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]ACQUELIEN SOETENHORST 

'" Kleine (mis) daden, grote gevolgen' 

Waarom wordt er in de jaren tachtig tijd, mens
kracht en geld geïnvesteerd om het probleem van 
de kleine criminaliteit aan te vatten? Er zijn toch 
waarachtig ernstiger problemen, zoals de werk
loosheid, de bewapeningswedloop en het on
maatschappelijk gedrag van 'de groten', of dit nu 
politici zijn of industriëlen? 

Toch noemt de regeringsverklaring van 1982 
met zoveel woorden de noodzaak juist dit pro
bleem van de toenemende criminaliteit als over
heid serieus te nemen. Ook het parlement laat 
zich niet onbetuigd, gezien de aanvaarding van 
de motie-Nijpels waarin wordt aangedrongen op 
een criminaliteitsbestrijdingsplan. Op dit mo
ment (april) wordt koortsachtig gewerkt aan de 
voorbereiding van dit plan, waarbij nogal wat 
ministeries betrokken zijn. Als dit nummer van 
Idee'66 verschijnt is het plan waarschijnlijk net 
gepu bliceerd. 

Daarnaast werkt de commissie-Roethof voor
stellen uit voor de aanpak van de kleine crimi
naliteit. December 1984 verscheen het interim
rapport van deze commissie, dat 20 aanbevelin
gen bevat. Daarin worden met name de andere 
ministeries, zoals Verkeer en Waterstaat, Onder
wijs en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken -
met in haar kielzog de Vereniging van Neder
landse Gemeenten - wvc en Sociale Zaken, aan
gesproken op hun verantwoordelijkheid voor het 
terugdringen van het misdaad-fenomeen. Vrij 

opmerkelijk, omdat tot voor kort het ministerie 
van Justitie zich autonoom achtte op het terrein 
van de criminaliteitsbestrijding. Het deelnemen 
van justitie in het zogenaamde welzijnsbeleid 
ging dan ook steeds schoorvoetend. Het zal heel 
wat tact en overleg vergen om de wederzijdse ver
antwoordelijkheden te preciseren en in zekere zin 
opnieuw af te bakenen. Justitie zal namelijk ook 
iets van haar autonomie moeten prijsgeven .. . Dit 
proces komt nu op gang in gesprekken op amb
telijk niveau. Daarnaast gaat de commissie-Roet
hof een aantal hoorzittingen houden, waarvoor 
deskundigen op het gebied van onderwijs en 
jeugd- en jongerenwerk worden uitgenodigd. 
Tenslotte zal de commissie een paar onderzoeken 
uitzetten, met als doel de door haar ontwikkelde 
visie over de beste aanpak van de problematiek 
te toetsen. Deze visie houdt zeer kort samengevat 
in: criminaliteit - en dus de bestrijding van cri
minaliteit - is geen exclusief probleem voor justi
tie en politie, maar gaat de samenleving als ge
heel aan. 

Als personeel op de tram en in de winkel ver
dwijnt, verdwijnt daarmee de toezichtfunctie. 
Juist dit soort beroepen die niet primair gericht 
zijn op het toezichthouden, zijn heel functioneel 
vanuit preventief gezichtspunt. Als de school zich 
beperkt tot 'leerfabriek' of 'afvalinstituut' dan 
worden de drop-outs door deze duur betaalde in
stituten geproduceerd. Wie doorgaat met onper-
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soonlijke flatgebouwen neerzetten, moet niet ver

baasd zijn wanneer liefde en zorg voor de om
geving ver te zoeken is. 

Maar voordat ik verder inga op de benadering 

van de commissie-Roethof, moet de aan het begin 
gestelde vraag nog beantwoord worden. Van
waar deze overmatige belangstelling voor een 
betrekkelijk ondergeschikt probleem? 

Drie redenen 

matiek. Of fundamenteel, doordat er in het par

lement over gedebatteerd is, of incidenteel. Dit 
laatste heeft nog een grotere 'impact', vooral 
wanneer dader of slachtoffer zijn/haar verhaal 
mag vertellen bij Sonja Barend. Hoe precies de 
relatie loopt naar gevoelens van onveiligheid is 
nog niet ondubbelzinnig af te lezen uit de resul
taten van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor 
is het fenomeen te complex en zijn angstgevoelens 
een te vaag begrip. Wel blijkt het samenstel van 
factoren, dat zich thans in Nederland voordoet, 

e Daarvoor zijn minstens drie redenen aan te ge- deze angstgevoelens te bevorderen. 
n ven. 
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Ten eerste neemt dit type normoverschrijding de 
laatste jaren fors toe. Vandalisme, winkeldiefstal 
en zwartrijden behoren tot de toppers. Daarnaast 
heeft ieder wel ervaring gehad met fietsendiefstal, 
verkeersovertredingen en - in mindere mate - met 
klein geweld. Dit laatste varieert van hanig doen 
in café of bus tot en met vech tpartijen. De regel
matige publikatie van uitkomsten van slachtof
ferenquêtes en door de politie geregistreerde 'mis
daadcijfers, gecombineerd met de eigen ervaring, 
vergroot de zichtbaarheid van dit probleem. Een 
recente nog niet gepubliceerde enquête waarin de 
mensen is gevraagd een prijskaartje te hangen 
aan de maatregelen tot bestrijding van bepaalde 
soorten criminaliteit, maakt duidelijk dat men er 
wel wat voor over heeft. Zo is men voor uitbrei
ding van fietsenstallingen bij stations. Wie de dik
ke pakken fietsen ziet bij stations waar een der
gelijke stalling aanwezig is, bekruipt twijfel over 
de betekenis van dit soort gegevens. Bereiken zij 
alleen de niet-fietsers of doen de ondervraagden 
zich op papier braver voor dan in werkelijkheid? 

De tweede verklaring voor de politieke aandacht 
voor het rnisdaadfenomeen komt voort uit de 
overbelasting van het strafrechtelijk stelsel. De 
media berichten keer op keer over deze proble-

De derde factor die als verklaring kan dienen, IS 

minder hard dan de twee voorafgaande factoren. 
Toch speelt zij een rol, want de toename van 
misdaadcijfers en het gebrekkig functioneren van 
het strafrechtelijk stelsel speelden al vanaf eind 
jaren zestig. Het opsporingspercentage van de 
politie daalde. Ook toen waren er wachtlijsten 
voor de executie van vrijheidstraffen en werd een 
eenmalige gratiëring toegepast om de overbelas
ting hanteerbaar te houden. Alleen in die periode 
was de toon in parlement en media anders. De 
nota over het gevangenis beleid, die de n'66-
staatssecretaris van Justitie Schelterna in I g8 I 
produceerde, draagt daar nog de sporen van . 
Humanisering, tolerantie, weinig geloof in de ze
geningen van de gevangenisstraf en het centraal 
stellen van de vrijheidsrechten zijn kort gesteld 
de ingrediënten. Zij zijn ook te vinden in het eer
ste verkiezingsprogramma van n'66. 

Maar in de jaren tachtig is de toonzetting in
grijpend veranderd. Volgens bevolkingsonder
zoek naar culturele veranderingen begint de om
slag in opinieklimaat al rond het midden van de 
jaren zeventig. Issues als democratisering, parti
cipatie en uitoefening van vrijheidsrechten verlie
zen steun. Het cultureel klimaat wordt ' realisti
scher'. Duidelijk valt dit af te lezen uit het verlies 
aan steun van de stelling: 'Misdadigers moet men 
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veranderen in plaats van straffen'. In 1970 werd 

dit nog door 73% van de ondervraagden onder
schreven; in 1981 was dit percentage gedaald tot 
3 I ,4 %. Overigens leeft de wens tot invoering van 
de doodstraf over deze hele periode maar bij on

geveer 30% van de bevolking. Toch kan men -
in combinatie met andere ontwikkelingen - stel
len dat de hardere vormen van reactie op afwij
kend gedrag winnen op de zachtere vormen. De 
aandacht is meer gericht op het leed dat het 
slachtoffer ondervindt dan op de eventueel socia
le oorzaken van het wangedrag van de dader, 
diens zwakkere maatschappelijke positie en de 
selectieve aandacht van justitie en politie voor 
bepaalde deviante groepen. Door de combinatie 
van deze drie factoren dreigen bepaalde waar
den, waar n'66 juist voor staat, in de klem te ra
ken. 

Terugtred van de overheid 

De periode van economische teruggang ging ge
paard met kritiek op de ' Interventiestaat' . Hoe
wel links wat meer aarzeling vertoont dan rechts, 
is er een brede politieke consensus over de nood
zaak te breken met het automatisme dat de over
heid voor elk sociaal probleem een oplossing moet 
bieden. Een terugtred van de overheid houdt een 
groter appèl in op de vitaliteit van de samenle
ving op het niveau van de buurt, de school en het 
verenigingsleven. Daarnaast wordt ook het be
drijfsleven op zijn verantwoordelijkheid aange
sproken. Waarden uit een eerdere periode win
nen aan betekenis, zoals de geborgenheid van het 
gezin en de familie. Wanneer de gemeenschap op 
kleine schaal weer aan spankracht wint, kan dit 
een preventief effect hebben op onmaatschappe
lijk gedrag, zo is de redenering. Tot zo ver liggen 
links en rechts op één lijn. Verschillen ontstaan 
bij de invulling. Links denkt daarbij meer aan 
vormingsachtige activiteiten en werkgelegen-

heidsprojecten, terwijl rechts veel ziet in privati

sering, gehuld in retoriek rond 'de zorgzame sa
menleving' . 

Hier nu past een gezond gevoel van wantrou
wen. Vormen van sociale controle op wijkniveau 

fungeren al gauw als verlengstuk van politie en 
justitie en dus van overheidsinvloed. Juist in de 
punitieve sfeer is van versterking van overheidsin
vloed sprake. De afgelopen jaren is het aantal 
gevangeniscellen al met 50% gegroeid en een ver
dere toename staat op stapel. Vragen naar effi
ciency en effectiviteit richten zich met name op 
de 'zachtere' vormen van interventie en laten de 
harde vormen ongemoeid. Kortom: idealisme 
maakt plaats voor realisme. Humanistisch-libera
le idealen raken ingeklemd tussen het realisme 
van de markt en het wollig sentiment van de fa
milie. 

Waar staat D'66? 

Het pleidooi voor een terugtred van de overheid 
hoort men dus zowel in progressieve als in con
servatieve kring. Beiden willen minder overheids
bemoeienis en meer ruimte voor de eigen leef
wereld van mensen. Verschillen ontstaan bij het 
inkleuren. Iemand als minister Brinkman maakt 
er geen geheim van dat hij het gezin hoog in het 
vaandel heeft. Van individualisering en experi
menten met andere samenlevingsvormen - ook 
een stukje vitaliteit - moet hij weinig hebben. Het 
gaat vooral om de knusheid van de familie en de 
klaverjasclub. Wie al wat ouder is, weet maar al 
te goed hoe beklemmend deze kunnen zijn. De 
druk tot conformisme is groot. Het is een beeld 
van rust en orde. In het verlengde hiervan ligt 
criminaliteitsbestrijding door het instellen van 
burgerwachten; het entameren van maatregelen 
gericht op outsiders, zoals drugverslaafden en 
randgroep-jongeren. Rechtvaardigheidsvragen 
en controle op macht komen niet aan bod. 
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Dat ligt anders bij het vrijheidszoekende anti

etatisme dat n '66 in het vaandel draagt. Dit 
houdt vast aan democratisering en controle op 
macht. Hier staat niet het streven naar rust en 
orde voorop. Dit leidt immers tot het uitsluiten 

van storende elementen, zonder dat het stelsel ter 
discussie komt te staan. Het doodt het vernieu
wingspotentieel van de samenleving. Als de over
heid er niet in slaagt om het criminaliteitspro
bleem binnen aanvaardbare grenzen te houden, 
dan gaat het er om de mensen zelf weer bij deze 
problematiek te betrekken. Betrokkenheid vereist 
medezeggenschap. Als de problematiek van bij
voorbeeld overmatig vandalisme in een bepaalde 
wijk op dat niveau aan de orde komt, dan zullen 
de betrokken burgers ook inzicht verlangen in de 
gang en wandel van politie en justitie. Dit kan 
door in een gemeente een criminaliteitsbestrij
dingsplan op te stellen, waarin inspraak is gega
randeerd . Door mensen niet alleen te enquêteren, 
maar ook te betrekken bij de evaluatie van pro
jecten. Door de aandacht niet primair te richten 
op criminaliteit en angst voor misdaad, maar het 
terugdringen hiervan als een prettig bij produkt 
te beschouwen van een versterkte politieke be
trokkenheid . Dit kan alleen wanneer de autori
teiten kritiek en controle op de besluitvorming, 
die zich nu nog in hun eigen kring afspeelt, toe
laten. Het zogenaamde driehoeksoverleg tussen 
burgemeester, commissaris van politie en officier 
van justitie, is hier een voorbeeld van. Een stap 
in die richting is het appèl dat de justitiële au
toriteiten thans doen op de andere overheden -
ministeries en gemeenten - hetgeen aan het begin 
van dit artikel is genoemd. Omdat deze minis
teries vaak meer vertrouwd zijn met inspraak en 
participatie van de kant van het publiek, kan dit 
ook een openbrekend effect hebben. Kortom de 
ingrediënten voor een n'66 opstelling zijn voor 
handen: open oog voor (ontbrekende) controle 
op macht, het creëren van ruimte voor mensen 

om zelf oplossingen te vinden voor criminali

seerbare gebeurtenissen, zelf netwerken te ont
wikkelen op buurt- en wijkniveau en het vergro
ten van participatiemogelijkheden in de politieke 
besluitvorming. De wens van slachtoffers van de

licten om beter geïnformeerd te worden over het 
verloop van de strafzaak past hier uitstekend in . 
Hieruit is het programma voor de overheid even

eens af te lezen. Men kan niet problemen naar de 
bevolking toeschuiven en zelf buiten schot blij
ven. De zeggenschap van de bevolking óp prio
riteitstelling, het opzetten van criminaliteitsbe
strijdingsprojecten en het evalueren van deze 
projecten moet politieke vorm krijgen . Door sy
stematische informatie ('Teil the truth' )-campag
nes, zal de kloof die er nu bestaat tussen wat men 
denkt dat justitie doet en kan, en de realiteit ver
kleind worden. Dit betekent nogal wat, omdat 
juist op dit terrein het gezag vaak gebaseerd is op 
bepaalde ficties. Voorbeelden daarvan zijn het 
legaliteitsbeginsel voor de politie (alle normover
schrijdingen worden geverbaliseerd) en de gelijk
heid in vervolging en opsporing. Het is van be
lang de vitaliteit die op buurt- of wijkniveau aan
wezig is te versterken. Voorwaarde daartoe is om 
mensen ruimte te geven om daarvoor een eigen 
vorm te vinden. 

Wat betreft de terugtred van de overheid past 
een flinke dosis ongeloof. De regeringscommissa
ris Tjeenk Willink constateerde onlangs een ui
terst mager resultaat van de deregulering en de
centralisatie-operaties. Het aantal rijksambtena
ren neemt nauwelijks af en wat kunnen die men
sen anders doen dan zich bemoeien met de bur
gers door regelgeving? Ga er maar van uit dat de 
interventiestaat er is en alleen maar doeltreffen
der wordt door de concentratie van kennis en 
macht bij de overheidsinstanties. Gegeven deze 
situatie is het van des te groter belang om het 
'vijandbeeld ' van die overheid bij te stellen. Bij 
de uitbouw van de verzorgingstaat zijn allerlei 
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taken toevertrouwd aan instanties, die ten dienste 

staan van het publiek. Zij zijn deze relatie gaan 
vergeten en zich steeds sterker gaan richten op de 
overheid (waar het geld vandaan komt). Het is 
dus zaak om deze instanties tot de orde te roepen 

(een ander soort orde, dan in combinatie met 
rust) en weer 'in gesprek' te brengen met de men
sen, die er mee te maken hebben. Om dit tegen
spel te kunnen bieden is niet alleen civiele vaar
digheid, maar ook civiele ,moed nodig. Informa-

tie, participatie en controle op machtsuitoefening 

door de overheid in het algemeen en justitie in 
het bijzonder blijven dan ook trefwoorden voor 
0'66, juist als het gaat om een fenomeen als de 
bestrijding van de kleine criminaliteit. * 

april 1985 

• De cijfers zijn ontleend aan het Sociaal en cultureel rapport 
'982, p. 244· 
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