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fielen wat dat aangaat niet bepaald nuance en
tegendruk oplevert. Verre van dat. Dat boek bevat
onder het motto ‘waarom etnische minderheden 
zo scherp geprofileerd zijn in de georganiseerde
misdaad’ een uiterst gewelddadig portret van de
Joego-scene van Amsterdam (hoezo is criminaliteit
een zaak van ‘sociale marginalisering’; in dit geval
spreekt het jungle-recht van de sterkste) en van de
Antilliaanse jeugdcriminaliteit in Nederland. Joe-
goslaven blijken in de Nederlandse ‘multiculturele
onderwereld’, zoals Bovenkerk dat noemt, traditio-
neel de rol te spelen van geweldsspecialisten: body-
guards, afpersers, huurmoordenaars. ‘Anders dan
bijvoorbeeld Turken 
(heroïne), Marokkanen (hasj) of Colombianen (co-
caïne) beschikken de voormalig Joegoslaven niet
over een eigen hulpbron in het drugscircuit’. Van de
Antilliaanse jongeren die afkomstig zijn uit de be-
ruchte volkswijken van Willemstad roept Bovenkerk
een schrikaanjagend beeld op. Steden als Den Hel-
der of Dordrecht hebben feitelijk te maken met
Noord-Amerikaanse of Caraïbische getto-crimina-
liteit, waarbij vooral het ‘onnodige’ surplus aan ge-
welddadigheid opvalt. 

De enig echte nuance die dit boek bevat ten aan-
zien van het allochtone misdaadprofiel, is de schets
van een serieuze autochtone misdaadcasus: de ge-
organiseerde inpandige teelt van nederwiet in
zwak-sociale buurten van de Nederlandse steden,
onder tirannieke regie van mensen uit het woon-
wagenmilieu (‘kampers’). Bovenkerk spreekt hier
van ‘de nieuwe economie van de onderklasse’ en
van het meest letterlijke voorbeeld van ‘georgani-
seerde misdaad’ in Nederland.  

Hoe dit alles ook zij: het door Bovenkerk zo pijn-
lijk aan de oppervlakte gebrachte vraagstuk van de
‘multiculturele onderwereld’ stelt met name een
progressieve solidariteitspartij als de PvdA voor
problemen. De PvdA ontkomt in een politiek spec-
trum, waarin extreem-rechts (ondergronds), For-
tuyns Leefbaar Nederland en Henk Kamps vvd in
sterk aflopende mate hun voordeel wensen te doen
met racistische danwel xenofobe sentimenten, niet
aan een zekere politiek correcte (tegen)positie. En
er is niets mis met een houding van politieke cor-
rectheid tegenover dit soort sentimenten. Maar te-

gelijk moet worden onderkend en geproblemati-
seerd dat die houding wordt ontregeld en verstoord
door fenomenen als allochtone criminaliteit, ‘asiel-
misbruik’ e.d. Meer dan de islam, schotelantennes,
hoofddoekjes of dubbele nationaliteiten heeft juist
criminaliteit ‘wigdrijvende’ potentie. Strategisch
bevindt ‘links’ zich wat dat aangaat in dezelfde po-
sitie als de gemiddelde, bonafide Turken, Koerden,
Antillianen, Joegoslaven of Marokkanen die mis-
schien nog wel het meeste te duchten hebben van
negatieve allochtone criminaliteits-beeldvorming.
Zij voelen aan den lijve wat stigmatisering kan be-
tekenen. 

Toch valt aan een stigmatiseringsparadox niet 
te ontkomen. Want juist daar waar de onderbuik,
reëel en ingebeeld, hooggestemde gevoelens van
solidariteit in de weg dreigt te gaan zitten, hebben
mensen van goede wil baat bij het zo onbevangen
mogelijk onder ogen zien en bestrijden van pro-
blemen als ‘allochtone criminaliteit’. Politieke
hypercorrectheid is ‘antropologisch’ net zo naïef als
geen rekening houden met reëel bestaand racisme.
Dit besef is van belang om uiteindelijk de multi-
culturele werkelijkheid te kunnen de-dramatiseren. 

rené cuperus
Medewerker Wiardi Beckman Stichting, 
redacteur S&D

Duits kiesstelsel: 
remedie of kwaal?
Aan de vooravond van het PvdA-congres in decem-
ber bracht de Volkskrant het grote nieuws dat de
PvdA zich had uitgesproken voor een nieuw kies-
stelsel, naar Duits model. De ochtendkrant trok
hieruit de slotsom dat er nu een meerderheid in de
Tweede Kamer bestond voor de invoering van zo’n
semi-districtenstelsel in Nederland. De basis van
dit alles was een interview in dezelfde krant met
partijvoorzitter Ruud Koole, waarin deze een
discussie over bijvoorbeeld het Duitse kiesstelsel
voor wenselijk hield. Op het PvdA-congres werd
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vervolgens het verkiezingsprogramma voor de aan-
staande Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.
Dit bevat geen enkel voorstel tot verandering van
het kiesstelsel. De dag daarna verscheen minister
Klaas de Vries op de televisie (Buitenhof) om daar te
verklaren dat het Duitse kiesstelsel in de formatie-
besprekingen betrokken moest worden en dat dit
moest leiden tot opname in het regeerakkoord van
het besluit om dit nieuwe stelsel vóór de volgende
Kamerverkiezingen in te voeren. Kamerlid Peter
Rehwinkel kondigde de dinsdag daarop alvast aan
met andere fracties over dit thema in overleg te
treden. 

De dubieuze verdiensten van het Duitse kies-
stelsel blijven hier buiten beschouwing (zie Gerard
Visscher, ‘Is het kiessstelsel aan verandering toe?,
S&D, 7/8, 1991. Zijn belangrijkste conclusie: ‘Het
Duitse tweestemmensysteem werkt niet — alleen
als fopspeen; het is veel te ingewikkeld voor gewo-

ne kiezers en zelfs voor politici en kiesrechtdeskun-
digen en het nodigt uit tot gesjoemel’). Die verdien-
sten zijn trouwens ook niet aan de orde gesteld
door de voorstanders. Nee, wat de aandacht trekt is
het gemak waarmee de democratie, in en buiten de
partij, met voeten wordt getreden teneinde die-
zelfde democratie te redden, althans een ander
kiesstelsel in te voeren. Uit zorg over de gebrekkige
invloed van de kiezer op de politiek, wordt zomaar,
buiten program en regeerakkoord om, de invoering
van een nieuw kiesstelsel verordonneerd zonder dat
diezelfde kiezer de kans krijgt zich daarover bij ver-
kiezingen uit te spreken. Een betere illustratie van
wat er in Nederland mis is met de verhouding tus-
sen een kiezer en zijn gekozene valt moeilijk te ver-
zinnen. 

bart tromp
Redacteur S&D

Cursief is de naam van een nieuwe
rubriek in S&D. Het is in zekere
zin de opvolger van ‘Hoofden 
& Zinnen’ uit voorgaande jaar-
gangen. Cursief is voor hen 
die iets te cursiveren hebben. 
Het is de S&D-rubriek bij uitstek
voor korte, al dan niet tegen-
draadse commentaren op de
actualiteit of  het ‘lopende publie-
ke debat’. Of voor verrassende
gedachten over PvdA-beleid en 
-program of over politiek 

& wetenschap in algemene zin. 
Redactie- en redactieraadsleden
zullen zich niet onbetuigd laten,
maar bijdragen van abonnees en
lezers van S&D zijn van harte
welkom (op s&d@pvda.nl of 
op het postadres: Redactie S&D,
Wiardi Beckman Stichting, Post-
bus 1310, 1000 bh Amsterdam). 

Cursief wil nadrukkelijk als ‘open
podium’ van S&D fungeren. 
Bijdragen zijn bij voorkeur niet

langer dan 750 woorden. Zij
vallen onder de S&D-kwaliteits-
beoordeling, wat zoveel wil zeg-
gen dat de redactie zich het 
recht voorbehoudt om bijdragen
te weigeren, in te korten danwel
te redigeren. 

Cursief is er niet voor recht-
streekse reacties op artikelen 
in S&D; daarvoor is de rubriek 
‘S&D Polemiek’ (de opvolger 
van ‘Pen op papier’). 

cursief: het ‘open podium’ van s&d
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