wiersma
Aanpak groepscriminaliteit; een
inventarisatie van preventie- en
interventiemaatregelen gericht op
jeugdgroepen
Den Haag, Ministerie van justitie,
Directie Preventie, Jeugd en
Sanctiebeleid, 2000
Hart, A.C. ’t
Het Nederlands Openbaar Ministerie
rond(t) de eeuwwisseling; een
preadvies
Z. pl., Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van België en
Nederland, 2000
Hes, J., J. Veldhuis (medew.)
Recht doen aan de buurt
Dordrecht, Stichting Maatschappij,
Veiligheid en Politie (SMVP), 2000
Maung, N.A., N. Hammond
Risk of re-offending and needs
assessments; the user’s perspective
London, Home Office, 2000

De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksresultaten van het WODC wordt een
beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het ministerie van

Boeken en rapporten

justitie. Dit gebeurt aan de hand van
een verzendlijst die afhankelijk van het
onderwerp van het rapport opgesteld
wordt.
De rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid (O&B) zijn tot en met nr. 161
uitgegeven door Gouda Quint BV en
zijn voor belangstellenden, die niet
voor een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen bij
Gouda Quint BV, postbus 23, 7400 GA
Deventer, telefoon: 0570-63 31 55. Een
complete lijst van de WODC-rapporten
is te verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-3 70 65 54) en te vinden op de
WODC-Internetsite (www.minjust.nl/
wodc). Daar zijn ook de uitgebreide
samenvattingen te vinden van alle
vanaf 1997 verschenen WODCrapporten. Hieronder volgen de
titelbeschrijvingen van de in 1998,
1999 en 2000 verschenen rapporten.
Onderzoek en Beleid
Boendermaker, L.
Eind goed, al goed? De leefsituatie van
jongeren een jaar na hun vertrek uit
een justitiële behandelinrichting
1998, O&B nr. 167
Leuw, Ed.
Instroom en capaciteit in de tbs-sector;
geregistreerde gegevens en izichten van
deskundigen
1998, O&B nr. 168
Mertens, N.M., M. Grapendaal en
B.J.W. Docter-Schamhardt
Meisjescriminaliteit in Nederland
1998, O&B nr. 169
Nelen, J.M., V. Sabee
Het vermogen te ontnemen; evaluatie
van de ontnemingswetgeving eindrapport
1998, O&B nr. 170
Eshuis, R.J.J.
Een kwestie van tijd; onderzoek naar de
doorlooptijden in handelszaken
1998, O&B nr. 171
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Wetten, J.W., N. Dijkhoff en F. Heide
De positie van vrouwen in de
asielprocedure
1999, O&B nr. 172
Kleemans, E.R., E.A.I.M. van den
Berg, H.G. van de Bunt m.m.v. M.
Brouwers, R.F. Kouwenberg, G.
Paulides
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; rapportage op basis van de
WODC-monitor
1999, O&B nr. 173
Bol, M.W., G.J. Terlouw, L. Blees en
C. Verwers
Jong en gewelddadig; ontwikkeling en
achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jeugdigen
1999, O&B nr. 174
Klijn, A., J. van der Schaaf, G.
Paulides
De rechtsbijstandsubsidie herzien; een
evaluatie van de toegangsregeling in de
Wet op de rechtsbijstand
1999, O&B nr. 175
Tak, Peter J.P.
The Dutch criminal Justice System;
Organisation and Operation
1999, O&B nr. 176
Kruissink, M., A.M. van Hoorn,
J.L.M. Boek m.m.v. E.M.Th.
Beenakkers, M.G.J. Kockelkoren,
P.A.M. Verrest, G. Paulides
Infiltratie in het recht en in de praktijk
1999, O&B nr. 177
Vinne, H. van der
Geweld in vermogensdelicten; een
dieptestudie op basis van de
WODC-Strafrechtsmonitor
1999, O&B nr. 178
Gilhuis, P.C. , E.F. ten Heuvelhof,
H.G. van de Bunt, W. Huisman, M.
Lokin, J.W. Reintjes, R.J.M. van den
Bogert, A. de Lange en C.C.J.H.
Bijleveld
De effecten van klassieke en
alternatieve reguleringsinstrumenten in
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1999, O&B nr. 179
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Schreuders, M.M., F.W.M. Huls,
W.M. Garnier en K.E. Swierstra
(red.); C.C.J.H. Bijleveld (WODC),
P.P.J. Groen (WODC), F. Heide
(WODC), W. van der Heide
(WODC), R.F. Meijer (WODC), P.R.
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(CBS) en C.S. Wang (CBS)
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ontwikkelingen en samenhangen
1999, O&B nr. 180
Steinmann, P.L.M., F.P. van Tulder
en W. van der Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit
1999-2003
1999, O&B nr. 181
Leuw, Ed. m.m.v. M. Brouwers en J.
Smit
Recidive na de tbs; patronen, trends en
processen en de inschatting van gevaar
1999, O&B nr. 182
Heiden-Attema, N. van der, M.W.
Bol
Moeilijke jeugd; risico- en protectieve
factoren en de ontwikkeling van
delinquent gedrag in een groep
risicojongeren
2000, O&B nr. 183
Bunt, H,G, van de, J.M. Nelen (red.)
De toekomst van de bijzondere
opsporingsdiensten
2000, O&B nr. 184
Eshuis, R.J.J., N. Dijkhoff
Nevenfuncties zittende magistratuur
2000, O&B 185
Leuw, Ed., L.L. Motiuk (bijdragen
van); inleiding van H.J.C. van Marle
Toezicht op seksuele geweldplegers na
invrijheidstelling – Safe reintegration of
sexual offenders
2000, O&B 186
Onderzoeksnotities
Baas, N.J.
Stalking; slachtoffers, daders en
maatregelen tegen deze vorm van
belagen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1998

Kruissink, M., C. Verwers, N.
Dijkhoff
Organisatie van de recherchefunctie;
een inventarisatie in de 25 politiekorpsen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1998
Beijers, W.M.E.H., A. Klijn, J. van
der Schaaf, G. Paulides
Twee halen, ...; over de prijs van
meervoudig beroep op gesubsidieerde
rechtsbijstand
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1998
Baas, N.J.
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV); een literatuurverkenning naar
voor de SOV relevante ervaringen met
onvrijwillig geplaatste justitiabele
verslaafden in binnen- en buitenland
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1998
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers,
G.L.A.M. Huijbregts en E.C. Spaans
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:
periode 1980-1996; een tussentijds
verslag
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 1998
Beenakkers, E.M.Th.
Bijzondere verhoormethoden; een
literatuurverkenning
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 1998
Luykx, F., M. Grapendaal
Justitie in de buurt; een evaluatie van
vier experimenten
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1999
Wartna, B.S.J.
Recidive-onderzoek in Nederland; een
overzicht van Nederlands onderzoek
naar hernieuwd crimineel gedrag
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1999
Baas, N.J. en E. Niemeijer
Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; een internationale
verkenning
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1999
Passas, N.
Informal value transfer systems and
criminal organizations; a study into
so-called underground banking
networks
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1999
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Wartna, B.J.S. W.M.E.H. Beijers en
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verdachten; over de proceshouding van
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Aron, U., F. Heide
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Nederland te komen; verslag van een
expert meeting
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