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Het CDA is eenzijdig gericht op een kant van de veiligheidsme

dialle: de repressie en het verbeteren van (rechts- )systemen. 

Vanuit onze bijbelse grondslag moet onze aandacht meer dan nu 

het geval is uitgaan naar de positie van delinquenten. 

V
llllgheld en hc,liiJdlng v~11 

de LIII11111JiltCit hct ZIJn 

thcmJ' d1c 1 ced' IJngc tiJd 

hoog op de rolltlekc agcn· 

dJ q~~n Ook het CUi\ heelt met nJ-

me in de tltgclopcn jJrcn wJonn 

rcgenngwerJntwoordeliJkheid were! 

gcdrZigcn. volor n1ccgcdt1an in de '-.triid 

voor ccn vciligc en zckcrc '-,tllllC!llcving 

WJt mij daJrbij echrcr op-

valt, i' dJt vceiJI 'tcrk de 

n~druk i' gclcgd op re

prc"le en het verhcrcrcn 

vJn 1 rcchh)wqcmcn. 

,\leer bcvocgdhcdcn. cen 

-.trcngcrc aJnpak, n1ccr 

ccllcn, mcer 'trJtbaar,tel

lingcn, tcrme taaL in een 

zccr hoog tcn1po ztin n1ct 

n~mc op initiatld vJn de 

voornlJligc nlini<.,tcr van 

Juqitic Hir,ch IJJIIin, vccl 

initiaticvcn gcnomcn en vccl \VCt'iont~ 

wcrpcn aan de Twccdc KanllT attngc

hodcn, tcncindc clkcticvcr tcgen 

vcrqoringcn vJn de recht,ordc tc kun

nen optrcdcn. De bc,trijcling van de 

zwarc gcorgani"ccrdc crinllnalitcit i..., in 

dat vcd)Jnd dikwijl, ccn toverwoord. 

.\\ip1 qcJiing i' clat her C[)A te zccr gc-

focuq "'"' en " op ccn ZIJdc van de 

'vcilighcld,mcdaillc' De ~nclcrc kant. 

de mcmci1Jkc, " Jlgcz1e11 van hct 

,JJchtollcr, onvoldoendc in het viz1cr 

1 gcwcc,l). DJt i' nict Jllccn onvc-r,tan

clig mct hct oog op de Olllwlkkcling 

von de ...,Jmcnlcving llltlar c.bt .... raat 

n1ijn<., lllZlcn-.. hovcnd1cn op gc<..,pZlnncn 

voct mel onzc gronci,!Jg, de hidx·l. Ti1d 

voor vn~nclenng du,_ Len 

ple1dooi voor aandJc ht 

voor rncn-;cn. 

In hct ondnqJJnclc zal 1k 

ccrq kort de bcick bntcn 

vJn de mcc!Jillc ,chchen 

Vcrvolgem probccr 1k JJn 

rc gcvcn hoc hct Cl);\ 

naar llllJll mcn1ng VJill!lt 

zijn grond...,lag hicrmcc 

zou rnoctcn omgzlJn l)c 

JJndJcht voor mcmcn zJI 

dJarhij al<. ccnrraal themJ fungnen ll11 

wijzc van voorhccldcn zJI ih. ccn JJillJI 

conu-ctc zakcn noemcn d1c nict 'rro

kcn met de hcnadcring zoJI' ik d1e 

voor-.ta en die nJar mijn n1ening tot de 

concJu,ie Jc,dcn dat her CJ)A ccn Jn-

der accent n1oct lcggcn JJndacht voor 

llll'Jl'-,ell! 
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De 'veiligheidsmedaille' en de 
grondslag 
Fen vcdtgc <..,JillCI1lcving j<.., van cnorn1 

hc\Ztng Hct 1.., dan ook ccn gocdc zJak 

dat veel aamlacht worllt ge,chonken 

J,111 de he,trwling en het voorkomen 

van inhreuken op d1c vcilighcid. wat 1k 

gcnlJk..,hzdvc lllJJr critntnalitcit zJI noc

mcn (:nnlllltllitcit vcroorzJokt inli11LT<., 

veel matericlc en immatenclc ,chade 

het hepcrkt ml'men in hun 

gelding, <..,pcc__izdc en gcncrztlc prcvcntic 

en hcvciliging, kan hct -.trzdtcn VZlJk 

nict uithliJVell AndcrziJd' nwetcn deze 

mcml'n ook de kan' kr1igcn hun bond 

met de 'amcnlcvlllg te hcr,tcllcn. LiJ 

mocten weer volwaardige lcdcn VJil d1c 

-,anlcnlcv111g kunncn worden. Zi! vcr

dicnen aandacht 

J)c hiJhcllccrt om over Cod<, onvoor

waardcll)kc J,eldc voor de men<,, met 

zqn nloo1c kantcn, n1aar 

nwgeliikhedcll, etc Het 

hclJng VJn ccn gocd toe~ 

gcrLt<..,t JU<.,tlticcl appZlrtttlt. 

VJil het betrekkcn VJll par

ttcultLTC organt..,atic..., en in

-.tcllingcn en VZlll burger-. 

hiJ Jll·cventie en JJllpJk, 

\'Zlll tnccr zorg voor ...,\ocht-

Het denken in 'wij' 
ook met ziJn gchroken

lwid. Vanuit vcrbonden-

en 'zij' (de 

'criminelen') 

bevordert de 

hcid met de Vader, de 

Loon en de flcillgc Cee<,t 

i' zip1 opdrJcht cr een van 

lielde voor clbar. vJn 

zorg voor en hetmkkcn

heid met elbar DJt geldt 
onveiligheid en is 

oiler' van delicten, hehodt bepaald niet bijbels. in het b1jzonder voor die 

daaron1 gccn hctoog 

Lr" cchtcr ook cen Jndere kant JJll de 

medaillc nameliik de kant van dcgene 

die de veiligheid hedrcigl, de bnt van 

de deiJnquelll. luiq dezl' zitlk i' <;terk 

ondcrhelicht gehkven e11 hehoelt onzc 

JJndacht. Len echt vcdige <,amenlcvlllg 

vraagt in1mcr<.., 0111 vcrtrouwcn van de 

memen, in dezc <;Jmenlcvlllg \Vanneer 

mcn'-.cn worden huitcngc..,\otcn huttcn 

'pel gezet. zullcn ZIJ hun vcrtrouwen in 

de '"menlcving vcrlJezcn, hugeen de 

cllwedigheld vergroot Het denken in 

wi1' en 'ziJ' 1dc 'criminelcn''. wal Jchtcr 

de hcmlige eellZJJdJge hcnJdcring ,chuil 

liikt te gaan hevordert derhalvc de Oll

vedigheid, en " bovendien - en dat i' 

nog heiJngrijkcr- hcpaald niet hijhek 

( )nzc grond...,\ag vraagt du-.. on1 ccn an

dere houding In het hiJZonder ten JJll-

Z!Cil VOI1 lllCil"iCll 

Aandacht voor mensen 
,\ kn<,en d1e inhrcuken maken op de 

rcchhordc kunncn daarop ZlJngc<..,pro

ken worden. l11t een oogpunt van vn-

memen die het nwcill)k 

hehhen 111 o11Ze 'Jmenkving. 

len partiJ die de hidxl al, gromhlag 

voor hJar hJndekn JJilVJardt, zal VJil

uit dat per,pcctlcl aanclacht moeten 

hehben voor delinquenten en nict ac

ccptercn dat ze JJn de zijlipl komen te 

"itaan. l-lct Z!Jil n1cn~cn d1c cloorgaon<.., 

ccn hoop ellcnde in hun Ieven hebhen 

meegcmJakt. en nu dikw1d' vcr,laJid 

ziin aan drug<;, alcohol ot gokken. Dat 

neenlt hun verJntwooJ·deliikheid voor 

de dlllgen die ze doen uJterJard niet 

weg, maar maakt hct vaJk wei hegr1Jpe

ll)k lui'l van het C[)A verwacht ik 

hicrvoor JJndacht. In de nota 

'We1·kzamc detentie van I cyq· WJJI'

vooJ· oud-mini<;tcr van lu'>tltie J-~Jir'>ch 

Ballin medeverantwoorckliik "'"'· 'tJJll 

1nooic \voordcn zoz!l..., nlcn-..waordig

held. rc'>OCJJii<;Jtic en dcrgeliJke lllJJI' 

wat wordt hicrvt~n waDrgcnlJJkt in de 

prakl1Jk~ 1 Hoc worllt daadwcrkeliJk 

n1ct nlcn-.;cn 'onlgc...,prongcn'.., Hocvccl 

geld hehben we daar voor over' lk 

Jloem een JJlltJI voorheelden: 
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- In de gevangenissen laat de psychi

sche gestcldhcid van de meeste mensen 

vee! te wensen over. Ongeveer drie 

procent van de gedetineerden is feite

Iijk detentie-ongeschikt; minstens ze

ven procent heeft een ernstige 

persoonlijkheidsstoornis2 Ruim de 

helft van bet aantal gedetineerden be

hoort tot de zogenaamde probleem

groepen in bet gevangeniswezen. Circa 

50% van deze groep Ievert risico's op 

voor anderen; ten aanzien van de ande

re helft is bescherming geboden vanwe

ge de kwetsbare positic of persoon

lijkheidl De ombudsman heeft recen

telijk gewezen op bet gebrek aan 'des

kundigheid van onder meer peniten

tiaire inrichtingswerkers ten aanzien 

van de medische kant van de verzor

ging van gedetineerden, de bereikbaar

heid van inrichtingsartsen en de 

accommodatie voor de verzorging van 

zieken'" Het is echter voornamelijk 

pappen en nathouden. Voor echte hulp 

is geen ruimte en vooral geen geld. Er 

bestaat een wachtlijst voor terbeschik

kinggestelden llijna honderd mensen 

wachten in de gevangenis, soms wei een 

jaar, op een plaats in cen inrichting waar 

ze behandeld kunnen worden. En die 

lijst lijkt aileen maar te gaan groeien ... ' 

- Twee mensen op ccn eel is niet Ianger 

We moeten meer 

dan ooit op zoek 

naar alternatieven 

voor de 

vrijheidsstraf. 

onmogelijk Daarbij gaat het 

niet aileen om personen die 

hechtenisstraf (korte vrij

heidsstraf) of vervangende 

hechtenis ondergaan en om 

in bewaring gestelde vrccm

delingen, maar ook om sinds 

20 juli 1994 vcroordeelde en 

onveroordeelde mensen in 

het Huis van llewaring, waar

bij niet wordt uitgesloten dat twee 

mensen in een eenpersoonscel worden 

ondergebracht Cedreven door de zorg 

om het personeel van de inrichtingen 

( op zich belangrijk) en de kosten van 

compenserende maatregelen, wordt -

ook door bet CDA - voorbijgegaan aan 

de belangen van de gedetineerden. De 

kritiek van 'buitenstaanders' waaron

der de beroepscommissie van de sectie 

gevangeniswezen van de Centrale Raad 

- is niet mals: lnhumaan, criminogeen 

en 'in strijd met een fatsoenlijke en 

menselijke behandcling van de gedeti

neerde mcdemens'(; 

- Ongeveer 50')(, van de gedetineerden 

is buitenlander. Dat is cen groep die bet 

vaak extra moeiliJk heeft in verband 

met taalproblemen en cultuurverschil

len. Schrijnend is de situatie van een 

grotc groep vrouweliJke drugskoeriers, 

die jarenlang hun kinderen en partner 

nict zien en naar wic weinig aandacht 

uitgaat, omdat zij toch niet meer terug

keren in de (Nederlandse) samenlcving, 

maar zullen worden uitgezct. Is dat een 

menswaardige behandeling? 

- Een punt dat met bet voorgaande sa

menhangt is dat ongeveer de helft van 

de criminaliteit drugsgerelateerd is. Dat 

is voor de meeste buitenlanders de re

den van detentie. Toch blijft ook het 

CDA onverstoord hamcrcn op een bar

de strafrechtelijke aanpak van 'alles' wal 

met hard drugs tc makcn heeft, terwijl 

het een illusie is te denken dat daarmee 

het probleem ooit zal worden opgelost 

Ik vraag mij af of dus niet sericuzer dan 

ooit naar aiternatieven voor de aanpak 

van dit probleem moet worden ge

zocht. De huidige aanpak veroorzaakt 

immers vee! leed bij men<,en: slacht

offcrs van inbraken, berovingen en der

gelijke en de verslaafden zelf. Op welke 

wijze wordt aan deze mensen recht ge

daan? 

- Tot slot- er is nog vee! mccr te zeg

gcn. maar de ruimte laat hct niet toe -

nog iets over dienstverlening In deja

rcn zcventig werd er vanuit idcclc over-
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weging mee geexpcrimenteerd. 

Vandaag de dag wordt voornamelijk 

vanuit ecn financicel oogpunt - het 

werkt kostenbesparend naar de 

dienstverlening en andere alternatieven 

gekeken. Ook het CDA hamert op het 

strafkarakter en hct aantal mislukkin

gen. Maar moeten we juist niet meer 

dan ooit op zoek naar alternatieven 

voor de vrijheidsstraf. Oat memen 

doorgaans slechter de gevangcnis uit

komen dan ze erin gaan, staat als een 

paal hoven water, maar wat doen we 

daar meeJ Wees Juist blij wanneer ie

mand de structuur die de dienstvcrle

ning hem of haar hecft gcboden 

uiteindelijk als plezicrig heeft ervaren 

en cr mogelijk zelfs een baan aan over 

heeft gehouden. Dan ziet de rcchter 

deze persoon misschien niet meer terug 

en heeft de betrokkene wellicht nieuw 

pcrspectief gekrcgen. En is dat niet 

waar het juist om gaat. 

Maar het strekt verder 
Met de aandacht voor gedetinecrden is 

het cchter niet afgelopen. Er is mecr 

wcrk aan de winkel: Aandacht voor de 

opvangmogelijkheden van psychiatri

sche patienten, die bij gebrck aan op

vang niet zelden met justitie in 

aanraking komen. Huisvcsting, werkge

lcgenhcid, hct hecft er allemaal mee te 

maken. Toch is ook daar de aandacht 

vaak gcricht op cijfertjcs en structuren. 

Dat het om mensen gaat wordt vaak 

vcrgelen. Mensen vragen niet aileen in 

de gcvangenis aandacht, maar (juist) 

ook 'daarvoor' en erna. Hoc komt hct 

dat vee! cx-gedetinecrdcn haast onver

mijdclijk weer in hct oude milieu te

rechtkomcnc 

Slot 
I iet is litd voor bezinning Nieuwe lij

nen moeten worden uitgezct. Voor mij 

is daarbij onzc grondslag opnieuw in

spiratiebron. Het gaat niet om de syste

mcn en structuren, maar om mensen, 

geliefd door Cod en ieder met zijn ei

gen verantwoordelijkheid. Aan die 

mens moet recht worden gedaan. Oat 

betekent dat ook mindcr populairc kan

ten van het verhaal een rol dienen te 

spclen en dus niet aileen goedkope ver

halen van meer cellen en meer politic 

(Heerma onlangs in Eibcrgen) de we

reid in worden geslingcrd. Het CDA 

hccft naar mijn mening lef en moed no

dig om tegen aile tendenscn in met 

het risico voor 'soft' versleten te worden 

prioriteit te geven aan menscn in de 

verdrukking Niet aileen de bedreiging 

en schending van eigen huis en haard 

vraagt aandacht, maar juist ook de posi

tie van de delinquent. Voor mij is dat 

noodzakelijk voor ecn partij die zicht 

wil houden op Gods bedoeling met 

mensen en de wereld. 

Pieler uan Rest is tmiversitair docent straf- en 

strafproccsrecht amt de Rijksuniucrstteit Gro-

11tngw en rechter-plaatsvervanger i11 de Rccht

hank Cronin_qw. 
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heeld z1en 

Z1e her ldilrPersLr~j NdiiOIIill'r OIJJ/JJd'JIIdll 1091 van 

22 maan 1995, BHTK. 1 lJ94- I qr)5. 2-1 125 nr.;; 

1-2. 200 

5 Vgl. P~ydnsd1 !)c'/o(•dc r}c,letrJrcu,lcli o L, IS 

(J l:h::roepsumlllli'->~IC 7 tcbruan 1 (J<J-! SdiJLIJc, o 1-

22 Z1c nnk \Xll-. VJI1 Hcltlulll, 'Celdel111g I'> on

\VCttlg' Deitkt e11 Dd111kr1'c1il, mJJrt 1CJq5, }0{}-211 

< 
I I m 

I 

,.I 
,,I 

I 

r 
1:1 

I 1: 

I 
j, 

'.,I Cl 
l11 

J,l, 

I 

m 

v 

m 

z 

n 
;;o 

:s: 

z 
)> 

r 

--1 

m 

--1 


