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Het verdriet 
van Roethof 

Van sociale 
Als oud-kamerlid Roethof 
in 198 3 gevraagd wordt om 
een commissie te leiden die 
de regering moet adviseren 
over het criminaliteitspro
bleem, kan hij niet vermoe
den dat hij aan het einde van 
zijn politieke carriere nog 
zo vee! invloed zal verga
ren. De commissie Kleine 

intearatie naar 

sociale controle 

en terua?* 

steld, maar veeleer sociale 
maatregelen als krotoprui
ming en uitbreiding van de 
welzijnsvoorzieningen. Het 
rechtse standpunt staat hier 
- weinig verbazingwek
kend - diametraal op . 
Bankovervallen, kapingen 
en verkeersovertredingen 
Iaten zich volgens rechts 
niet bedwingen door een 
verbetering van het alge
meen welzijn. De remedie 
moet eerder gezocht wor
den in uitbreiding van poli
tic ('meer blauw op straat') 

Criminaliteit - ofwel com-
missie-Roethof - publi
ceert haar ad vies 'over 
mogelijke verbeteringen bij 
de voorkoming en bestrij-

FEMKE HALSEMA 

Suifmedewerker Wiardi Beckman StichtinB 

ding van kleine criminali-
teit' in het /nterim-(1984) en Eindrapport (1986) 
commissie Kleine Criminaliteit. 

Het verzoek om ad vies van de toenmalige minis
ter van Justitie speelt zich af tegen een politick kli
maat van ideologische patstellingen en polarisatie 
tussen de verschillende partijen in de Tweede 
Kamer . In linkse kringen is het in de jaren zeventig 
'bon ton' om - vrij naar Nagel - bij geluiden over 
de zorgwekkende toename van criminaliteit te ver
wijzen naar een andere krant. Aileen in de marges 
van sociaal beleid wordt een enkel woord aan het 
vraagstuk van de criminaliteit gewijd. Zo kan in het 
verkiezingsprogramma van de PvdA uit 1977 welis
waar gelezen worden dat 'de in maatschappelijke 
verhoudingen gelegen oorzaken worden opge
spoord en bestreden', maar daar blijft het bij (van 
Ruller, 1992). De erkenning van criminaliteit als 
autonoom maatschappelijk fenomeen botst met de 
ideologische vooronderstelling dat het de uitkomst 
is van een maatschappelijk en economisch uitslui
tingsproces. De gedachte is veeleer dat bij een juis
te verdeling van welvaart en welzijn criminaliteit 
als vanzelf op zal lossen. Strafrechtelijke repressie 
wordt - om met Den Uyl te spreken - beschouwd 
als een 'crgerlijke vorm van symptoombestrijding' 
(Van Oijk, 1 9 8 7). Logischerwijs worden dan ook 
zelden aanpassingen in de justitiele sfeer voorge-

en aanscherping van 
en Bunkers, 1995) 

strafmaatregelen. (Baerveldt 

Met het wisselen van het economische en poli
tieke tij aan het begin van de jaren tachtig en het 
aantreden van de 'no-nonsense' kabinetten worden 
de politieke en ideologische tegenstellingen in het 
criminaliteitsdebat scherper. Waar volgens links de 
stijgende criminaliteit verband houdt met het ver
slechterend welvaartsperspectief, de toenemende 
werkloosheid en het niet-sociale, hardvochtige ka
rakter van de maatregelen die hiertegen onderno
men worden; zoekt rechts de oorzaken vooral in 
het te tolerante linkse overheidsbeleid in de jaren 
zeventig. Deze impasse wordt in 1984 verbroken 
als de commissie-Roethof haar lnterimrapport 
publiceert en daarmee brede parlementaire consen
sus bewerkstelligt. 

Bij een bespreking van de rapporten van de com
missie Kleine Criminaliteit ( 1984/ 1986) wijst de 
socioloog Kapteijn erop dat gelijktijdig·met het ver
schijnen ervan zich een wending in de publieke opi
nie voltrok. 'Het nieuwe gelijk' van de commissie 
zou dee! uitmaken van een grotere conjunctuur
schommeling - 'een slag van de pendule'. Hij stelt: 
'wat eerder het recht van de sterkste werd ge
noemd en daarmee werd veroordeeld, heet nu het 
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recht van iedere burger om voor zichzelf te zorgen 
en dat klinkt aanzienlijk positiever 0 Hetzelfde maar 
dan omgekeerd geldt voor het begrip 'vrijheid' dat 
tot 'vrijblijvendheid' werd, of van 'mondigheid' 
dat in 'anomie' verkeerde en 'solidariteit' dat om
sloegin 'altegoedisbuurmansgek'o (1986; 248)0 
Kapteijn verwijt de commissie dat haar werk een 
uit~rukking vormt van deze conjunctuurschomme
ling, terwijl zij haar - weliswaar voorzichtig gefor
muleerde - voorstellen had moeten aanwenden ter 
correctieo Het 'gelijk van Kapteijn' is dubieuso 

Van oudsher bestaan in het debat over criminali
teit en haar oorzaken twee polaire positieso Aan de 
rechterzijde van het politieke forum bevindt zich de 
'rechtsmoralistische visie' (Leuw, 1994) 0 Crimi
naliteit wordt hierin volledig toegeschreven aan cri
minele individuen die de deugdzaamheid van de 
samenleving ondermijneno In zoverre de samenle
ving geproblematiseerd wordt is dat in het uithol
lend normbesef en de afwezigheid van een publieke 
moraal. Ter linkerzijde bevindt zich de 'linksradica
le visie' 0 Criminele individuen bestaan niet volgens 
deze zienswijze en criminaliteit is een sociaal-poli
tieke constructieo Schuld kan niet toegeschreven 
worden aan daders maar aan het bestaan van struc
tured maatschappelijk onrechto Wat Kapteijn de 
commissie-Roethof verwijt is dat zij in de door haar 
beschreven oorzaken van het criminaliteitspro
bleem overhelt naar de eerste visie, waar voorheen 
de tweede visie domineerde in het debato Aan deze 
twee posities kan echter nog een derde toegevoegd 
worden die het midden ertussen houdt: het 'plura
listische sociaal-liberale compromis' (Leuw, 1994)0 
Dit kenmerkt zich door zowel de structurele 
onrechtvaardigheid van de moderne samenleving 
centraal te stellen, als de 'slechtheid' en verant
woordelijkheid van het criminele individuo 

Naar mijn mening vormt het werk van Roethof 
CoSo een half geslaagde paging dit compromis te 
bereikeno De commissie zoekt wei degelijk naar een 
balans tussen het gelijk van gisteren en dat van van
daago 

0 
Weliswaar slaagt zij daar niet volledig in, 

maar ook is haar werk selectief gei'nterpreteerd en 
dienstbaar gemaakt aan het 'nieuwe gelijk' 0 De for
mule voor criminaliteitspreventie die de commissie 
presenteerde, bleek aansprekend en zeer handzaam 
en ging een eigen Ieven leiden: de oorspronkelijke 
analyse van Roethof en de zijnen en de maatschap
pelijke en politieke voorwaarden die zij erbij pre
senteerden werden gemakshalve vergeteno 

Ik noem dit 'het verdriet van Roethof - maar zou 
het evengoed de tragiek van tien jaar sociaal-derno
cratische criminaliteitspolitiek kunnen noemen: het 
idee van de vriendelijke 'socio-preventie' is ver
worden tot de enkelvoudige roep om meer en 
scherpere controleo 

Hieronder een paging tot reconstructie en tot 
hernieuwde interpretatie: een paging ook tot het 
(her)vinden van een 'pluralistisch sociaal-liberaal 
compromis' 0 

De 'commissie van de sociale controle' 
De Roethof-rapporten bevatten een aantal vernieu
wende elementeno Allereerst de definitie van crimi
naliteit die de commissie hanteert, ofwel het onder
scheid dat zij aanbrengt tussen zware en kleine cri
minaliteito In haar advies dat zich aileen op de pre
ventie en afdoening van kleine criminaliteit richt, 
spreekt de commissie van massaal voorkomende 
gedragingen die hinderlijk zijn - en niet zozeer 
gevaarlijk - maar bij de bevolking sterke gevoelens 
van onveiligheid teweegbrengeno Het gaat vooral 
om delicten als vandalisme, diefstal, inbraken in 
woningen, openbaar-vervoerfraude en verkeersde
licteno Volgens de comrnissie heeft de explosieve 
stijging van criminaliteit zich met name bij deze 
delicten voorgedaano Door deze delicten te om
schrijven als 'kleine criminaliteit' - in het begrip 
klinkt de 'normatieve gematigdheid' van de com
missie door - ontstaat ruimte voor sociale en 
bestuurlijke preventie in plaats van eenzijdige ver
sterking van politie en justitieo 

Een tweede vernieuwend element in het advies 
is dat kleine criminaliteit gekwalificeerd wordt als 
een typisch probleern van de opgroeiende jeugd -
ofwel een leeftijdsgebonden verschijnsel. De delia
ten waarover de commissie advies uitbrengt doen 
zich namelijk vooral voor bij jongeren vanaf onge
veer hun vijftiende jaar, met een piek rond het acht
tiende tot twintigste levensjaar, waarna de crirnina
liteit daalto 

Ten derde legt de commissie de verantwoorde
lijkheid voor het criminaliteitsprobleem niet meer 
uitsluitend bij de overheid - en dan met name bij 
het ministerie van Justitie - of bij de individuele 
burger, 'maar bij de sarnenwerkingsverbanden die 
te zamen het maatschappelijk middenveld uitma
ken, zoals bijvoorbeeld verenigingen, scholen, 
wijkcomite's en bedrijven' (1984; 44)0 De com
rnissie is van oordeel dat de informele sociale con
trole die van oudsher door deze instanties op bur-
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gers uitgeoefend wordt, de belangrijkste rem op 
criminaliteit is. 

Het centrale element van de Roethof-rapporten 
is het sociologische begrip 'sociale controle'. 
Volgens de commissie is 'de sociale controle die 
burgers binnen persoonlijke relaties ondervinden, 
( .. ) sterk verzwakt door onder andere verdergaan
de verstedelijking, de ontzuiling en het verlies aan 
traditionele gezagsverhoudingen binnen gezinnen, 
cholen, bedrijven etc. Dit verlies aan sociale con

trole-mechanismen is niet gecompenseerd door 
een versterking van de controle door functionaris
sen met een dienstverlenende taak in de publieke 
sfeer. lntegendeel, ook deze functionele controle is 
ten gevolge van commerciele .afwegingen op veel 
terreinen sterk verzwakt.' (I 9 8 6; I 3). Volgens de 
commissie heeft het verdwijnen van sociale contro
le-mechanismen zich gelijktijdig voorgedaan met 
de toenemende gelegenheid tot het plegen van cri
minaliteit: in winkels en warenhuizen worden luxe
goederen bijvoorbeeld verleidelijk en binnen hand
bereik tentoongespreid. Hoewel dit een waarheid 
als een koe lijkt, betekent het in het debat een 
belangrijke wending. In de (beleids)criminologie 
wordt tot dan voornamelijk aandacht besteed aan 
de dader, zijn motieven, persoonlijke achtergrond 
en maatschappelijke positie. Met het gelegenheids
perspectief verlegt de commissie de aandacht voor 
een dee! naar de locatie en het slachtoffer van crimi
naliteit. De redenering luidt dat criminaliteitspre
ventie effectiever kan zijn als inzicht verkregen 
wordt in wie de eventuele slachtoffers zijn en waar 
zij zich ophouden (Blankenburg, I 995) . 

Deze probleemafbakening en analyse van crimi
naliteit biedt voor zowel de linkse als rechtse partij
en aanknopingspunten en het centrale begrip socia
le controle roept geen herinneringen op aan eerder 
beleid. Hoewel de commissie afrekent met de 
'nai"eve welzijnsfilosofie' die in de jaren zeventig het 
linkse politieke denken begeleidt, slaagt zij erin -
zoals ook Kapteijn erkent - 'het midden te bewaren 
tussen de roep om meer politie en om meer buurt
en clubhuiswerk' (I 986; 253). 

De commissie maakt met het gebruik van het 
begrip sociale controle een strategische keuze, 
maar realiseert zich onvoldoende dat zij een proble
matisch begrip introduceert. Sociale controle 
wordt door de commissie gehanteerd als sociolo
gische verklaring voor complexe maatschappelijke 
verschuivingen. In de dagelijkse beleidsuitvoering 

wordt het echter gesimplificeerd tot een beheers
instrument: 'verhoging van (sociale) controle' 
wordt maatgevend voor de ministeriele goedkeu
ring van nieuwe maatregelen. De veelzijdigheid van 
de verschillende beleidsvoorstellen zoals die door 
de commissie zijn gemitieerd, komt hiermee ern
stig in het gedrang. 

De verwarring is inherent aan het begrip aange
zien 'social control' - door de commissie letterlijk 
vertaald - zo'n beetje alles betekent: 'from infant 
socialization to public execution' (Cohen, I985; 
2). Van het begrip is een varia aan definities in 
omloop. Zo wordt het getypeerd als 'alle processen 
en methoden waardoor de maatschappij poogt haar 
onderdanen aan de gestelde verwachtingen te Iaten 
voldoen' of in een beperktere definitie als 'het 
georganiseerde antwoord op gedrag dat door de 
maatschappij deviant en/ of sociaal problematisch 
wordtgezien' (De Kort, I995, 29I). Kenmerkend 
aan aile definities is dat het begrip tegelijkertijd 
gehanteerd wordt als verklaring voor, alswel als 
'bijna oncontroleerbaar instrument tot de instand
houding van een bestaande sociale orde ( .. )' 

(Brants-Langeraar, I 993; 3 27). De letterlijke 
vertaling van 'social control' roept ook problemen 
op omdat sociale controle in zijn alledaagse beteke
nis een meer conservatieve betekenis heeft dan de 
Engelse versie. Daarin houdt de term zo'n beetje 
het midden tussen sociale planning en sociale con
trole (Van Swaaningen, I 995; Cohen, I 994). 

Door critici is later gesteld dat de commissie van 
sociale controle een 'Mickey Mouse' -concept 
maakt: een rubberen stripfiguur die zich afhankelijk 
van het politieke ideaalbeeld naar aile kanten laat 
buigen. De PvdA blikt bijvoorbeeld terug op de 
welzijnsmaatschappij; terwijl het CDA de gelegen
heid aangrijpt om de periode van de verzuiling te 
Iaten herleven en de vvo het begrip gebruikt om 
zich af te zetten tegen overheidsbemoeienis omdat 
het ten koste van het zelfregulerend en -organise
rend vermogen van burgers zou gaan (Brants
Langeraar, I 993). De commissie heeft deze kritiek 
in zekere zin over zich afgeroepen omdat zij het 
begrip niet goed definieert en eveneens op een 
tweeslachtige manier een pregnante plaats geeft in 
zowel de analyse van het probleem als in de beleids
aanbevelingen. · 

Verhuld - maar daarom niet minder helder - ver
bindt de commissie echter twee 'richtinggevende 
principes' aan haar beleidsaanbevelingen, waaruit 
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alsnog blijkt wat haar voor ogen staat. Als eerste 
stelt zij dat 'de overdracht en handhaving van nor
men gemakkelijker verloopt naarmate de instantie 
en/ of persoon die zich hiervoor inspant, meer te 
bieden heeft in affectief, sociaal of economisch 
opzicht aan degene die de norm en krijgt opgelegd' 
( r 9 8 6; r 7). Met andere woorden, effectieve sociale 
controle vereist een zekere mate van wederkerig
heid. Normconform gedrag kan aileen afgedwon
gen worden als er iets tegenover staat. De commis
sie laat er geen misverstand over bestaan wat zij 
daarmee voor ogen heeft: het scheppen van 'stabie
le leefsituaties voor kinderen', bet aanbieden van 
een 'zinnige werkkring' en een 'voorbereidend 
onderwijsstelsel'. Versterking van de sociale con
trole acht de commissie slecbts mogelijk als de 'bui
dige situatie van langdurige werkloosheid en gebrek 
aan perspectiefbij een dee! der jongeren' doorbro
ken wordt. De commissie vervolgt dat zij (helaas?) 
'niet kan volstaan met bet schilderen van een ideale 
maatscbappijvorm waarbinnen de kleine criminali
teit op den duur als vanzelf zal verdwijnen'. Zij 
legitimeert haar 'korte termijnvoorstellen' door te 
verwijzen naar de Amerikaanse situatie waar bet 
hoge criminaliteitspeil heeft kunnen leiden tot een 
verharding van de maatschappelijke verhoudingen. 
'Criminaliteit' - zo stelt de commissie - 'staat als 
bet ware zijn eigen oplossing (de integratie van jon
geren en sociaal zwakkeren, FH) in de weg' (r986; 
r 6). Door de grote mate van wederkerigbeid die 
effectief beleid vereist, verwerpt de criminoloog 
Junger-Tas - adviserend lid van de commissie - de 
term controle en spreekt liever van sociale integra
tie (Brants-Langeraar, 1993). 

Het tweede ricbtinggevende principe luidt dat 
'de overdracbt en handhaving van normen gemak
kelijker verloopt naarmate de op te voeden doel
groep zelf de juistheid/redelijkheid van de normen 
inziet' ( r 986; 17). Veel van de latere critici hebben 
de commissie verweten een nostalgisch sentiment 
naar de verzuilde samenleving te koesteren . Met de 
sterke nadruk op 'berstel van de sociale controle' 
zou de suggestie gewekt worden dat de remedie 
tegen de stijgende criminaliteit eenvoudig ligt in 
bet in ere berstellen van oude gemeenscbapsbanden 
en informele controle-mecbanismen en bet toeken
nen van n:ieuwe macbt en bevoegdheden aan oude 
intermediaire instituties zoals bet gezin en de kerk. 
Door normoverdracht- en bandhaving te relative
reo als onderwerpen die openstaan voor onderban
deling en aan verandering onderbevig zijn, erkent 

de commissie impliciet de overgang van 'bevels
naar onderbandelingsbuishouden' ( r 9 8 6; r 5), als 
onomkeerbaar. 

Oat de commissie zicb rekenscbap geeft van de 
onomkeerbaarheid van bet veranderde leefpatroon 
en de gewijzigde hierarchiscbe verhoudingen, blijkt 
ook uit baar aversie tegen ingrijpen in bet gezinsle
ven. De commissie is er weliswaar 'van overtuigd 
dat vee! kleine criminaliteit wu kunnen worden 
voorkomen indien ouders en andere opvoeders 
meer toezicht zouden uitoefenen op bet doen en 
Iaten van hun kinderen. Zij betwijfelt ecbter of bet 
op de weg ligt van de overbeid om zich zo recbt
streeks te bemoeien met het prive-leven van de 
burgers door bijvoorbeeld op te roepen tot een 
becbter gezinsleven . Zo'n oproep zou een belang
rijke verworvenheid van de pluriforme samenle
ving, namelijk de keuzevrijbeid voor wat betreft bet 
particuliere leefpatroon, op de tocht zetten' ( r 984; 
4 r). De commissie distantieert zicb n:iet aileen van 
een moreel appel op ouders maar ook van een alge
mene 'campagne tot zedelijke verbeffing' aangezien 
daar - aldus de commissie - in Nederland geen 
enkele beboefte aan is ( r 9 8 6; r o). 

Door Van Dijk ( r 987) is deze opstelling laterals 
'pragmatisch moralisme' getypeerd. Zander bet 
belang van duidelijke normstelling te bagatellise
ren, kan over de inhoud van normen onderbandeld 
worden: handhaving van normen beeft aileen dan 
zin als de betrokkenen bet eens zijn over de waarde 
ervan. 

De dynamiek van beleid 
De maatregelen die de commissie voorstelt ter ver
sterking van de sociale controle, Iaten zich in drie 
categorieen indelen. Allereerst client bet functio
neel toezicht te worden versterkt door bet inzetten 
van bewakers, concierges, extra winkelpersoneel 
en andere functionarissen. Ten tweede moet de 
gelegenheid tot bet plegen van criminaliteit ook 
verminderd worden door 'techno-preventie', zoals 
de verbetering van hang- en sluitwerk aan winkels 
en woningen. Pas als laatste noemt de commissie 
versterking van de integratie van jongeren in de 
samenleving. 

Deze 'socio-preventieve' maatregelen kenmer
ken zich door een zekere distantie ten opzichte van 
de eerdere analyse: alsof de commissie zich reali
seert dat de noodzaak van sociale integratie van jon
geren binnen de grenzen van bet criminaliteits
beleid niet haalbaar is en bet advies hiermee aan 
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gezag inboet. In plaats hiervan ligt in de aanbevelin
gen een sterke nadruk op 'het verminderen van de 

· gelegenheid' en allerlei techrllsche en ruimtelijke 
beveiligingsmaatregelen. Kapteijn lijkt hier alsnog 
gedeeltelijk gelijk te krijgen - terwijl hij de analyse 
te snel en gemakkelijk verwerpt - aangezien de 
commissie zich in haar beleidsaanbevelingen (klaar
blijkelijk) laat leiden door het maatschappelijke en 
politieke klimaat op het moment van verschijnen 
van de rapporten, waarin weinig behoefte bestaat 
aan ingrijpende sociale projecten maar aan no
nonsense maatregelen die vooral de overlast van 
criminaliteit beperken. 

In het beleidsplan 'Samenleving en criminaliteit' 
wordt in de navolgende jaren .uitwerking gegeven 
aan - met name - de eerste twee beleidsmaatrege
len van Roethof c.s. Hoewel ook in deze nota 
erkend wordt dat 'de kleine criminaliteit in essen tie 
een uitvloeisel is van achterliggende maatschappe
lijke problemen' (1985; 4o) wordt een beleidskeu
ze gemaakt voor verhoging van toezicht (Tulkens, 
1986). Ook de commissie-Montfrans die zich in 
1994 opnieuw buigt over het probleem van de 
jeugdcriminaliteit wordt gekenmerkt door de 
dezelfde tweeslachtigheid. In de analyse van het 
probleem wijst zij op de grote noodzaak om de 
maatschappelijke integratie van jongeren te verbe
teren. Evenals de commissie-Roethof ziet zij heil in 
het aanbieden van stabiele leefsituaties, een zinnige 
werkkring en een mede hierop voorbereidend stel
sel van (onderwijs)voorzieningen. De commissie 
wijst bovendien met nadruk op de positie waarin 
vee] allochtone jongeren zich bevinden. Meer nog 
dan ten tijde van de commissie-Roethof, vormt hun 
vaak uitzichtloze situatie een vruchtbare voedings
bodem voor criminaliteit. In haar aanbevelingen 
reserveert de commissie-Montfrans echter vrijwel 
aile gelden voor versterking van repressie in de 
vorm van uitbreiding en verbetering van de tenuit
voerlegging van straffen . 

Aan de derde aanbeveling - de maatschappelijke 
integratie van jongeren wordt in de navolgende 
jaren slechts lippendienst be\\-ezen. Bruinsma 
( 199 2) heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat van aile 
projecten die de afgelopen jaren het daglicht heb
ben gezien, geen enkele zich richt op versterking 
van de bindingen van jongeren aan de samenleving. 
Onder de noemer 'bestuurlijke preventie' zijn in 
samenwerking met politie en justitie, politick, 
gemeentelijke diensten en particuliere organisaties 
talloze techno-preventieve maatregelen genomen 

en toezichthouders aangesteld. Dit alles onder het 
motto dat met het verminderen van de gelegenheid 
tot het plegen van delicten, de criminaliteit waar
schijnlijk af zou nemen. Tot op heden kennen deze 
maatregelen een grote populariteit. Het instellen 
van toezichthouders weet zich zelfs van toenemen
de populariteit verzekerd, sinds als gunstig neven
effect de stijging van werkgelegenheid wordt ver
ondersteld. 

Tegelijkertijd blijkt uit de eerste meta-evalu
aties dat het succes van dergelijke preventieve 
maatregelen niet overschat moet worden. Slechts 
op specifieke locaties waar techno-preventieve 
maatregelen getroffen en toezichthouders aange
steld worden, is sprake van enig succes. Het gaat 
hierbij dan vooral om de kleinere vernielingen en 
diefstallen die door middelbare scholieren aange
richt worden (Polder & Van Vlaardingen, 1992) . 
Het gunstige effect op de lichtere delicten wordt 
echter gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging 
van zwaardere delicten - zoals inbraak, overvallen 
en berovingen - die vooral door een hardnekkige 
groep kansloze jongeren en verslaafden wordt 
gepleegd (Bruinsma, 1992; Cachet & Van der 
Torre, 1 994). 

Terwijl de uitvoering van het criminaliteitsbeleid 
de afgelopen jaren haar eigen dynamiek heeft 
gekregen - met een sterkere nadruk op allerlei 
formele (techrllsche) controlemaatregelen en het 
verminderen van de gelegenheid tot het plegen van 
criminaliteit - heeft het politieke debat zich in een 
andere richting ontwikkeld. Met name onder Iei
ding van minster Hirsch Ballin is tijdens het kabi
net-Lubbers/Kok de moraal van de individuele 
burger geproblematiseerd. Het hoge criminaliteits
peil is in de politieke retoriek vooral een gevolg van 
het verdwijnen van algemeen geldende normen en 
waarden. Burgers zouden het verschil tussen 'mijn 
en dijn' niet meer kennen en zich minder gelegen 
Iaten liggen aan de rechtsregels. In tegenstetling tot 
de commissie-Roethof die zich verzette tegen een 
'campagne tot zedelijke verheffing', lijkt in het 
politieke debat geleidelijk de overtuiging te ont
staan dat criminaliteit het gevolg is van de afwezig
heid van een publieke moraal. Oat deze overtuiging 
zich niet beperkt tot de christen-democraten moge 
blijken uit de opmerking van de liberale Ieider 
Bolkestein dat in brede lagen van de bevolking de 
morele basis voor het naleven van wetten erodeert: 
'Men lijkt zich veelal meer aan de wetten te houden 
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omdat men vreest te worden bestraft, dan omdat 
men overtuigd is van de juistheid van die wetten' . 1 

De tragiek van de richting waarin het beleid en 
het politieke debat zich bewegen, is dat de groep 
problematische jongeren, die voor een belangrijk 
dee! verantwoordelijk is voor de kleine criminali
teit, verder uit het zicht verdwijnt. 

De redelijk stabiele en soms zelfs Iicht dalende 
cri~inaliteitscijfers worden door de aanhangers 
op het conto van het huidig criminaliteitsbeleid 
geschreven. Tegelijkertijd wordt de criminaliteit 
ernstiger en zwaarder en raakt de groep die deze 
pleegt sterker marginaliseerd. Bovendien zijn de 
onveiligheidsgevoelens onder de bevolking groter 
geworden. Deze constateringen leiden echter para
doxaal tot een roep om meer controle en nieuwe 
(techno)-preventieve maatregelen. De wijsheid van 
de commissie-Roethof dat controle aileen dan 
effect kan hebben als aan de maatschappelijke en 
politieke voorwaarden van affectieve, sociale en 
economische integratie van jongeren is voldaan, 
wordt daarbij gemakshalve weggewoven. 

Sociale onaelijkheid en slechte mensen 
In zijn memoires staat Roethof stil bij de commissie 
en de effecten van haar voorstellen op het criminali
teitsbeleid. Hij merkt op over de aanpak van jeugd
werkloosheid: 'Helaas moet ik achteraf zeggen, is 
juist van dat punt weinig terechtgekomen. De 
gevraagde bijzondere aandacht bleef uit' ( 1990; 
269). En verderop: 'Vee! werd in gang gezet of in 
uitzicht gesteld. De zwakke punten bleven Sociale 
Zaken (werkgelegenheid), Economische Zaken (de 
uitstalling van waren in grootwinkelbedrijven) en 
Onderwijs (spijbelen en normoverdracht' ( 1990; 
27o). Ook in een recent interview erkent Roethof 
dat van een dee! van de aanbevelingen: het verster
ken van de binding van jongeren aan de samenle
ving, weinig terecht is gekomen en waarschuwt hij 
ervoor dat we dit niet verder Iaten versloffen: 'We 
moeten oppassen dat we in een bepaalde categorie 
van de samenleving geen verbittering kweken. Dan 
krijg je juist de moeilijkheden die je wilde voorko
men' (Van Stokkom & Hesseling, 1995). 

De laatste uitspraak roept herinneringen op aan de 
stelling van de Groningse criminoloog en sociaal
democraat Jongman dat criminaliteit een klasse-

aangelegenheid is. Volgens hem is werkloosheid 
een van de belangrijkste oorzaken van crimineel 
gedrag. Criminaliteit (van werklozen) is een vorm 
van verzet tegen armoede, uitsluiting en onrecht
vaardigheid. De kans om met criminaliteit in aanra
king te komen is een 'toevalligheid': zij is afhanke
lijk van de willekeur van de geboorteplek. In de 
woorden van Jongman heet dat het 'kosrnisch toe
val'. Hij besluit zijn artikelen onveranderlijk met de 
opmerking dat de oplossingen voor het criminali
teitsprobleem in het maatschappelijke domein 
gevonden moeten worden (en dus niet bij daders): 
'( .. ) Gezien de uitkomsten van onze onderzoeken 
zou een eerlijke arbeidsverdeling wei eens een zeer, 
zo niet het meest effectieve middel tegen de crimi
naliteit kunnen zijn. Overheid, vakbonden en 
werkgevers dragen - ook uit oogpunt van crirnina
liteitsbestrijding - een grote verantwoordelijkheid 
voor de leefbaarheid van de samenleving' ( 19 8 5; 
1 8 7). Het werk van J ongman is representatief voor 
een invloedrijke stroming in het denken over crirni
naliteit die in zijn meest extreme vorm de 'linksra
dicale visie' benadert: criminaliteit is altijd een klas
se-aangelegenheid en dientengevolge is justitie 
altijd klassejustitie. Weliswaar minder extreem 
geformuleerd, bestaat er in de criminologische we
tenschap nog altijd grote overeenstemming over 
het verband tussen criminaliteit en sociale ongelijk
heid . Van aile denkbare variabelen die verband hou
den met crirninaliteit, keren segregatie, ongelijk
heid en de concentratie van armoede, leidend tot 
frustratie, hopeloosheid en vervreemding keer op 
keer terug (Boutellier, 1994). Tegelijkertijd is de 
laatste jaren het besef gegroeid dat een dader nooit 
helemaal het produkt van zijn persoonlijke of socia
le omstandigheden is. Zelfs als deze uitermate 
slecht zijn, blijft hij verantwoordelijkheid voor zijn 
daden dragen. Hij maakt een min ofmeer rationele 
keuze en schuift zijn morele verantwoordelijkheid 
terzijde. Of zoals Leuw het verwoordt: 'Behalve 
dat vee! gedetineerden ( .. ) uit de lagere welstands
klassen komen, komen ze ook vaak uit problemati
sche gezinnen, zijn ze 'slecht' opgevoed, hebben ze 
mogelijkheden voor "maatschappelijke integratie 
(scholing en opleiding) niet benut, zoeken ze 
(omdat ze zich vervelen) de 'kick' van criminaliteit, 
wenden ze de baten van CJ'iminaliteit aan voor duur 
en vluchtig hedonisme en maken ze onveranderlijk 

1 • Hij maakt deze opmerkingen in 
de VolkskranL, d.d. 3 december '994· 
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slachtoffers ondergeschikt aan hun persoonlijke 
behoeften' (1994; 31) . 

Vanuit de wetenschap dat daders in - vrijwel - aile 
gevallen een morele keuze maken die ongunstig is 
voor hun medemensen en dat ze verantwoordelijk 
zijn voor de gevolgen van die keuze, maar dat deze 
keuze tegelijkertijd beperkt wordt door de maat
schappelijke positie waarin ze zich bevinden, ont
staat een nieuwe verklaring voor het criminaliteits
probleem en een ander perspectief op verminde
ring ervan. Roethof c.s. hebben ook getracht deze 
twee inzichten - de verantwoordelijkheid van de 
samenleving en van het criminele individu - te ver
vlechten tot een samenhangende beleidstheorie. 
Door de term sociale controle in de rapporten een 
pregnante plaats te geven is echter in de dagelijkse 
praktijk van beleidsuitvoering de nadruk komen te 
liggen op controle op het gedrag van potentiele 
daders en op risicobeheersing. De maatschappelijke 
omstandigheden die de kansen op crirnineel gedrag 
vergroten zijn hierbij langzaam uit het zicht 
geraakt. Dit neemt niet weg dat de 'richtinggeven
de principes' van Roethof c.s. bruikbaar blijven 
voor 'pluralistisch sociaal-liberaal' criminaliteitsbe
leid . Deze uitgangspunten worden bovendien 
geschraagd door recente wetenschappelijke inzich
ten. De criminoloog Braithwaite heeft bijvoorbeeld 
in zijn hoek Crime, shame and reintearation ( 1989) een 
verklaringsmodel ontwikkeld dat beide, boven
staande inzichten in zich verenigt. Volgens hem kan 
de mate waarin criminaliteit zich voordoet, herleid 
worden tot een aantal onderscheidende karakteris
tieken die individuen, aiswel de samenleving bezit
ten. Voor potentiele daders geldt een aantal objec
tieve karakteristieken: zij zijn tu sen de vijftien en 
vijfentwintig jaar, mannelijk, ongetrouwd, werk
loos en hebben geringe verwachtingen ten aanzien 
van opleiding en werk. Een subjectief kenmerk is 
vooral de mate waarin een individu gebonden is aan 
de conventionele samenleving - Braithwaite noemt 
dit de mate van interdependentie . Deze banden 
bestaan uit de contacten m et ouJers, met school, 
met buren, met werkgevers etcetera. Naarmate 
een individu gevoeliger is voor deze banden - deze 
ook steviger zijn - en grotere waarde hecht aan de 
goedkeuring en het oordeel van degenen met wie 
hij is verbonden, is de kans kleiner dat hij tot crimi
neel gedrag vervalt. Zijn deze band en niet zo sterk, 
dan zal hij zijn gedrag minder snel corrigeren en 
zich minder schamen als hij een regel overtreedt. 

Ook voor een samenleving gelden objectieve ken
merken: crirninaliteit hangt samen met de mate van 
verstedelijking en van fysieke mobiliteit (het aantal 
verhuizingen etcetera) . Belangrijker echter is de 
subjectieve karakteristiek van een samenleving: de 
mate van gemeenschapszin en onderlinge solidari
teit. Afhankelijk hiervan zal het gedrag van (poten
tiele) daders gecorrigeerd en hervormd worden. 

Zijn these is dat hoge criminaliteitscijfers zich 
voordoen in een samenleving die niet 'communi
tair' is; waar potentiele daders gestigmatiseerd en 
buitengesloten worden; waar bovendien voldoende 
individuen rondlopen die zich niet gebonden voe
len aan anderen en aan de samenleving en die wei
rug verwachtingen hebben. Door stigmatisering 
ontstaan criminele subculturen - '( .. ) subcultures 
which reject the rejectors' (1994; 1o2) - waarin 
criminaliteit gelegitimeerd is en geaccepteerd 
wordt. En andersom een samenleving die geken
merkt wordt door solidariteit en gemeenschapszin; 
waar individuen zich in sterke mate gebonden 
weten aan anderen; waar misdrijven leiden tot 
grote 'schaamte' bij de plegers ervan zonder dat zij 
gestigmatiseerd worden en waar misdaad leidt tot 
de gevoelde noodzaak tot hervormingen, zallagere 
criminaliteitscijfers kennen. 

Net als in de oorspronkelijke Roethof-rapporten is 
in deze theorie sprake van een hoge mate van 
wederkerigheid. Een samenleving - of desgewenst 
een overheid of staat - moet duidelijke grenzen 
stellen aan misdaad en deze bij overtreding sanctio
neren. Dit is de enige manier om daders te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid en schuld. Tege
lijkertijd moet aan (potentiele) daders een alterna
tief geboden worden, zowel in het scheppen van 
kansen, als in de integratie in een gemeenschap die 
hun gedrag verwerpt, maar die hen niet buitensluit. 

Sociale intearatie 

De resterende vraag is hoe dit uitgangspunt: de 
wederkerigheid van verantwoordelijkheden van 
daders, overheid en samenleving ook in de toe
komst, gestalte kan krijgen in criminaliteitsbeleid. 
Een voorwaarde hiervoor is dat een vollediger 
beeld bestaat van de problematische jongeren en 
van hun sociale, culturele en gezinsachtergrond, die 
verantwoordelijk zijn voor een groot dee! van de 
kleine criminaliteit. 

Het dagelijkse Ieven van deze jongeren - hun 
aantal wordt geschat op 2o .ooo - wordt beheerst 

471 



472 
S~0101995 

wordt door tal van sociale problemen. Velen gok
ken, gebruiken drugs en hebben nauwelijks meer 
een band met de conventionele samenleving. De 
meesten van hen zijn meerdere mal en met politie in 
aanraking geweest (Beker & Merens, I 994; Schuyt, 
I995)· 

Ten grondslag aan deze opeenhoping van pro
blemen ligt een gebrekkig perspectief op sociale 
mobiliteit. Zij hebben vaak maar gedeeltelijke 
(lagere) opleidingen doorlopen en komen nauwe
lijks in aanmerking voor (zinvol) werk. Ook heeft 
bet 'moreel normbesef zich slecht ontwikkeld 
(Schuyt, I 995) door een slechte en vaak weinig lief
devolle opvoeding en problemen met en tussen 
ouders. De gebrekkige morele ontwikkeling leidt 
ertoe dat de beleving van normen en het oordeel 
over normhandhaving en normovertredingen afwij
ken. Daamaast ontberen problematische jongeren 
sociale vaardigheden - deels als gevolg van achter
gestelde posities, deels als gevolg van een gebrekki
ge morele ontwikkeling - waarmee ze hun plaats 
zouden kunnen veroveren in de samenleving. 
Hierbij client nog aangetekend te worden dat een 
groat deel van deze jongeren van allochtone her
komst is, wat de kansen op sociale integratie nog
maals verkleind . Schuyt (I 995) noemt dit de opga
ve van dubbele emancipatie . Ze moeten zich eman
ciperen van hun ouders en hun culturele achter
grond en hun plaats als lid van een minderheids
groepering in de samenleving zien te bemachtigen. 

Om te voorkomen dat deze groep verder margina
liseert en een criminele subcultuur gaat vormen -
die bovendien een allochtone signatuur dreigt te 
krijgen - schiet het huidig criminaliteitsbeleid 
tekort. Met beleid dat zich vooral richt op het 
tegengaan van de overlast door bet aanstellen van 
nieuwe controlerende ambtenaren en bet verbete
ren van het 'hang- en sluitwerk', blijft de slechte 
maatschappelijke uitgangspositie van de betrokken 
jongeren intact en daarmee ook de aantrekkings
kracht van de criminele subcultuur behouden. De 
kans bestaat zelfs dat doordat deze jongeren alleen 
de negatieve, controlerende en sanctionerende 
kant van de conventionele samenleving ontmoeten, 
zij zich er hardnekkiger van af zullen keren. Om bet 
effect van alle controlemaatregelen te kunnen 
waarborgen, als ook gemarginaliseerde jongeren te 
kunnen overtuigen van het verwerpelijke van hun 
gedrag en hen op andere gedachten te brengen, zijn 
sociale maatregelen onvermijdelijk. 

Allereerst is het noodzakelijk om jongeren ervan te 
overtuigen dat zij 'ertoe doen'. Schuyt (I 995) stelt 
dat de 'stille afwijzing' die uitgaat van een samenle
ving die jongeren alleen als consumenten belang
wekkend vindt, bet hardst aankomt bij probleem
jongeren. Tot de maatregelen die hij vervolgens 
voorstelt, behoort bet creeren van positieve rolmo
dellen van volwassenen, waar dit in de dagelijkse 
omgeving van veel jongeren ontbreekt. Om dit te 
compenseren zouden bijvoorbeeld meer allochtone 
onderwijzers, hulpverleners en jeugdleiders gere
cruteerd en getraind moeten worden. Een andere 
maatregel is bet verbeteren van de informele socia
le controle. Schuyt noemt dit: 'een aansprekende 
organisatievorm die op bijna onzichtbare wijze de 
jongeren aan elkaar en aan de wijdere samenleving 
bindt en zo kan blijven boeien' (I995i 63). Hij 
denkt in dit verband vooral aan samenwerking tus
sen school, · sportorganisaties, jeugdwerk, jeugd
hulpverlening en allochtone samenwerkingsver
banden . 

Daarnaast moeten maatregelen getroffen wor
den om de sociaal-economische uitgangspositie van 
deze jongeren te verbeteren. De commissie Roet
hof (en later de commissie-Montfrans) he eft hiertoe 
een voorzichtige aanzet gedaan die navolging ver
dient. Allereerst 'bet scheppen van stabiele leefsitu
aties voor kinderen'. Hoewel de overheid - terecht 
- beducht is voor ingrijpen in de gezinssfeer, zou er 
meer oog moeten zijn voor de opvoedingsproble
men waar veel ouders mee kampen. Zander te ver
vallen tot 'een campagne tot zedelijke verheffing' 
kan de overheid activiteiten organiseren waardoor 
ouders ondersteund worden. Zo kan gedacht wor
den aan maatregelen die de mogelijkheden voor 
ouders verruimen om bij hun kinderen te zijn (bij
voorbeeld uitbreidingen van betaald ouderschaps
verlof), alswel welzijnsvoorzieningen waar ouders 
bijvoorbeeld terecht kunnen met opvoedings
problemen. 

De andere twee maatregelen die Roethof c.s . 
in samenhang noemen zijn bet aanbieden van een 
'zinnige werkkring' en een 'hierop voorbereidend 
onderwijsstelsel'. Aangezien vee] problemen be
ginnen bij hardnekkig spijbelen, moet de controle 
daarop verhoogd worden. Een reden voor spijbelen 
is vaak dat jongeren niet rhee kunnen komen in bet 
reguliere onderwijs . Voor hen moeten meer moge
lijkheden gecreeerd worden voor bet volgen van 
praktijkgericht, altematief onderwijs. In samen
spraak met bet bedrijfsleven moet een serieus begin 
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gemaakt worden met het scheppen van werkgele
genheid voor jongeren. Waarbij de overheid wel
licht de garantie van aanvullende opleidingen kan 
bieden, mocht dat noodzakelijk zijn . De woorden 
van Jongman indachtig, mogen werkgevers en vak
bonden gewezen worden op hun verantwoordelijk
heid bij te dragen aan de leefbaarheid van de samen
leving. 

Als laatste is het noodzakelijk om jongeren 'op 
het rechte pad' te houden, om 'constant en consis
tent' (Schuyt, 1995) crimineel gedrag te sanctione
ren. Hiermee is niet bedoeld om de strafmaten te 
verhogen of werkkampen of repressieve tuchtscho
len in te rich ten, maar wei de zekerheid te verho
gen dat op een misdrijf een straf volgt. Als ook de 
snelheid van de strafrechtelijke procedure te ver
groten. Straffen voor jongeren zouden erop gericht 
moeten zijn hun integratie in de samenleving ge
makkelijker te Iaten verlopen . Gedacht kan worden 
aan werkprojecten en aan alternatieve sancties 
waarbij jongeren sociale vaardigheden aangeleerd 
worden. Straffen die probleemjongeren stigmatise
ren en isoleren zullen vooral een tegenstrijdig en 
ongewenst effect hebben. Om met Roethof te spre
ken: het gevaar is dan niet denkbeeldig dat door de 
verbittering die zich in deze jongeren nestelt, de 
moeilijkheden groter in plaats van kleiner worden. 
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