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Slotbeschouwing 

DooR: THIJS jANSEN 

Terugkijkend op alle bijdragen bevat het openingsartikel van bisschop van Luyn 

in feite de belangrijkste thema's van dit nummer. De hoofdstelling van zijn arti

kel is dat geweld in wezen voortkomt uit de cultuur van vervreemding en onver

schilligheid die in Nederland gegroeid is. Zijns inziens moet de 'sense of urgen

cy' zich niet rich ten op het geweld alszodanig, als wei op de cultuur van afzijdig

heid. Dat is precies water in de bijdragen aan dit nummer gebeurd is. Er zijn bij

dragen waarin wordt beschreven wat de uitwerking is van die cultuur. Vee! daar

van- waaronder het artikel van Van Luyn zelf- zijn te vinden in het eerste dee! 

onder de titel 'Samenleving en criminaliteit'. Het tweede dee! met de titel 'Wie 

is verantwoordelijk?' is een uitwerking van de suggestie van Van Luyn om te 

komen tot een breed beraad gedragen door het maatschappelijk middenveld 

'om onder andere de krachten te bundelen voor initiatieven om het tij te keren 

en om consensus te bevorderen wat betreft fundamentele humane waarden zon

der we ike een samenleving dreigt te desintegreren'. Het derde dee! - onder de 

titel 'Jeugd-en gezinsbeleid' sluit aan bij het advies van de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling dat Van Luyn regelmatig instemmend aanhaalt. 

Daarin wordt het belang benadrukt van affectie en stabiliteit voor de morele 

opvoeding en vorming vooral binnen het gezin, het onderwijs, de directe sociale 

omgeving. Jonge mensen schieten anders makkelijk tekort in het vermogen zich 

in anderen in te Ieven en zich met anderen te identificeren. Ze missen gebor

genheid en warmte. Hij citeert het RMO-advies: 'Wanneer deze gehechtheidsnet

werken ontbreken wordt de kans grater dat jongeren zich agressief en geweld

dadig gedragen'. Karter en treffender kan het verband tussen jeugd-gezinsbeleid 

en veiligheidsbeleid niet gelegd worden. In deze slotbeschouwing zal ik in het 

kart de belangrijkste conclusies inzake de drie verschillende thema's op een rij 

zetten. 

1. Samenleving en criminaliteit 

Waarin uit zich die cultuur van afzijdigheid? Verschillende bijdragen in dit num

mer geven te denken over de verhouding tussen de Nederlandse samenleving en 

criminaliteit. De vraag die verschillende bijdragen in dit nummer oproepen is: 

krijgt de Nederlandse samenleving niet gewoon de criminaliteit die ze verdient? 

Het positieve antwoord hierop kan uitgewerkt worden aan de hand van een aan

tal thema's die op verschillende plaatsen in het nummer aan de orde komen. 



Zeljbeschikking 

In Nederland is traditioneel een groot wantrouwen ten opzichte van instituties 

en collectiviteit. De uniciteit en zelfbeschikking van het individu is een 'heilige 

koe'. Een vergelijking die opmerkelijk goed opgaat: in India mogen de 'heilige 

koeien' overallopen en de schade of het ongerief daarvan neemt men op de 

koop toe. Zo is het in Nederland met de zelfbeschikkende individuen. De prijs 

voor de grote waarde van individuele vrijheid betalen we onder andere in de 

gestegen cijfers inzake criminaliteit. 

Een goed voorbeeld daarvan geeft Rene Paas die als wethouder in Groningen 

geconfronteerd wordt met mensen die niet goed voor zichzelfkunnen zorgen en 

'zichzelf en hun omgeving met een rotvaart naar de bliksem helpen'. De 

gemeente staat daarbij machteloos omdat aileen ingegrepen mag worden wan

neer gebleken is dat zo iemand een gevaar voor zijn omgeving oplevert. 

Ingrijpen voor iemands bestwil mag niet. Paas: 'Ons respect voor de autonomie 

van individuen is zo groot, dat we wettelijk garanderen dat wie hulp weigert op 

straat mag creperen. Het beste wat we op dit moment kunnen bieden is een 

combinatie van vrijwillige zorg en het tot op de draad versleten (en volkomen 

ongeschikte) strafrecht. Met beter gereedschap zouden we de stad een stuk veili

ger en humaner kunnen maken'. Het ongemoeid Iaten van het zelfbeschikkings

recht is ook te herkennen in de tolerantie voor het risicogedrag van jongeren. 

Het gedogen van cotfeeshops gaat ervan uit dat jongeren wei zelf kunnen bepa

len of zij will en gebruiken of niet. Experimenteren met sex, drugs en alcohol 

hoort nu eenmaal bij de puberteit. Pas als verslaafden overlast veroorzaken of 

zelfhulp zoeken gaat de samenleving zich met hen bemoeien. Het is moeilijk te 

bepalen waar het zelfbeschikkingsrecht overgaat in de onverschillige houding 

van 'zoek het maar uit'. Vaststaat we! dat het voor a! diegenen die zichzelf in het 

Ieven niet zonder ondersteuning kunnen redden nogal onbarmhartig uitwerkt. 

Het in dit nummer beschreven project KOCON van het Platform Verslavingszorg 

te Katwijk is een interessante uitzondering op de Nederlandse regel. Het 

gemeentelijk beleid waarin geen enkele coffeeshop toegestaan is, wordt onder

steund en aangevuld met een goed opgezet vangnet waarin preventie en maxi

male steun voor jongeren met verslavingsproblemen centraal staan. Het positie

ve van dit- door particulier initiatief opgezette- vangnet is dat jongeren en hun 

ouders niet aan zichzelfworden overgelaten. Er wordt een ondersteunende 

omgeving geschapen die perspectiefbiedt. 

jon gens- en jongemannenbeleid 

Heleen Crul analyseert in haar bijdrage aan dit nummer een ander opvallend 

hardnekkig fenomeen. De jeugdcriminaliteit wordt vaak in het algemeen aan 
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jongeren toegeschreven. En daarmee wordt verhuld dat de daders vrijwel altijd 

jongens en jongemannen zijn. Diskwalificatie van sekseneutrale aanduidingen 

als 'jongeren', 'jeugdigen' en 'scholieren' als het in feite om jongens en jonge

mannen gaat, is een eerste vereiste voor de maatschappelijke bewustwording dat 

er een jongensvraagstuk is. Het inzicht moet graeien dat jongens, meer dan 

meisjes, de kwetsbare sekse zijn. Hun positie wordt extra bedreigd door het ont

breken van eensluidende normen en waarden, de individualisering, de erosie 

van gezagsstructuren, het gratendeels wegvallen van sociale contrale en de crisis 

in de mannelijkheidsideologie. 'Wat moeten Uonge) mannen in Nederland aan 

met hun energie, hun hang naar avontuur, hun natuurlijke drang tot expansie, 

de handen uit de mouwen steken en grensverlegging. ( .. ) Het Ieven van jonge 

mannen kent geen initiaties en rituelen meer die een ultieme inspanningspraef 

van mannelijk vermtft, kracht en uithoudingsvermogen eisen en jongens na 

gebleken geschiktheid als een volwaardig lid begraeten van de mannelijke 

gemeenschap en de maatschappij. ( .. ) Geen wonder dat de spirit van die jonge 

lichamen, de kracht die er in schuilt, de behoefte aan uitdagingen en het stellen 

van dad en bij sommige graepen een uitweg zoekt in wan- en gewelddaden'. 

De Nederlandse samenleving biedt geen vaste kaders of instituties aan waarbin

nen mannelijkheid zin krijgt: 'De puberteit die met tien jaar begint, is de start 

van een identiteitscrisis die voor jongens heviger en met grate onzekerheden 

over hun ral verloopt. Ze moeten het grotendeels doen met verbeelding, fanta

sie, irreele beelden uit de media, blufvan oudere jongens en vaders die zelf zwij

gen of zelf moeite hebben met aile tegenstrijdige eisen van hun rol'. Ook hier 

zijn met name de zwakke groepen- de laaggeschoolde jonge mannen- die met 

deze onduidelijkheden niet uit de voeten kunnen. 

Het punt dat Crul aan de orde stelt is wei eens eerder aan de orde gesteld, maar 

heeft tot nog toe nauwelijks geleid tot een maatschappelijke discussie. Het 

hoofdpunt is dat mannen en vrouwen gewoonweg van elkaar verschillen en dat 

daarmee maar beter rekening kan worden gehouden. In het politieke debat mag 

dit verschil blijkbaar niet aan de orde komen. De politieke correctheid verbiedt 

dat. Het is opvallend dat in Nederland maatschappelijke discussies sexeneutraal 

gehouden worden wanneer het gaat over mannen en opeens sexespecifiek wor

den zodra het over vrauwen gaat. Datzelfde patroon is herkenbaar in de politie

ke discussie over arbeid en zorg, een discussie die uitsluitend over vrauwen en 

merkwaardig genoeg nauwelijks over mannen gaat. De toenemende criminali

teit te zien als een jongensfjonge mannenprableem zou tot geheel andere politie

ke discussies leiden: het toenemende geweld van jongens moet dan gelezen wor

den als een symptoom. Dit plaatst ook het geweld random voetbalwedstrijden in 

een ander daglicht. 



Integratie van allochtonen 

Het artikel van Eldering laat zien dat het integratiebeleid in Nederland niet erg 

geslaagd te noemen valt. Dat is relevant als achtergrond voor het gegeven dat 

een groot dee! van de jeugdcriminaliteit toe te schrijven valt aan allochtone jon

gens. 

Uit haar artikel blijkt heel goed dater nog heel vee! te doen valt en dat een 

lange adem vereist zal zijn. Het is onthutsend om te lezen dat hoewel meer dan 

de helft van de Turken en Marokkanen en ongeveer tweederde van de 

Surinamers Ianger dan 15 jaar in Nederland woont, bijna aile Turken en 

Marokkanen en 87% van de Surinaamse hoofden van huishoudens zich in de eer

ste plaats Turk, Marokkaan of Surinamer voelen. Dit komt tot uitdrukking in het 

gegeven dat 35% procent van de Turken, 48% van de Marokkanen, 19% van de 

Surinamers en 16% van de Antillianen zelfs nooit contacten met autochtonen 

hebben. 

Ondanks het minderhedenbeleid van de afgelopen 20 jaar hebben allochtonen 

en dan met name Turken en Marokkanen een lage sociale positie in Nederland: 

slecht opgeleid, vaak werkloos, een laag inkomen (40 tot 50% zegt financiele pro

blemen te hebben) en in veel gevallen slechte huisvesting. Net als Paas of Crul 

stelt Eldering een onderliggende ideologie ter discussie, de ideologie die ervan 

uitgaat dat het publieke en het prive-domein twee gesloten cultuurdomeinen 

zijn. Immigranten moeten zich aanpassen aan de cultuur van het publieke 

domein en mogen hun eigen cultuur in het prive-domein beleven. Eldering 

betoogt dat deze scheiding onhoudbaar is. Ouders van allochtone kinderen kun

nen de invloed van de Nederlandse cultuur niet buiten de deur houden: zij heb

ben vaak de indruk dat het onderwijs, de hulpverlening en de politie hun ouder

lijk gezag eerder ondermijnen dan ondersteunen. Hebben het Nederlandse wel

zijnsbeleid en het beleid van politie en justitie de afgelopen decennia niet juist 

de autonomie van de jongere vooropgesteld en ouders hun verantwoordelijkheid 

voortijdig ontnomen? Ouders en jongeren kunnen nauwelijks tegenwicht bieden 

aan de Nederlandse samenleving met haar individualistische en gedoogcultuur. 

Eldering betoogt dat de aanwezigheid van allochtonen aanleiding zou moeten 

zijn om een aantal waarden en nm-men uit de publieke cultuur maar eens ter 

discussie te stellen. Zij adviseert onder andere allochtone ouders de komende 

jaren in staat te stellen verantwoordelijkheid op hun manier te nemen. Aan de 

andere kant moeten er veel meer inspanningen geleverd worden om te zorgen 

dat allochtone kinderen geen ontwikkelingsachterstand oplopen. Ik verwijs naar 

de uitvoerige discussie die daarover in het mei- en juninummer van dit blad dit 

jaar is gevoerd. Al metal moeten er andere en vee! grotere inspanningen worden 

geleverd om te zorgen dat allochtonen zich betrokken kunnen gaan voelen bij de 

Nederlandse samenleving. Er zou een vee! intensiever wisselwerking tot stand 

0 
c 

" z 
C'l 



172 

c 
< 
z 
Cl 

moeten komen tussen autochtonen en allochtonen. Het in dit nummer bespro

ken GOGAM-project in Gouda met Marokkaanse jongeren is een voorbeeld van 

hoe het anders zou kunnen. Het valt op dat daarin ook melding wordt gemaakt 

van het bijstellen van lang vastgeroeste werkwijzen en dat daar dan genoemd 

wordt geringe contact met oudersfgezinnen en het ontbreken van intercultureel 

werken. 

Georganiseerde criminaliteit 

Het is opvallend dat in de veiligheidsdiscussie in het CDA de nadruk heel erg 

sterk gericht is op het bestrijden van criminaliteit waar de burger direct overlast 

van heeft. De georganiseerde misdaad is eigenlijk geen onderwerp van discussie 

binnen de partij. Ook dit was wel een van de hoofdpunten van het CDA-rege

ringsbeleid. Waarschijnlijk is de belangstelling ervoor weggezakt doordat de aan

pak ervan nu juist in de afgelopen jaren het geloof in cle betrouwbaarheid van 

de Nederlandse rechtsstaat flink ondermijnd heeft. Alle affaires in de afgelopen 

jaren hebben de aandacht meer gericht op het functioneren van politie en justi

tie dan op de omvang van de georganiseerde misdaad. Fijnaut bestrijdt de opvat

ting dat het in Nederland toch allemaal wel meevalt. Opmerkelijk is de vaststel

ling dat de aarcl en omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland een 

grotendeels onverkend gebied is. Hij spreekt over 'de verregaande staat van 

onwetendheid' inzake de maatschappelijke positie van de criminelen en de afne

mers van hun diensten en goederen. Dergelijke misdaad is altijd helemaal inge

weven in de economische, politieke, culturele en niet te vergeten demografische 

structuren en ontwikkelingen in een samenleving. Er zouden indringende vra

gen moeten worden gesteld: 'Waarom is er in een land als Nederland bij zoveel 

jongeren zo'n grote behoeft:e aan alle mogelijke verboden drugs? Welke mensen 

verkiezen om welke redenen clandestiene casino's boven de glitterzaaltjes van 

Holland Casino? Waarom maakt het zoveel mannen kennelijk niet uit dat de 

buitenlandse prostituees die zij bezoeken op hondse manieren worden geexploi

teerd?' Ook over de beweegredenen van degenen die georganiseerde misdaad 

bedrijven is weinig bekend. Het door Fijnaut bepleite onderzoek lijkt mij drin

gend noodzakelijk. Daarnaast zou het goed zijn zijn aanbeveling ter harte te 

nemen dat het er bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de eerste 

plaats op aankomt strikt toezicht uit te oefenen op de naleving van de geldende 

wetgeving en alle bestuurlijke middelen aan te wenden om die wetgeving 

desnoods afte dwingen. Gedoogbeleid is een uitstekende kweekvijver voor geor

ganiseerde misdaad. 



2. Wie is verantwoordelijk? 

Het tweede thema kan gezien worden als een uitwerking van de suggestie van 

van Luyn om te komen tot een breed beraad gedragen door het maatschappelijk 

middenveld om onder andere de krachten te bundelen voor initiatieven om het 

tij te keren en om consensus te bevorderen wat betreft fundamentele humane 

waarden zonder welke een samenleving dreigt te desintegreren. De overheid is 

niet de enige die verantwoordelijk is voor veiligheid. In de discussienotitie 

'Samen Nederland veiliger maken' is deze gespreide verantwoordelijkheid inzake 

veiligheidsbeleid het hoofdthema. Deze benadering is bepaald niet nieuw in het 

CDA, maar is een directe voortzetting van het beleid uit CDA-kabinetten. Het was 

namelijk een van de drie pijlers van het beleidsplan 'Recht in beweging' dat 

CDA-minister van Justitie Hirsch Ballin in 1990 presenteerde en dat tot intensie

ve discussies aanleiding gaf. Zoals deze op verschillende plaatsen heeft: toege

licht, kwam de doelstelling om maatschappelijke partijen bij het justitiele beleid 

te betrekken voort uit de ideologie van de christen-democratie en dan in het bij

zonder het beginsel van subsidiariteit. Dit lag geheel in het verlengde van het 

Program van Uiutgangspunten: Zoals Hirsch Ballin het verwoordde: 'Wat is het 

antwoord van het Program van Uitgangspunten op de justitiele problema tiel<? 

Rechtshandhaving is niet aileen de taak van de overheid. Ofhet nu gaat om bur

gers, hun gezinnen, scholen of om bedrijven en vakbonden: allen zijn op hun 

eigen manier verantwoordelijk voor het algemeen welzijn. De naam van onze 

partij duidt data! aan; het CDA wil een appel op burgers doen om zich in te zet

ten voor de sociale rechtsstaat. Ook het criminaliteitsbeleid zal uiteindelijk falen 

als er geen brede steun is in de bevolking'. 

Deze opvatting wordt nu breed gedeeld. De Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling doet recent een oproep om te komen tot een brede sociale bewe

ging waarin krachten tegen geweld binnen de samenleving worden gemobili

seerd en gebundeld. Het Twaalfstedendebat pleit voor een breed maatschappe

lijk draagvlak voor de verantwoordelijkheid. Het kabinet-Kok is druk aan het 

onderhandelen met allerlei maatschappelijke organisaties om hen zover te krij

gen hun bijdrage te leveren aan veiligheidsontwikkeling. Hierbij spelen allerlei 

afWegingen een rol: Is een buurt aileen maar een toevallige verzameling van 

mensen? Of hebben die mensen iets met elkaar te maken? Moet of mag een 

buurt de handen ineenslaan om overlast te weren? Is een cafe aileen maar om 

drank te schenken zoveel als de klant dat wil en om hem ertoe te verleiden 

zoveel mogelijk te drinken? Ofheeft de kroegbaas een verantwoordelijkheid voor 

hoe zijn klanten de straat opgaan. Is in een discotheek alles toegestaan? Kunnen 

commerciele omroepen maar alles op elk tijdstip uitzenden? Moeten sportver

enigingen agressief gedrag van ouders langs de zijlijn en van sportende kinderen 

en jongeren maar gedogen, of er actief iets tegen beginnen? 
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In het dee! van dit nummer dat gaat over verantwoordelijkheid worden de moge

lijkheden en grenzen van deze benadering aan de hand van verschillende voor

beelden geillustreerd. 

Ik Iicht er een paar opvallende pun ten uit. Bij de benadering om maatschappelij

ke organisaties en burgers medeverantwoordelijk te maken voor veiligheidsont

wikkeling is het in elke specifiek geval weer de kunst het juiste evenwicht vast te 

stellen tussen wat de overheid onontkoombaar tot haar taak moet rekenen en 

wat burgers en maatschappelijke organisaties beter zouden kunnen of zelfs moe

ten doen. Sommige principes kunnen niet ter discussie gesteld worden. Het 

moge duidelijk zijn dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven 

berusten. En politie mag niet te koop zijn. Oat laatste zal iedereen beamen. Oat 

het moeilijker is om aan dat principe vast te houden in een concreet geval blijkt 

uit het twistgesprek tussen Piet Hein Donner en Lucas Bolsius. Daar gaat het om 

de vraag of de gemeente Rotterdam (bijvoorbeeld) feyenoord voor de buitenpro

portionele politie-inzet voor risico-wedstrijden een rekening mag sturen? Het 

politieke dilemma wordt scherp onder woorden gebracht door Bolsius: een risi

cowedstrijd van Feyenoord betekent het opsouperen van vier wijkaganten in 

Spangen voor het gehele jaar. Donner wijst heel scherp de ruil tussen politie en 

geld af en dat lijkt mij terecht. Politie moet niet te koop zijn. Het idee waar 

Donner en Bolsius op komen is de oude vermakelijkheidsbelasting voor dit doe! 

te gebruiken. Er is een aantal activiteiten waarbij politie-. maar bijvoorbeeld ook 

schoonmaakkosten voor gemaakt moeten worden die de betrokkene kan afWen

telen op de omgeving. Onder voorwaarden die Donner noemt zou er een derge

lijke belasting kunnen worden geheven bij risicowedstrijden. 

Een ander interessant punt wordt aangesneden in het artikel van Kees !<lop naar 

aanleiding van een ander controversieel publiek evenement: kooigevechten. Hij 

verkent aan de hand van de concrete gevoerde politieke discussie hierover l10ever 

de overheid kan gaan bij het innemen van een moreel stand punt. De vraag is toe

gespitst op de vraag of de overheid kooigevechten mag verbieden omdat deze in 

strijd zijn met de menselijke waardigheid? Hij ziet mogelijkheden voor een door 

de waarde 'menselijke waardigheid bepaalde ondergrens in de omgang met het 

eigen lichaam. Voor de overheid is een beperkte taak weggelegd die met dit 

begrip 'ondergrens' kan worden aangegeven. Het meerdere dat boven die onder

grens uitgaat wordt daarmee niet moreel aanvaardbaar verklaard, maar als opga

ve toegewezen aan het morele discours in de vrije maatschappelijke sfeer tussen 

de aanhangers van verschillende tradities'. Klop redeneert hier ook volgens het 

principe van de subsidiariteit: de overheid verbiedt pas wanneer 'zelfregulering' 

door sportorganisaties niet effectief gebleken is. In het geval van de kooigevech

ten bleek dit het geval te zijn. Het artikel van Klop heeft direct betrekking op de 

dominantie van het beginsel van zelfbeschikking in de Nederlandse cultuur. Wat 

zijn de consequenties van zijn voorstel 'menselijke waardigheid' als uitgangspunt 



te hanteren voor overheidsbemoeienis met tv-programma's waar deze waarde 

geweld wordt aangedaan: de Jerry Springershow of een programma als Sex voor 

de Buch. Moet iedereen maar zelf we ten of hij/ zij daar naar kijkt? Mag Sex voor 

de Buch wel later op de avond worden uitgezonden? Op Internet is er dan voor de 

overheid ook nog wei het een en ander te doen. Ook is denkbaar dat het van toe

passing zou kunnen worden verklaard op drugsgebruik of excessief drankge

bruik. Past excessief drankgebruik in de door menselijke waardigheid bepaalde 

ondergrens? Hierbij is de Horecabond gesprekspartner. 

Aan de discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportorga

nisaties, de media en de horeca wordt in dit nummer aandacht besteed. Ook 

daar is het evenwicht tussen overheid en maatschappelijke organisaties sterk in 

beweging. De directeur van de Nederlandse Christelijke Sportunie vreest dat de 

overheid in ruil voor geld de regie en de uitvoering van de sport ter hand gaat 

nemen. Hij opteert voor een grote mate van zelfregulering en betoogt dat de 

sportwereld van harte bereid is verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheids

ontwikkeling. Dreigt in de sport een te grote overheidsbemoeienis, bij de media 

is precies een omgekeerde beweging aan de gang. De overheid trekt zich terug 

en laat de vraag welke programma's wanneer voor wie mogen worden uitgezon

den over aan de audiovisuele branche. In oktober zal het Nederlands Instituut 

Codering Audiovisuele Media de Nederlandse Filmkeuring overbodig maken. Is 

dat eigenlijk wel wenselijk? En wordt er niet teveel vertrouwen gesteld in de 

audiovisuele branche. Doordat het bestuur van het NICAM gevormd wordt door 

belanghebbenden zal het verhogen van de grenzen toch vooral afhankelijk zijn 

van de publieke druk die door kijkers en consumenten wordt uitgeoefend. 

Daarom is juist bij zo'n grote mate van zelfregulering vee! te zeggen voor het 

voorstel van Van Luyn voor een media-consumentenbond. In de horeca is het 

touwtrekken volop aan de gang. Het artikel van Femke Sleegers biedt daar een 

mooie inkijk in. De CDA-fractie juicht de door het kabinet gekozen benadering 

van onderop en in gespreide verantwoordelijkheid toe. Gezien de nauwe samen

hang tussen alcoholmisbruik en zinloos geweld moet de overheid de vinger goed 

aan de pols houden. De opmerking van de directeur Claes van de Koninklijke 

Horeca Nederland dat 'slechts twinitig procent van alle alcohol wordt genuttigd 

in de horeca' wordt in een ander daglicht geplaatst door een onderzoek van de 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Daaruit blijkt dat van 

de automobilisten die gepakt worden met een te hoog alcoholpromillage dit 

voor meer dan vijftig procent ontstaan is in een horecagelegenheid en zo'n 

twintig procent afkomstig is van een bezoek of feestje. Sportkantines zijn voor 

vijf procent de bron. Daarom vindt de CDA-fractie dat het te ver gaat zoals het 

kabinet van plan is om de mogelijkheid te scheppen het verstrekken van alcohol 

in sportaccomodaties te verbieden. Het getouwtrek over verantwoordelijkheden 

is dus in volle gang. 
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De vraag in hoeverre burgers zelfverantwoordelijk zijn voor veiligheidsontwik

keling is ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk zal iedereen 

beamen dat goede sloten op deuren en ramen tot die verantwoordelijkheid 

behoort. Het artikel van de Amerikaanse communitarist David Karp werkt echter 

het idee van een verdergaande verantwoordelijkheid van burgers uit. Kan aan 

wijken ook verantwoordelijkheid inzake rechtshandhaving.worden overgelaten. 

De wijkgerichte benadering is in Nederland a! werkelijkheid geworden. Te den

ken valt aan Justitie in de Buurt of Attentie Buurtpreventie. Jaap Zwart- wet

houder van Utrecht neemt wat dit betreft de meest terughoudende positie in 

('Voorop staat dat de handhaving van de openbare orde, veiligheid een taak van 

de overheid is. Die moet je niet aan anderen uitbesteden'). Zijn lijn is wei dat de 

rechtshandhaving meer zichtbaar aanwezig in de buurt moet zijn. Daarom zijn 

initiatieven als de wijkagent en Justitie in de Buurt positief. Karp gaat echter ver

der. Hij probeert een weg te bewandelen waar de buurt ook rechtshandhaving 

zelf op zich neemt. De buurt als gemeenschap betekent ook dat gevoelens over 

recht en onrecht vorm moeten kunnen worden gegeven. Het beeld dat dan 

opdoemt is een stelletje potige buurtbewoners die bewapend met hockeysticks 

in de wijk gaat patrouilleren. Er zijn meer kansen om recht en moraal dichter 

bij elkaar te brengen, om mensen greep op hun omgeving te geven en passiviteit 

en anonimiteit te doorbreken. Er zijn echter ook allerlei risico's, of uitdagingen 
zoals Karp die noemt. 

Het tweede dee! van het zomernummer maakt duidelijk dat de verantwoorde

lijkheidsverdeling inzake veiligheidsontwikkeling volop in beweging is. Dat is 

buitengewoon positief. De samenleving wordt medeverantwoordelijk gemaakt 

geheel in lijn met de christen-democratische ideologie en eerder gevoerd CDA

kabinetsbeleid. Het binnenkort te verschijnen beleidsadvies inzake zelfregule

ring van het Wetenschappelijk lnstituut zal systematische handreikingen bevat

ten inzake zelfregulering op verschillende terreinen. 

3. Jeugd- en gezinsbeleid. 

Het derde en laatste thema is de relatie tussen jeugd-Jgezinsbeleid en veiligheids

beleid. Zoals in de introductie van dit nummer beschreven is dit om historische 

redenen voor het CDA een belangrijk onderwerp. Mede daarom wordt hieraan in 

de discussienotitie 'Samen Nederland veiliger maken' vee! aandacht besteed. 

Belangrijker is echter dat de steeds maar stijgende cijfers inzake 

jeugdUongens)criminaliteit dit onderwerp tot een buitengewoon actueel thema 

maken. Ook andere Ianden kampen met een stijgende jeugdcriminaliteit. In 

Engeland heeft de regering Blair gegrepen naar een combinatie van vroege sig

nalering en zonodig gedwongen hulp. Ouders worden stevig aangesproken op 



hun verantwoordelijkheid. Volgens de bekende 'parenting orders' kunnen ze bij

voorbeeld gedwongen worden om een opvoedingscursus te volgen. In Nederland 

is in de rapporten over Jeugd en Gezin van Josine Junger-Tas voorgesteld om de 

ouders van gezinnen waar kinderen duidelijk een groot risico !open te verplich

ten een opvoedingscursus te volgen. Precies zoals op andere terreinen moet het 

CDA aangeven hoe omgegaan moet worden met de ouderlijke verantwoordelijk

heid. Wil het CDA ook in bepaalde gevallen met dwang en drang ouders bewe

gen tot het serieuzer nemen van hun verantwoordelijkheid? Het CDA moet daar

op de beste en meest doordachte antwoorden kunnen formuleren. De bijdragen 

in dit nummer over jeugd-/ en gezinsbeleid bieden voldoende stof tot grondige 

discussie. Er kunnen twee momenten worden onderscheiden waarop de verant

woordelijkheid van ouders ter sprake gebracht kan worden: in de sfeer van pre

ven tie en in de sfeer van repressie (het kind kom t in aanraking met het straf

recht). 

Vanuit het perspectief van preventie is de belangrijkste vraag hier hoe scheef

groei van kinderen kan worden voorkomen. Opvallende rode draad in de bijdra

gen in dit nummer is dat de auteurs dwangmaatregelen afwijzen. Vee! goede 

argumenten hiervoor zijn te vinden in het grondige artikel van Jo Hermanns. 

Zijn uitgangspunt is dat de beste opvoeding tot stand komt door 'zelfregulering 

van het gezin zelf. Ook hier blijkt het beginsel van subsidiariteit het beste richt

snoer. De verwachting dat 'sociaal technologisch gesleutel' aan opvoedingspro

cessen meer dan tijdelijk succes heeft is niet gerechtvaardigd. Het zou beter zijn 

energie te steken in het beschikbaar en bereikbaar maken van een ondersteu

nend aanbod dat aansluit bij concrete problemen van gezinnen dan gezinnen te 

forceren hulp te zoeken. Op dit moment is er voor grote groepen gezinnen nog 

geen geschikt aanbod beschikbaar, terwijl deze gezinnen wel vee! vragen en pro

blemen hebben. Leerzaam is het gegeven dat 35% van de autochtone ouders, 60% 

van de Marokkaanse en meer dan 50% van de Turkse ouders een onvervulde 

behoefte aan opvoedingsondersteuning heeft. Men is ontevreden over het 

bestaande aanbod. Er is dus meer maatschappelijke winst te behalen door de 

'match' tussen het opvoedingsondersteunend aanbod en de behoefte aan steun 

te verbeteren. Daarnaast - zo betoogt hij - is van groot belang dat Nederland een 

kindvriendelijke samenleving wordt waarin waardering bestaat voor de waarde 

van opvoeden en dat ook breed ondersteund wordt. Verschillende voorzieningen 

en maatschappelijke verhoudingen kunnen een bijdrage leveren aan effectieve 

preventie: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsvriendelijke woon-en leefom

gevingen, voorbereiding van mensen op hun taak als opvoeder, versterking van 

de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor kinderen, het bieden van 

materiele en financiele bestaanszekerheid en levenskwaliteit aan ouders en kin

deren. Er moet nog vee! gebeuren: 'Thans lijkt het erop dat het kind en diens 

opvoeding sluitposten zijn'. 
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In het kader van preventie wijst Hermanns daarom dwang af. Niet aileen omdat 

de Nederlandse samenleving maar eerst eens moet zorgen voor een werkelijk 

goede pluritorme opvoedingsondersteuning, maar ook omdat uit onderzoek 

blijkt dat de stress die met dwang gepaard gaat het proces van opvoeden juist 

nag meer onder druk zet. 

Ter verbetering van Nederlandse systeem van opvoedingsondersteuning doet Piet 

Schoorl goede suggesties voor de invulling van de door het CDA a! meermalen 

voorgestelde, maar nag slecht uitgewerkte jeugdcoordinator. Hij stelt voor voor 

zo'n functie ruimte te maken in het onderwijsbeleid. Deze zou vervuld moeten 

worden door een opvoedkundige die aan het school team wordt toegevoegd. Deze 

zou niet belast moeten worden met onderwijs, maar met pedagogische zaken. 

Het accent ligt niet op het justitieel aanspreken op de verantwoordelijkheid 

maar op sociale steun en controle in de betrokkenheid tussen school en 

ouders.De taak van die coordinator zou onder andere bestaan in 'counseling van 

docenten die opvoedingsproblemen signaleren en zelf ouders daarover willen en 

kunnen aanspreken, schakel te vormen tussen school, betrokkenen in de eerste 

lijn en het Bureau Jeugdzorg en verzorgen van professioneel overleg en de rap

portage bij verwijzing. Het voordeel van deze constructie is dat het onderwij

zend personeel niet be last wordt met de opvoedingsproblematiek. 

Over de vraag of ouders tot iets geclwongen moeten worden wanneer hun kind 

in aanraking komt met het strafrecht gaat het artikel van Gerard de Jonge. 

Opvallend is zijn vasts telling dat het jeugdstrafrecht ouders niet wezenlijk 

betrekt bij de athandeling van strafzaken tegen hun kinderen. Dat is eigenlijk te 

gek voor woorden en zou dus moeten veranderen. Daarvoor zijn drie verschillen

de modellen. Ten eerste zouden de ouders kunnen worden gestraft, zoals in som

mige staten in Noord-Amerika het geval is. Hiertoe zouden criteria voor straf

rechtelijke ouderlijke aansprakelijkheid in het Wetboek van Strafrecht moeten 

worden vastgelegd. Een tweede mogelijkheid is de Engelse: ouders worden ver

plicht een opvoedingscursus te volgen. Of dit model in Engeland een succes is, is 

nog maar zeer de vraag. Waarschijnlijk in oktober aanstaande zullen de eerste 

evaluaties beschikbaar zijn. Het laatste en door DeJonge geprefereercle model is 

het cooperatieve model. Hierbij maken ouders in het kader van aan de jeugd

sanctie te verbinden voorwaarden afspraken met Justitie over de invulling van 

hun rol bij de tenuitvoerlegging van de (gedeeltelijk voorwaardelijke) sanctie die 

hun kind wordt opgelegd. In ruil hiervoor is dan op verschillende manieren ver

lichting van de sanctie mogelijk. De voorstellen van DeJonge zijn in ieder geval 

de moeite van het overwegen waard. Nader onderzocht zal moeten worden of 

het dwangmodel zomaar moet worden afgewezen. De evaluatie van de maatrege

len in Engeland zou bij die overwegingen een rol moeten spelen. 



Over jeugd- en gezinsbeleid in het kader van veiligheidsontwikkeling is dan nog 

lang niet alles aan de orde geweest. Natuurlijk is ook het voorstel voor een jon

gensfjongemannenbeleid relevant en moeten de aanbevelingen van Eldering 

inzake het integratiebeleid ter harte genomen worden. En niet te vergeten moet 

de jeugdhulpverleningfjeugdbescherming nu eens eindelijk goed op orde wor

den gebracht. Tenslotte moet de door het CDA voorgestelde maatschappelijke 

stage er komen (zie het artikel van Maat in dit nummer). In het najaar zal het 

Wetenschappelijk Instituut over het brede terrein van het jeugdfgezinsbeleid een 

beleidsadvies presenteren. 

Afsluiting 

Het CDA heeft in het veiligheidsdebat tot nog toe twee verschillende gezichten 

getoond: het repressieve van Kansen bieden, grenzen stellen en het preventieve van 

Samen Nederland veilig maken. De samenhang daartussen is niet echt duidelijk 

gemaakt. Door dit zomernummer wordt het CDA uitgedaagd het veiligheidsthe

ma niet primair te zien als een electorale kans, maar vee leer als een inhoudelijk 

vraagstuk. Bij nauwkeurige analyse zal blijken dat preventie en repressie niet 

van elkaar losgezien kunnen worden. In een liberale maatschappij waar zelfbe

schikking een 'heilige koe' is zalmen snel naar repressie grijpen omdat men het 

prive-domein onaantastbaar acht. Preventiebeleid raakt al te snel aan de indivi

duele vrijheid. Men kiest daarom onder andere voor end-of-pipe oplossingen 

(zwaarder straffen). Evenmin is het echter verstandig om zich aileen te rich ten 

op preventie. Het lijkt erop dat bisschop van Luyn daarvoor kiest als hij schrijft: 

'Niet repressie, maar preventie draagt bij aan de oplossing van het probleem'. 

Oat lijkt mij te optimistisch: zonder rechtshandhaving (repressie) werkt preven

tie ook niet. Het zou dom zijn oude wijsheden als 'al te goed is buurmans gek' in 

de wind te slaan. Die verbinding van repressie en preventie als schering en 

inslag is ook altijd een wezenskenmerk geweest van het veiligheidsbeleid dat in 

CDA-kabinetten is gevoerd. Het artikel van Fijnaut wijst er terecht op hoe belang

rijk rechtshandhaving is om de georganiseerde misdaad buiten de deur te hou

den. Wethouder Zwart uit Utrecht is ook buitengewoon duidelijk: 'Ik wil er wel 

op wijzen dat vooral in de handhaving de overheid in het verleden ernstig 

tekortgeschoten is. Ik vind dat preventie en rechtshandhaving bij elkaar horen. 

Van effectief optreden tegen zaken als graffiti, hondenpoep, rondslingerend 

huisvuil, schoolverzuim, onveilig verkeersgedrag gaat een preventieve werking 

uit. Tevens krijgt de overheid bij een strikt handhavingsbeleid goodwill bij de 

burgers' . Oat neemt echter niet weg dater vee! werk gemaakt moet worden van 

preventie. Het lijkt mij de plicht van een partij die in de christelijke traditie staat 

om ook ervoor te zorgen dat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden om hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Organisaties en burgers mede-
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verantwoordelijk maken voor veiligheidsontwikkeling past daarin geheel. Ook 

van ouders mag dat gevraagd worden en hen moet daartoe ook voluit de kans 

geboden worden. Als het appel niet beantwoord wordt. mag er best wat dwang 

en drang uitgeoefend worden. Omdat de resultaten van preventie moeilijker 

hard te maken zijn is deze weg misschien minder verleidelijk. Het gaat daarbij 

echter om een lange termijninvestering die op den duur haar vruchten zal 

afWerpen. Bijvoorbeeld: wanneer het integratiebeleid anders aangepakt was 

kampte Nederland nu waarschijnlijk met vee! minder jeugdcriminaliteit; wan

neer eerder vee! meer werk gemaakt was van zelfregulering in de horeca. sport 

en media kampten we mogelijk minder met zinloos geweld. Het voordeel van 

preventiebeleid is tenslotte dat het bijdraagt aan het doorbreken van de cultuur 

van afzijdigheid die in Nederland zo overheersend is. 

1l1ijs jansen 

redactie-secretaris 




