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Eind februari verscheen in nrc Handelsblad een
scherpe kritiek op het criminaliteits- en veilig-
heidsbeleid van de PvdA. De roep om nog meer
politie, aldus criminologe Josine Junger-Tas, is
gemakzuchtig en verhult de mede-verantwoor-
delijkheid van de PvdA voor een falend justitieel
beleid. De jeugdpolitie is de nek omgedraaid en
de reclassering is ‘tot op het bot verschraald’.
Extra cellen bouwen kunnen we goed, maar ons
gevangeniswezen, ‘dat eens tot het beste van de
wereld behoorde, is stelselmatig uitgekleed’.

Het pleidooi van Ad Melkert voor zware straf-
fen voor recidiverende wetsovertreders (‘veelple-
gers’) noemt ze ‘demagogisch’; zijn voorstel voor
een tweewekelijkse rapportageplicht van politie
en justitie aan buurtbewoners ‘een loze kreet’.
‘Het is jammer dat Melkert op dit terrein niet wat
meer toekomstgerichte inventiviteit en origina-
liteit heeft kunnen opbrengen, maar zich heeft
laten verleiden tot platte demagogie die alleen
maar de Pim Fortuyns in ons land in de kaart
speelt en de sociaal-democratie onwaardig is.’

Junger-Tas had gelijk. Aan een effectief veilig-
heidsbeleid bestaat grote behoefte. Maar de PvdA
is zo’n beleid de afgelopen jaren gaan verwarren
met het bezigen van harde taal over het onder-
werp. Ze is zich, al dan niet uit misplaatst schuld-
besef, gaan conformeren aan een repressief
maatschappelijk klimaat ¬ zoals haar bijdrage
aan de recente ‘bolletjesslikkers’-hype nog eens
bevestigde. Afgaande op het stemgedrag van de
Tweede Kamer-fractie en op de verkiezingscam-
pagne lijkt het criminaliteitsbeleid van de PvdA
inmiddels sterk op dat van de vvd.  

Daarmee dreigt een waardevolle sociaal-
democratische traditie terzijde te worden ge-
schoven, die in de jaren zeventig en tachtig be-
lichaamd werd door PvdA-Kamerleden als Hein
Roethof ¬ hartstochtelijk verdediger van de

rechtsstaat, maar ook een fel en alom gewaar-
deerd bestrijder van de zogenaamde kleine cri-
minaliteit. Hij was niet soft on crime (net zo min
als de hoofdstroom van de Nederlandse sociaal-
democratie dat ooit geweest is), maar combi-
neerde een besef van urgentie van de proble-
matiek met een pragmatische en humanistische
opvatting over misdaad en straf.

De sociaal-democratie heeft, als het om veilig-
heid en criminaliteit gaat, nieuwe Hein Roethofs
nodig. Politici die niet willen kiezen tussen ver-
onachtzaming van overlast en criminaliteit ener-
zijds en een ‘law and order’-beleid anderzijds.
Politici die inventieve en effectieve misdaadbe-
strijders zijn, maar die ook de moed hebben om
tegen gangbare vooroordelen in het geweer te
komen. Die de oorzaken van criminaliteit net zo
hard aanpakken als die criminaliteit zelf. En die
de strijd aanbinden tegen de opmars van autori-
taire opvattingen in de samenleving.  

Het nieuwe centrum-rechtse kabinet biedt de
PvdA in dit opzicht kansen in overvloed (zie de
invoering van een algemene identificatieplicht,
die geen land ooit veiliger heeft gemaakt). Maar
dan zal de PvdA zelf wel de angst en het opportu-
nisme van zich af moeten schudden, die ze in de
verkiezingscampagne ten toon spreidde. Pim
Fortuyn, goed op dreef tijdens het Soundmixshow-
lijsttrekkersdebat en nooit verlegen om een
platte, rechtse one-liner: ‘Ik vind dat elke agent
gewoon het recht moet hebben om, als hij dat
wil, iedereen op straat staande te houden.’ Stilte.
En dan Ad Melkert: ‘Daar ben ik het mee eens.’

Dat dus niet meer. 
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