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zeden nooit eerder verwijderd dan bij overlijden
(tenzij iemand ouder dan 80 jaar wordt). De nieuwe
wet laat het bovendien toe, dat ook politiële gege-
vens en sepots (of dat nu is wegens gebrek aan be-
wijs of op andere gronden) worden meegenomen
bij de beslissing of aan iemand een verklaring om-
trent het gedrag wordt gegeven. Dit alles betekent,
dat de barrières die iemand met een strafrechtelijk
verleden krijgt tegengeworpen aanzienlijk vergroot
zijn. Daar zou men nog eventueel vrede mee kun-
nen hebben, als het zo zou zijn dat de verruiming
van gegevens die nu beschikbaar komen in be-
langrijke mate zouden bijdragen aan het voorko-
men van risico’s. Daar zijn echter in het algemeen
(met de mogelijke uitzondering van een enkel soort
daders en feiten) geen aanwijzingen voor. Als
iemand een aantal jaren niet in herhaling is ver-
vallen, vormt hij of zij geen groter risico dan ieder
ander. Ook met betrekking tot zedendelicten is
er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing
voor het in de wet gemaakte onderscheid tussen
deze delicten in het algemeen en alle andere de-
licten.

Een ander bezwaar tegen de nieuwe wet is dat
deze onbeperkte beleidsruimte laat aan het mi-
nisterie van Justitie om te beslissen of iemand al
dan niet een verklaring omtrent het gedrag krijgt.
Gezien de maatschappelijke druk is het de vraag of
het ministerie verklaringen omtrent het gedrag zal
durven afgeven, als bekend is dat iemand een straf-
blad heeft, hoe oud ook. Beroep tegen beslissingen
van het ministerie staat weliswaar open, maar de
vraag is of een dergelijk beroep veel zal uithalen.
Tegen de tijd dat de rechter heeft beslist, is de baan
waarschijnlijk vergeven. Bovendien is in de nieuwe
wet geregeld dat het een bestuursrechtelijke proce-
dure is, zodat de rechterlijke toetsing van de beslis-
sing van het ministerie slechts marginaal is (terwijl
nu de strafrechter volledig toetst).

Dat de (vorige en al weer bijna-voorvorige)
PvdA-fractie in de Tweede Kamer (na vele kritische
vragen in de schriftelijke voorbereiding) uiteinde-
lijk in het beslissende debat in de Tweede Kamer zo
weinig aandacht heeft besteed aan de mogelijk ne-
gatieve consequenties voor resocialisatiemogelijk-
heden heeft mij teleurgesteld. Maar wat mij werke-

lijk schokte is dat de PvdA, als enige fractie naast
klein rechts, het cda-amendement betreffende ze-
dendelinquenten heeft gesteund. Dit amendement
is dientengevolge aangenomen, ondanks het feit
dat het door de regering was afgeraden. Hierboven
heb ik al geconstateerd, dat deze aparte behande-
ling niets met risico- voorkoming te maken heeft.
Het amendement lijkt te berusten op een combina-
tie van vooroordeel en de wens om iemand die zijn
straf heeft gehad nog een beetje extra te bestraf-
fen. De Eerste Kamerfractie heeft op grond van bo-
venstaande bezwaren tegen de wet gestemd (overi-
gens nadat zij van de minister een toezegging ver-
kreeg, dat bij de evaluatie van de wet aandacht zal
worden besteed aan effecten op resocialisatiekan-
sen en de betrouwbaarheid van de door het mi-
nisterie te gebruiken risicoprofielen).

Ik zou willen bepleiten, dat de PvdA serieus aan-
dacht besteedt aan de gevoelens van onveiligheid
in de samenleving. Met serieus bedoel ik niet sco-
ren met te simpele one-liners, maar proberen bij te
dragen aan echte oplossingen. De aandacht moet
vooral uitgaan naar andere instrumenten dan het
strafrecht, wanneer wij weten dat de bijdrage van
strafrecht aan veiligheid vaak erg beperkt is. En als
er strafrecht wordt toegepast blijft het een goed de-
vies om dit te doen met mate en humaniteit.

fré le poole
Lid Eerste Kamerfractie PvdA

Le Corbusier en IJburg
‘Le Corbusier ontmoet Berlage’. Tot 13 januari 2003
worden op het Amsterdamse Damrak de ontwerpen
van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier ge-
toond. Deze gangmaker van de architectuur in de
twintigste eeuw heeft via beïnvloeding van het den-
ken van verschillende Nederlandse ontwerpers zijn
indirecte sporen in Nederland nagelaten: het raad-
huis in Delft, de Nirwanaflat in Den Haag, het Sana-
torium Zonnestraal in Hilversum en Herman Hertz-
berger’s studentenhuis met de kolommen in de
Amsterdamse Weesperstraat. 
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Le Corbusier, die eigenlijk Charles-Edouard
Jeanneret heette (1887-1965), tekende en schil-
derde vanaf zijn jeugd. Hij schreef in 1923 Vers une
architecture en twee jaar later Urbanisme. Hij ont-
wierp droomvilla’s maar wist ook, toen dat na de
twee wereldoorlogen nodig bleek, te ‘standaardise-
ren’, makkelijke ontwerpen te maken die snel kon-
den worden neergezet. Hij streed voor een betere
volkshuisvesting bij de herbouw van in de oorlog
verwoeste steden. Voor licht, lucht en ruimte in ar-
beiderswoningen, zoals die van ‘Typ Berlijn’ (527
woningen in 17 verdiepingen) en de ‘Cité Radieuse’
in de omgeving van Metz. 

Hij wilde woningen losmaken van de straat,
bouwen op poten, met een vrije plattegrond en ge-
velindeling, brede ramen en een dakterras. Een
woonhuis noemde hij een machine die zo weinig
mogelijk inbreuk moest maken op de individuele
vrijheid van de mens. Dus geen conventionele ka-
merindelingen, maar bijvoorbeeld de eetkamer en
keuken bij elkaar om de taak van de huisvrouw te
verlichten (‘stepsaving’). Nu misschien achter-
haald, toen modern. Hij kon arrogant zijn en bluf-
fen tegen politici en financiers zodat zijn plannen
werden uitgevoerd, maar gelukkig lukte dat niet bij
sommige van zijn megalomane stedebouwkundige
plannen, zoals het saneren van oud-Parijs (‘Plan
Voisin’). 

De Financial Times noemde Le Corbusier ‘een ge-
vaarlijk genie’, maar hij was ook de kunstenaar die
de beroemde kapel van Ronchamp, de Villa Savoye
bij Parijs, het van plaatstaal gemaakte beeld ‘De
Open Hand’ in Chandigarh/India en — zijn testa-
ment — het centrum voor Beeldende Kunsten bij
de Universiteit van Harvard ontwierp. Gerrit Riet-
veld vond het goed dat hij bestond, ‘vooral voor de
brave architecten’. Hij had in 1958 met hem te ma-
ken bij de bouw van het Philipspaviljoen op de
Wereldtentoonstelling in Brussel. Le Corbusier zou
de binnenkant ontwerpen, Rietveld de buitenkant.
‘Rietveld’, zei hij, ‘ik maak een binnenkant, die
hééft geen buitenkant’. 

In de stoere Beurs van Berlage deins je terug bij
de door Spaanse architectuurstudenten nage-
maakte helderwitte maquettes van Le Corbusier. In
deze tijd van te weinig nieuwbouw zouden we blij

zijn met een nieuwe kijk op wonen van deze Don
Quichot van de architectuur in de vorige eeuw.

Op het ogenblik is meer dan vijftig procent van
de woningen in Nederland eigen bezit. Behalve in
Amsterdam, daar gaat het om circa achttien pro-
cent. Bouwen en wonen in Amsterdam is, mede
door het erfpachtstelsel, onaantrekkelijk en duur-
der. Het ‘in geouwehoer kun je niet wonen’ van
wethouder, later staatssecretaris van Volkshuis-
vesting Jan Schaefer, was in dit opzicht niet lollig
bedoeld. Hij zei daarover: of het nu uit de breedte
of uit de lengte komt, een sociale woningwetwo-
ning moet zeshonderd gulden huur per maand op-
brengen. Dat was twintig jaar geleden. Nu zal dat
zo’n vijfhonderd euro zijn. 

Bij het groots opgezette Amsterdamse IJburg-
project hebben bouwondernemers bij de prijsbepa-
ling van luxe woningbouw tot op zekere hoogte de
vrije hand, mits ze daar sociale woningbouw tegen-
over stellen. Dus moeten er genoeg vrije sector-wo-
ningen worden verkocht om sociale huurwoningen
te realiseren. Dit jaar worden slechts vijftig van de
geplande tweehonderd woningen opgeleverd. Om-
dat er te weinig duurdere woningen worden ver-
kocht stagneert de tandem vrije-sectorbouw en
bouw van sociale huurwoningen. Dat kan mede
worden veroorzaakt door het sleutelen van progres-
sieve partijen aan de hypotheekrenteaftrek. De
PvdA wil dit belastingvoordeel aan een nieuwe
sociaal-democratische norm onderwerpen, zodat
de hoogste inkomens niet onevenredig door de fis-
cus worden gefêteerd, maar de Socialistische Partij
wil er zo goed als vanaf: slechts aftrek tot 160.000
euro. Dat is onrealistisch en niet verantwoord in
een tijd van nieuwe woningnood.

Op IJburg is ruimte en er is een plan. Het is te
hopen voor de sinds vorige maand eerste bewoners
en voor de woningmarkt als geheel dat dit plan om
voor 2012 op zeven eilanden in het IJmeer achttien-
duizend woningen te bouwen zal worden gereali-
seerd. 

mieke groen
Redactioneel medewerker S&D
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