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HOOFDEN & ZINNEN 

V erzorgingsstaat en 
mimicry 

Het lijkt niet erg in de mode om 
anno 1995 van het thema 'ver
draagzaamheid' een nummer te 
maken. Verdraagzaamheid lijkt 
soft. In het postmoderne tijdperk 
moet je vooral je tanden Iaten 
zien. AI te goed is buurmans gek. 
Waar blijven we met onze ver
draagzaamheid als de georgani
seerde misdaad blijkt te infil
treren op de Effectenbeurs, de 
politiek of de vastgoedwereld? 

Voor burgers is er het pijnlijke 
verschijnsel dat de kleine en grote 
criminaliteit zich meer en meer in 
de woonomgeving manifesteert. 
Mensen voelen zich niet veilig in 
hun eigen omgeving. Er zijn bui
ten te vee! 'enge plekken'. We 
durven de voordeur niet te ope
nen als er 's avonds wordt gebeld . 
We leggen op ad vies van politie
commissaris Wiarda de honkbal
knuppel klaar, we informeren 
naar de prijs en de eetgewoonten 
van een bouvier en we leren de 
grondbeginselen van het geavan
ceerde hang- en sluitwerk. Ver
draagzaam? A Is in de woonomge
ving het drugsgebruik en de 
drugshandel floreren, de misdaad 
toeneemt en de sociale veiligheid 
steeds geringer wordt? Is dat niet 
een beetje nalef? 

Het is een bekend verschijnsel 
dat, als twee verschijnselen alle
bei snel toenemen, era! gauw een 
oorzakelijk verband tussen beide 
wordt verondersteld. Het is ook 
bekend dat zoiets gevaarlijk en 
kortzichtig kan zijn en dat vaak 
onderliggende variabelen een rol 
spelen die de verklaring voor 

beide verschijnselen kunnen le
veren. Terzake kundigen melden 
dat er statistische samenhangen 
zijn tussen vormen van criminali
teit en langdurige werkloosheid, 
met name jeugdwerkloosheid. 
Zo wijst men op een samenhang 
tussen jeugdcriminaliteit en een 
sterke relatie met de ouders, cri
mineel gedrag van andere gezins
leden, een problematische 
schoolcarriere, criminele vrien
den, overmatig alcohol- en drug
gebruik, deelname aan vecht
sporten en wapenbezit en -ge
bruik. Etnische achtergrond is in 
enkele jaren tijd een belangrijk 
aspect van jeugdcriminaliteit ge
worden, aldus het Sociaal en Cul
turele Rapport 1 994· Onomstre
den is dat jongeren uit bepaalde 
etnische groepen meer met de 
politie in aanraking komen dan 
hun Nederlandse leeftijdgeno
ten. Dat geldt vooral voor 
Marokkaanse en Antilliaanse jon
geren. 

Jongman, de Groningse crimi
noloog, heeft zich jarenlang 
beijverd om het verband tussen 
criminaliteit en maatschappelijke 
misstanden te demonstreren. Als 
de maatschappij aan bepaalde 
categorieen burgers weinig of 
niets te bieden heeft, kan dat bij 
die categorieen tot ontsporingen 
leiden. Ook is het bekend dat 
bepaalde vormen van criminali
teit een demografische achter
grond hebben. Vandalisme, be
roving en diefstal uit auto's is 
voor een relatief groot dee! het 
werk van jonge mannen in de 
leeftijdscategorie van 14 tot 30 
jaar. En ten slotte is het bekend 
dat als mensen zich gedwongen 
voelen illegaal te Ieven en wor
den uitgesloten van normale 
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voorzieningen als gezondheids
zorg, onderwijs, huisvesting en 
bijstand, deze mensen hun toe
vlucht kunnen zoeken tot illegale 
vormen van lllkomensvervver
ving zoals de handel in drugs. Als 
er een statistische samenhang is 
tussen de groei van bet aantal bui
tenlanders en de groei van bepaal
de vormen van criminaliteit dan 
kan dat verband vermoedelijk 
vvorden verklaard uit onderlig
gende factoren als massale vverk
loosheid, discriminatie op de vvo
ningmarkt en de arbeidsmarkt, 
de afvvezigheid van een legale sta
tus, bet tekortschieten van inte
gratiemechanismen tussen Ne
derlanders en buitenlanders en de 
oververtegenvvoordiging van on
dememende jonge mannen on
der de buitenlandse immigran
ten. 

Verzekeringsmaatschappijen heb
ben een zakelijke en ontspannen 
vvijze om met dit soort statisti
sche verbanden om te gaan. Als 
motorrijders vaker bij een ver
keersongeluk zijn betrokken dan 
fietsers en automobilisten, vvor
den motorrijders niet verketterd 
en gevveerd, maar betalen zij een 
hogere premie. Dat geldt ook 
voor mensen die in vvintersport
oorden gaan skien, tot de straffe 
rokers behoren of in de hoofdstad 
over een auto en autoradio be
schikken. Autorijders die geen 
brokken maken, krijgen een no
claim korting. Verzekerings
maatschappijen doen daar niet 
soft over, en ook niet spastisch, 
maar zij calculeren ijskoud de 
risico 's en zijn vervolgens graag 
bereid zeer tolerant en verdraag
zaam met de motorrijders en ski
ers te communiceren. Ik denk dat 

vve hier het begin hebben van bet 
antvvoord op de vraag hoe vve 
omgaan met medeburgers van 
vvie vve vermoeden dat zij in 
bepaalde opzichten een risicofac
tor vormen, terwijl vve tegelij
kertijd vasthouden aan gevoelens 
van solidariteit en humaniteit. Als 
burgers zelf voor het risicovolle 
gedrag hebben gekozen, presen
teren vve hun de rekening. Als 
burgers daarvoor niet h bben ge
kozen, behandelen vve ze gelijk. 

Kwaad als aoed vermomd 
We zullen in elk geval geen 
onderscheid moeten maken tus
sen jong en oud, wit en zvvart, rijk 
en arm, goed opgeleid en slecht 
opgeleid, maar tussen crimineel 
en niet-crimineel, tussen goed en 
kvvaad. Daarbij moeten vve er 
voortdurend op bedacht zijn dat 
kvvaad vermomd is als goed. 

Hier stuiten vve op een vvezen
lijk verschijnsel vvaarbij vve vvat 
Ianger stilstaan: mimicry. Mimicry 
heeft betrekking op verschillende 
vormen van (quasi-)nabootsing of 
camouflage, met name in het die
renrijk. Sommige planten en die
ren passen zich in vorm en kleur 
aan aan andere 'die voor de 
levensstrijd beter toegerust zijn', 
aldus Van Dale. Er is een dier
soort die op dit punt onnavolgba
re prestaties Ievert: de mens. 

De meeste luchtreizigers zijn 
brave zakenlieden en toeristen 
die geen vlieg kvvaad doen. AI 
vele jaren geleden hebben terro
risten ontdekt dat er heel vvat 
schade kan vvorden toegebracht, 
losgeld kan vvorden verdiend en 
publiciteit kan vvorden geboekt 
door een vliegtuig te kapen en de 
bemanning en de passagiers te gij-

zelen. De aangevvezen strategie 
voor een terrorist is om zich bij 
het betreden van het vliegtuig te 
gedragen als argeloze toerist of 
zakenman. Mimicry dus. Met val
len en opstaan hebben de lucht
vaartmaatschappijen een effec
tieve tegenstrategie ontvvikkeld. 
Aile koffers passeren alles ont
maskerende rontgenapparatuur. 
Passagiers moeten door poortjes 
!open die gaan piepen als er 
metaal vvordt gedetecteerd. Een 
dee! van de passagiers vvordt 
bovendien gefouilleerd. Alles 
vvordt eraan gedaan om goed en 
kvvaad, schaap en vvolf te schei
den. Als de passagier eenmaal is 
toegelaten, valt hij in handen van 
aardige, klantvriendelijke ste
vvardessen en pursers die de pas
sagier met zorgen omringen. 

Een tvveede voorbeeld. Ook al 
heb je een rijbevvijs, het besturen 
van een auto is niet verantvvoord 
als men te diep in het glaasje heeft 
gekeken. Gebleken is dater dan 
een verhoogde kans op ongeluk
ken is vvaarbij niet aileen de brok
kenpiloot maar ook onschuldige 
medevveggebruikers kunnen zijn 
betrokken. Slimmeriken hebben 
een blaaspijpje uitgevonden 
vvaarbij op simpele vvijze kan 
vvorden vastgesteld of iemand al 
dan niet te vee! heeft gedronken. 
Dronken chauffeurs proberen 
zich als nuchtere chauffeurs te 
gedragen: mimicry. Maar het 
blaaspijpje trapt er niet in. Door 
periodieke controles, vooral op 
tijdstippen vvaarop alom in ons 
land caf~'s sluiten proberen vve 
goed en slecht uit elkaar te hou
den. Niet door mensen met paar
se neuzen aan te houden of men
sen met een Iicht slisspraakgebrek 
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maar klinisch grote aantallen 
automobilisten op bepaalde tijd
stippen op bepaalde plekken te 
testen. 

Het ministerie van o & w kon je 
vroeger gewoon binnenlopen. 
Dat was plezierig, ook voor men
sen die op die wijze eenvoudig 
konden inbreken of dossiers kon
den verdonkeremanen. Toen 
kwamen er portiers die goed 
opletten of het wei ambtenaren 
waren die het gebouw binnen
stapten . Enkele jaren geleden 
meldde de krant dat studenten 
een geslaagde bezettingsactie 
hadden gevoerd in het ministerie
gebouw. Zij hadden zich als amb
tenaren gekleed en zich als zoda
nig gedragen. Mimicry dus. De 
portiers waren er ingetrapt. Nu 
zijn particuliere bewakingsdien
sten ingeschakeld en worden er 
aan ambtenaren elektronische 
kaarten verstrekt. Met pasjes, 
video en mobilofoon wordt ge
probeerd om malafide en bona
fide bezoekers te onderscheiden. 
Ben je eenmaal toegelaten, dan 
word je vriendelijk en verdraag
zaam bejegend. Eerst moeten 
echter de bokken en de geiten 
worden gescheiden. 

Means testina 
De grote kunst bij de toepassing 
van een aantal arrangementen van 
de verzorgingsstaat is om op een 
snelle, doelmatige, geruisloze 
manier te bepalen of iemand in 
aanmerking komt of niet. Daarbij 
kunnen sociale en/ of technische 
middelen worden ingezet. Het is 
niet Ianger toereikend om ge
gadigden op hun woord te gelo
ven. Het is nog minder toerei-

kend om means testina achterwege 
te Iaten. Oat zou de deuren 
wagenwijd openzetten naar mas
sale mimicry. Als je zonder con
trole een woning kan krijgen op 
grond van sociale en medische 
urgentie, dreigt een inflatie van 
zieligheden. Het naar voren ge
brachte leed moet worden getest, 
gewogen, beoordeeld, en dat is 
geen eenvoudige opgave. 

Het uitvinden van snelle, be
trouwbare means tests is in het 
algemeen geen eenvoudige opga
ve, zeker niet in beleidsvelden 
waar men dicht op de persoonlij
ke levenssfeer van mensen zit. 
Huisvredebreuk is een vergrijp 
waar we niet lichtzinnig over mo
gen denken . En privacybescher
ming stellen we op hoge prijs. 
Maar individuele huursubsidie, 
bijstand, AOW e.d. zijn afhanke
lijk van het samenlevingsverband 
waarin wij verkeren. Moeten de 
autoriteiten zich als goedgelovige 
sullen opstellen, die elke verkla
ring van de calculerende burger 
zonder meer gel oven? Of moet er 
ook hier aan controle worden 
gedaan? Enige tijd geleden stond 
een cartoon in de Volkskrant waar
in een rij mannen voor het loket 
van de uitkeringsambtenaar 
stond, elk met een glas en een 
tandenborstel in de hand. De dis
cussie ging toen over de omke
ring van de bewijslast inzake de 
aard van de samenlevingsvorm. 
Mensen hoeven niet te worden 
verplicht om te trouwen, maar 
een heldere registratie van ( duur
zame) samenlevingsvormen is 
geen overbodige luxe. Koppeling 
van databestanden van de fiscus, 
1 H s, studiefinanciering en SoFi-

nummer kan heel wat 'vergissin
gen' op het spoor brengen. Priva
cy mag geen excuus vormen om 
enkele basale controleprocedu
res achterwege te Iaten waarmee 
zou kunnen worden bepaald of de 
toekenning van uitkeringen en 
subsidies al dan niet rechtmatig 
is. 

Het is ethisch niet aantrekkelijk 
om goed met kwaad te vergel
den. Het gaat er primair om goed 
en kwaad, bevoegd en onbe
voegd, gerechtigd en niet gerech
tigd te onderscheiden. Kwaad is 
kwaad en client te worden ge
straft. Ook wanneer kwaad als 
goed is vermomd, is kwaad 
kwaad. Dater statistische samen
hangen kunnen optreden tussen 
kwaad en leeftijd, geslacht, inko
men en/ of etniciteit is lastig, en 
leidt al gauw tot vooroordeel en 
discriminatie. Juist hier wordt 
een beroep gedaan op een combi
natie van tolerantie en praktisch 
inzicht. Als iedereen con troles en 
means tests aanvaardt en ziet dat 
deze effectief worden uitge
voerd, ontstaat er ruimte voor 
tolerantie, begrip en communi
catie. Hier liggen niet alleen 
taken voor de overheid. Naar 
mijn mening liggen hier ook nog 
niet volledig benutte taken voor 
tal van maatschappelijke organi
saties, het vrijwilligerswerk en 
gewone burgers zoals U en ik. 
Samenlevingsvraagstukken zijn te 
belangrijk om uit te besteden aan 
politici en andere professionals. 
We zullen allemaal onze bijdrage 
moeten leveren . 
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