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voorwoord
Sinds 1984 bespreek ik iedere maand een proefschrift in het Wetenschapskatern van
NRC-Handelsblad. Soms stelt een proefschrift teleur of maakt je boos, omdat het zo’n
gemiste kans is of zo weinig blijk geeft van enige betrokkenheid tot het onderwerp.
Gelukkig komt ook het omgekeerde voor. Een proefschrift treft je dan door de
scherpte van het inzicht, de kwaliteit van het betoog of de originaliteit van de opzet
en de uitwerking.
Zo’n in elk opzicht goed proefschrift schreef Hans Boutellier in 1993. Het is dan
ook leuk om te zien dat de kwaliteit die mij toen zo opviel, inmiddels bewezen is in
de carrière van Hans Boutellier – nu hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de
Vrije Universiteit en directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht – en weer
zichtbaar is geworden in het veelbesproken en veel gelezen boek De Veiligheidsutopie
(2002).
Op 20 januari 1994 verscheen in NRC-Handelsblad mijn recensie van Solidariteit en
slachtofferschap. Ik kan me er nog altijd in vinden en daarom volgt de tekst hier integraal bij wijze van voorwoord. Als nawoord kan ik er nog aan toevoegen dat in de vijftien jaar sinds de publicatie van het proefschrift het concept ‘slachtofferschap’ sterker
dan ooit het maatschappelijk debat en ook het zelfbeeld van mensen is gaan bepalen.
Wat een genoegen was het om dit proefschrift te lezen. Goede proefschriften worden er gelukkig genoeg gemaakt en ik bericht er hier ook graag over, maar het
meeste plezier geven toch de wat ik dan maar zal noemen intelligente proefschriften.
Dit is er zo één, een lichtgevend proefschrift. Een metafoor voor wat toch eigenlijk
ook een fysieke ervaring is. Je voelt echt een zekere opwinding bij het lezen, ik zat er
instemmend bij te knikken en mijn potlood plaatste de nodige uitroeptekens. Ja, zo
is het, natuurlijk, heel goed, en vooral, verdomme, waarom ben ik daar zelf niet
opgekomen. Want dat is het, je leest iets wat helemaal aansluit op min of meer vage
noties die je zelf hebt, maar die noties krijgen pas echt inhoud – en worden ook dan
pas als noties herkend – in de woorden van de schrijver. Je krijgt een beslissend zetje,
waar je zelf de mogelijkheid van een sprong niet had gezien. Alle lof dus, maar nu ter
zake.
In deze rubriek heb ik regelmatig aandacht besteed aan onderzoek naar de vaak
late en ernstige gevolgen van psychotraumatisering. Oorlogsslachtoffers, slachtoffers
van bankovervallen, van seksueel of familiair geweld blijken vaak lang na de gruwelijke gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt ernstige psychische problematiek te
vertonen in reactie op het hen aangedane leed en hun onvermogen zich daartegen te
verweren. De ontdekking van de blijvende betekenis van toegevoegd leed, de erkenning van het psychotrauma als bron van psychische problemen, is naar mijn mening
een van de belangrijkste ontwikkelingen in de moderne psychopathologie. Omdat
de aandacht voor het psychotrauma vooral van psychologen en psychotherapeuten
komt, is het niet vreemd dat de slachtoffers toch vooral als patiënten worden gezien.
De aandacht gaat dan ook vooral uit naar diagnostiek en behandeling. Hans Bou-
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tellier gaat echter weer terug naar de oorspronkelijke situatie, het slachtoffer als
slachtoffer en dan met name als het weerloze slachtoffer van de criminele gebeurtenis. Dat sluit, zeker als het om fysiek geweld gaat, de aanwezigheid van een psychotraumatische situatie, allerminst uit. Integendeel zelfs, we spreken immers pas van
een psychotraumatische situatie als het gaat om ingrijpende en schokkende levensgebeurtenissen, die boven de normale alledaagse ervaring uitgaan. Roofovervallen,
bedreigingen met geweld, verkrachting, moedwillige beschadiging – allemaal zaken
waar het Wetboek van Strafrecht sancties op stelt – horen daar zeker toe.
In het slachtofferschap ligt een nieuwe verbinding tussen psychologie en criminologie: de victimologie. Op het ogenblik is de victimologie zelfs bepaald populair,
maar toch vooral als onderdeel van de klinische psychologie; in de criminologie is
men – net als in het strafrecht – traditioneel meer in de daad en de dader geïnteresseerd. Pas de laatste tijd ontstaat meer belangstelling voor de positie van het slachtoffer en de betekenis van het slachtofferschap. Het schadefonds voor slachtoffers van
geweldsdelicten is nog geen twintig jaar oud en de opkomst van slachtofferhulp is
van nog recenter datum.
Hoewel het slachtoffer in het strafrecht geen directe partij is – daar dient de civiele procedure voor – lijkt de betekenis die de criminele gebeurtenis heeft voor het
slachtoffer, inmiddels wel degelijk een rol te spelen bij de bepaling van de strafmaat.
Boutellier wijst zelfs al op het gevaar, dat de ‘victimologische wending in het strafrecht’ tot een sterk repressief criminaliteitsbeleid zou kunnen leiden en tot een verzwaring van de straffen. Ook de rechter zal zich gemakkelijk kunnen inleven in de
positie van het slachtoffer en vanuit die emotie anders naar de dader kijken dan wanneer hij alleen rekening hoeft te houden met de daad, de dader en de algemene
rechtsorde. Deze kleine kanttekening laat onverlet dat Boutellier het slachtofferschap bij uitstek beschouwt als de intuïtieve grondslag van het strafrecht en ook ziet
als basis voor een nieuwe strafrechtfilosofie, met name waar het gaat om criminele
handelingen tegen personen. Het strafrecht omvat ook veel delicten van heel andere
orde, maar enigszins impliciet blijkt uit de beschouwingen van Boutellier toch wel
dat veel daarvan eigenlijk niet meer goed gelegitimeerd kan worden. Een groot deel
van de zedelijkheidswetgeving, vooral in de sfeer van de ‘crimes without victims’ (homoseksualiteit, abortus, prostitutie, maar ook drugsgebruik en euthanasie) is al verdwenen.
Dat zal niet gebeuren met een heel ander soort ‘victimless crimes’ zoals het plegen van
een steun- of belastingfraude of het simpelweg overtreden van de maximumsnelheid. Van een persoonlijk slachtofferschap is hier geen sprake en hoewel er evident
wel sprake is van een soms zeer grove overtreding van wettelijk vastgestelde en maatschappelijk veranderde normen, is de beleving van schuld zowel bij de daders als bij
het publiek hier intuïtief toch van een andere orde. De legitimatie van de strafbaarstelling staat hier niet ter discussie, maar omdat het slachtofferschap hier abstract (de
gemeenschap) of virtueel (verkeersongeluk) is, is er minder sprake van schuld in de
morele zin van het woord en gaat het verwijt van gebrek aan medemenselijkheid ook
niet op.
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Omgekeerd wordt juist de ‘kleine criminaliteit’ als bijzonder bedreigend en verontrustend beleefd, omdat juist de in juridisch-technische zin ‘kleine’ criminaliteit
en masse slachtoffers maakt. De vergoeding van de verzekering weegt niet op tegen
een algemeen gevoel van onveiligheid, dat een lichte paranoia tot een verstandige
levenshouding maakt.
Het rechtsgevoel is sterk gebaseerd op een gevoel van solidariteit met het slachtoffer: de kleine criminaliteit is er het beste bewijs van dat deze rol voor iedereen weggelegd kan zijn en steeds vaker ook is. Het slachtoffer is in de woorden van Boutellier de ‘centrale figuur in de moraliteit van de postmoderne cultuur’ en de
solidariteit met het slachtoffer is de enige reële bron van legitimiteit voor het strafrecht in de moderne samenleving. Waar geen door iedereen gedeelde cultuur meer
bestaat, geen overkoepelend waardensysteem, geen gemeenschappelijke levens- en
wereldbeschouwing meer bestaat, kan het strafrecht zich niet meer overtuigend legitimeren met een beroep op de collectiviteit of de representatie daarvan. Wat overblijft is een beroep op de autonomie en de onaantastbaarheid van het individu, niet
echter het zich ontplooiende individu dat zich in de wereld wil realiseren, maar het
kwetsbare individu, dat slachtoffer van het rücksichlose handelen van anderen kan
worden.
In het strafrecht moet de dader zich dan ook niet meer verantwoorden ten opzichte van de gemeenschap – wier waarden hij misschien bestrijdt, maar ten opzichte van
het slachtoffer dat in het strafrecht, uiteraard niet het concrete slachtoffer, maar het
gegeneraliseerde slachtoffer dat in het strafrecht zijn zaakwaarnemer vindt. De dader
moet niet langer zijn inbreuk op de maatschappelijke orde rechtvaardigen (dat is
niet zo moeilijk meer!), maar op de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van
anderen.
Boutellier plaatst deze visie op dader- en slachtofferschap in het kader van het ‘ironische’ liberalisme van Richard Rorty. Ironisch omdat we niet langer de illusie kunnen volhouden dat we op het niveau van de samenleving als geheel weten hoe het
‘goede leven’ er uitziet, maar alleen nog weten wat ‘slecht leven’ is. ‘Are you suffering?’
is voor Rorty de existentiële vraag bij uitstek geworden en de minimale moraliteit in
een samenleving bestaat voor hem dan ook uit een verzet tegen wreedheid, dat
voortkomt uit de angst er ook zelf het slachtoffer van te kunnen worden.
Dat klinkt allemaal niet erg prettig, maar het aardige van deze opvatting – de ironie van het geval, zo men wil – is natuurlijk toch dat een strikt individualistisch uitgangspunt hier toch basis voor een minimalistische publieke moraal kan bieden, die
uiteindelijk minder relativistisch zal uitpakken dan het huidige als positief voorgestelde pluralisme. Het maken van slachtoffers is in een pluralistische situatie
gemakkelijker te rechtvaardigen en moeilijker te weerleggen dan in een minimalistische, waarin het maken van slachtoffers immers vanuit het slachtofferschap zelf
gerechtvaardigd moet kunnen worden.
Paul Schnabel
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Opgedragen aan
M. Th. Boutellier-Ten Hacken
(19 19-19 86)

'Alleen tijdperken die mored verdedd l.ijn,
l.ijn invcntiefop het gebied van de moraal.'
(Durkheim, 1917)

Woord vooraf

War began met cen vage belangstelling voor 'de mamal van onze tijd'

resulteerde in een boek over solidariteit en slachtofferschap. Deze
onrwikkeling is nier het gevolg van cen verschuiying van de pro~
bleemstelling; zij is het resuitaat van de srudie zelf. 'Het slachtoffer' is
de centrale figuur in de moraliteit van cen postmoderne culruur.
Deze stdljog, die aan het voorliggende hock tCO grondslag Jigr,
vormt het (voorlopige) antwoord op een problematiek die roij vanaf
het eiude van de jaren zeventig heeft beziggehouden. In die tijd deed
ik participerend onderzoek in cen jusritiele heropvoedjngsinrich~
ring. War mij trof was de onmacht van de groepsleiding (en mijzdf
als cen van hen) om morele duidelijkheid re bieden aan jongeren die
'olltspoord' waren; men koo zich sleehts beroepen op de notie van
zelfootplooiing (Boutdlier en Van der Linden, 1980).
Een vergelijkbare ervaring deed ik enkele jaren later op toen ik
een onderzoek verriehtte in een aamal Leidse jongerencemra. De
jongerenwerkers typeerden hun werk veelal als polirieke praktijk
maar sronden maehreloos ren opzichre van her, soms ontluisrerende, experimenteergedrag. Voorsrellen om de omgang mer jongeren
in morde i.e. pedagogisehe rermen re definieren (Bourellier, 1985)
werden met de nodige seepsis ontvangen. Vanaf I985 bood mijn
werk als eindredaereur van her tijdsehrift ]ustitiide verkenningen op
her Werenschappelijk Onderzock- en Documentariecentrum mij de
mogdijkheid in enke!e dee!studies de moraliteit van onze eultuur te
ondetzoeken, wat betreh het prostitutievraagstuk (1987a en 1987b),
het jongerenwerk (1988), seksude kindermishandeling (1989) en het
k1eine-crim inaliteitsbe1eid (199Ia).
In 1989 besloot ik deze analyses re benutten voor een algemener
onderzoek mar de morele betekenis van criminalireir in een postmoderne eultuur. In de vier jaar dar ik aan deze studie heb gewerkt,
heefr de connotatie van het begrip mora[iteit een ware meramorfose
ondergaan. Van een enigszins obscure notie veranderde het in een
centrale term in her publieke debar. De rijdgeest zar mij, vanuit de
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linkse maar vooral vanuit de rechtse politieke hoek, op de hie!en, en
we! zodanig dat deze snelle omslag op zichzelf ondcrdce! van de Studie moest worden. Met dit boek, dat resulteetdc uit deze studie,
hoop ik nieuwe formuleringen te leveren die de huidige discussic
over criminaliteit en moralitelt meer precisie kunnen geven.
In de periode dat ikaan dit hoek heh gewerkt, heb ik vee! be!angstclling en seeun ondervonden. In de eerste plaats dank ik de medewerkers van de afdeling Oocumentatie en Publikaties van het
WODe: ik heb kunnen profiteren van de deskundigheid van de
documentaliseen, de professionaliteir van de bureauredactie en de
accuratessevan de administratie. In het bijzonder gaat mijn dank uit
naar de collega-redacteuren van justitiek verkt:nningen, Peter ter Veer
en Chris Rutenfrans: de eerste voor zijn onuirputte!ijke be!angsre!ling en zijn suggestie voor de afbeelding op de omslag, de tweede
voor zijn kritische houding en zijn eindredactie van het bock. Met
e!kaar vormde de gehele afdeling D&P voor mij memaal een buitengewoon ondersteuoende omgeving.
In de tweede plaats dank ik Kees Schuyt, die vooral tot intellectuele nuchterheid maande en mij daardoor steeds opnieuw deed geloven in de onderneming. Mijn algemene belangstelling voor de
moraal van ooze tijd heeft in belangrijke mate door zijn toedoen
deze concrete vorm aangenomen. In de derde plaats ben ik dank verschuldigd aan Ien Ang en Antoine Verbij die mij, in wat ooit began
als 'Frcud-studiegroepje', in aanraking brachten met onder andere
het werk van Richard Rorey.
Ten slone dank ik mijn familie. Mijn vader bood mij de stimuJerende vrijheid in her kiezen van mijn eigen weg. Hem dank ik ook,
door her back op re dragen aan mijn moeder. Mijn vrouw Els van
Veen en mijn kinderen Bas en Nikki vormden mijn dagelijkse more~
le praktijk. Zonder deze beschurte omgeving zou ik her hock we!
hebben willen schrijven, maarzou het me nierzijn gelukt.

Moraliteit, strafreehten
eriminelegebeurtenissen

INLEIDING.

CRIMINOLOGIE EN ERVARING

Het woord 'criminaliteit' roept onvermijdelijk beelden op van gewdddadigc daders die het gemunr hcbbcn op wecrloze slachtoffers.
De gevodswaarde van 'criminalireit' verwijst eerder naar suaatroof,
bankovervallen, verkrachting of moord clan naar bdastiogfraude of
het illegaal storren van chemisch afval. Het is clan oak nier verwonderlijk dar de criminologic, de socialc wetenschap die strafrechtdijk
relevant gedrag bcstudeert, vaoe cen belangrijk ded is gericht op het
relativeren en differemieren van deze imu"itievc betekcnis. De resultaten van veel criminologisch onderzoek zouden kunnen worden
samengevat onder de noemer 'de criminaliteit bestaat nier', Het
beeld van cen gewdddadige dader en een lijdend slachtoffer wordt
in de criminologie vervangen door (veelal cijfermatig) inzicht in de
aard en ernst van ddicren, dadenypen, omsrandigheden, achtergronden cn dergelijke. Het begrip criminaliteit wordt als het ware
onrdaan van zijn stereotiepe associaties, waarin de wreedheid van de
cne mens ten opzichte van de andere centraal staat.
AI deze criminologische inspanningen ten spijt blijft het harde,
fYsieke beeld van criminaliteit bestaan. De misdaadliteratuur en de
berichtgeving in de media appelleren keer op keer met succes aan
deze emotionde betekenis, een betekenis die door criminologen
vaak met cnig dedain als 'sensationeel' of'irrationeel' wordt afgedaan. I Zo was het in de jaren zestig en zeventig bon ron om verontruste burgers aan te raden een andere kram te lezen reneinde cen
Zie vooreen oven:i<:hrv'm hetonden=k naardeverhouding tmsen medi... en
criminalireir, Schneider (1988). Hij condudeert: 'Above all ir is necessary thata
l...rger publi<: ;md especially rhe mass medi;lare being acquainted wirh the empirical
research ourcomesofcriminology in an understand_ble and modern f;l..Shion' (p. 52).
Vreemd gen=gzijn er, voorwver mij bekend, geen studies van her misdaadbegrip
in de popul;lire culmuf. We! is ervan oudshereen grate criminologische belangstelling voor mi,da;ld in de 'huge re' literatuur. Zie hiervoor bijvoorbeeld her rhemanum mer V;lll her Tijdschrifi voor criminofogie(I989).
1.

n

meer realistische inschatting te kunnen maken van het gevaar dat
criminaliteit inhoudt. Hoewel een reeel inzicht in het criminaliteitsprobleem wellicht kan leiden tot een vermindering van de onveiligheidsgevoelens, lijkt de persistentie van het geschetste beeld van de
criminaliteit niet zonder betekenis.
De intuhieve betekenis van criminaliteit !aat zich klaarblijkelijk
niet uitvlakken door een statistisch overzicht of een sociaal-wetenschappelijke verhandding over de oorzaak ervan. De emotionele
associaties die aan een criminele gebeunenis verbonden zijn, laten
zich moeilijk rationaliseren. Dit geldt VOOt het concrete slachtoffer
van criminaliteit, maar ook, of juist, voor het publiek, de 'omscanders'. Criminaliteit verwijst naar de overschcijding van een emotiooele grens, die om wat vooc ceden dan oak geformaliseerd is in de
strafwet. Criminaliteit heen betcekking op gedrag dat men niet
geacht wordt te venonen, en dat, wellicht juist daardoor, voor de
dader aantrekkelijk is (Wulff, 1985; Katz, I988). Men wil er over het
algemeen echter niet het slachtoffervan zijn.
Een criminele gebeurtenis voltrekt zich aan gene zijde van watalthans volgens de strafwet - roelaatbaar wordt geacht, en is dan ook
eerst en vooral op te vatten als em gebeurtenis die verwijst ntldr een
norm. Afgezien van devraag ofdeze norm juist, rechtvaardig, opportuun of gewenst is, geeft hij uitdrukking aan een afwijzing die is
geobjectiveerd in de wctgeving. Criminalireir heeft, met andere
woorden, cen morele berekenis. De 'gruwdijke' conootatie die het
begrip criminaliteit aankleen, verwijsr naar deze marele betekenis. l
Criminaliteit heefr betrckking op dargenewar wordt afgewezen, het
niet-gewenste, zo men wil 'het kwade' en dat laat zich fanrasmarisch
nu eenrnaal gemakkdijkerverbedden in de vorm van een gewelddadige persoon die een weerloos slachtoffer attaqueert dan in een
ondernemer die frauduleus een belastingformulier invulL
Behalve in het populaire bewustzijn wordt de motde betekenis
van een criminele gebeurtenis nog op cen andere plek levendig
gehouden, namelijk in de rechtszaaJ.3 In de pleidooien van de advocaat, het verhaal van de dader, de getuigeverklaring van het slacht2. Hoewd descmantiek van criminaliteit in her popubire bewustzijn niet is
ondenocht, is er we! ved empirisch ondenoekgeda:.ln naaropvaningen van de
bevolking omtrem misdaad en srraf. Voor N edaland kan hiervoor verwezen
worden naar Rood-Pijpers (1988) en ook mar Junger-Tasen Terlouw (J991).
3. Voorde analyse van communicatie en moraliteit in de redmzaal kan worden
verwezen naar de disserratie van Bal (1988).
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offer, het requisitoir van de openbare aanklager en het vonnis van de
rechterwordt de morele betekenis van de wersoverschrijding gdegd
naast de strafbaarheid volgens de wet. Juridisch gesproken is vooral
de strafbaarheid van de daad aan de orde. Ieder vonnis impliceerc
echter altijd ook een mOfed oordeel over de daad (zie bijvoorbeeld
Remmelink, 1989). Het strafproces staat in het teken van 'schuld en
hoete' (Groenhuijsen, I989).
De morele betekenis van een ddict wordt dus vooral zichtbaar in
de 'populaire' emoties rond dat delict en in de strafrechtdijke reactie. In de sociaal-werenschappelijke benadering van criminalireir
verdwijnt deze betekenis echter meesral naar de achtergrond. In de
criminoiogische rationalisering van 'criminaliteit' wordt afstand
genomen van de morele beoordeling ervan. Men probeert de oorzaken ervan te achterhalen of onderzoekr de mogelijkheden haar re
voorkomen. De emorianele reactie op criminele gebeurtenissen
wordr ofWel verondersreld, ofWel als irrelevant voor de criminologische analyse afgedaan. Dit wil zeggen dar zij wordt verstopt in betekenissysremen waarin gevoelens van afschuw, angsr, afkeuring of
eventued fascinarie, bewondering of begrip geen plaars hebben.
Vanaf de jaren zestig zijn er, enigszins schematisch weergegeven,
£wee dominante vormen van een dergelijke crimino!ogische rationalisering te onderscheiden. De eerste is vooral gericht op de beheersing van criminaliteit, de tweede op de maatschappelijke analyse van
criminaliteit. Hirschi (1969) duidt dit onderscheid aan met de begrippen controle en sociale deprivatic.
De behccrsingsgerichte criminologie beschrijft criminele gebeurtenissen zodanig dar zij beleidsmarig kunnen warden benaderd. Op
die moment vindr mm in het beleid vooral begrippen als (saciale)
controle en fysieke gelegenheid, en bijvoorbeeld nier (meer) persoonlijkheid en resocialisatie. De beleidscriminologie objeniveerc
criminele gebeurtenissen bij voorkeur tot acties van rarioned calculerende individuen wier gedrag preventief onder controle is re brengen. 4 De morele berekenis van een delicr valt eenvoudigweg samen
met de strafwet. (De momenteel in het beleidsdenken in zwangzijnde rerm culrurele normvervaging komr nog aan de orde.)
In de meer kritische benadering wordt aan criminde gebeurce4. Eton goed voorbedd vandeze benaderingvormt he! themanummer 'Oaders aan
het woord' vanJ"stitiil~ f)l'rkmlJingm(nr. 9, 1991) waarin een aanraJ ondenoeken
wordt ~amengenomenwaarin dadets:<ls rationed cakulerende personen worden
ondnvraagd vanuit een prevemiefoogpunr.
I)

nissen eerst en vooral een strucrureel-maatschappelijke betekenis
toegekend. In dit geval gaat het om beschrijvingen in termen van
maatschappelijke achterstandssiruaties, disciplineringsprocessen en
staatsmacht. Deze vorm van crirninologischc: rationalisering vat criminaliteit op als een symptoom van maatschappdijkc:, culturele en
sociale ontwikkelingen die zich voltrekken buiten de direct benokkenen, dader en slachtoffer, om. De inzer van het criminaliteitsprobleem wordr veelal op een ander dan het justitiele niveau gelokaliseerd. In deze benadering wordr de morele betekenis van criminaliteit nict gerdateerd aan de snahvet, maar aan de rechrvaardighcid
van de maatschappdijke verhoudingcn.
Zonder op dit moment op beide criminologische benaderingen
in te gaan (:tie hiervoor hoofdstuk 2), kan worden gezegd dar zij de
hiervoot gestipuleerde morele betekenis van criminaliteit buiten
beschouwing laten. In de beheersingsgerichte criminologie wordr
deze eenvoudigweg vetondersteld, maar niet gc:thc:matiseerd. Het
rnorele gehalte van een gebeunenis wordt afgelezen aan de bestaande wet~ en regelgc:ving en de ovenreding daarvan wordt bij voorkeur
gedefinieerd met behulp van manipulcerbare variabdc:n (bijvoorbeeld situationele factoren). In de maatschappelijk georienteerde
criminologie wordt de morele betekenis als politiek relevant feit
opgenomen in cen hoger geordende macro-analyse. Snahvct en
ovc:meding zijn dan historisch of sociaal-economisch analyseerbare
kennisobjecren. In het eersre geval vormt criminaliteit een [echnisch, in het tweede geval een poliriek probleem.l
In dit back vormt criminalircir een mored probleem: de morele
betekenis van criminaliteit staar centraal. Een criminele gebeunenis
wordt opgevat ais cen voorval waarbij een persoon zich schuldig
maakt aan een handeling die moree! beladen is, omdat zij - al dan
niet terecht - wordt afgcwezen. 20' n gebeuncnis zegt dus niet aHeen
5. Op het gevaar af dezaken te simplificeren wu gestdd kllnnen worden dat beide
vormen van criminologie, waarop in hoofdscuk 2 nog uitgebreid nl warden
ingegaan, ongeveer samenvaHen merde 'gouvernementde' criminologievan het
wo DC ell de academischecriminologie a;l,n de universiteiten. Beidevormen van
'onrmoralisering' van d<: inrultl<:v<: betek<:nis van crimin~liteit zien elbar soms <lIs
ded van hetcriminalitdtsprobb::m. Zo wordt inde laatstt bdeidsnota, Recht in
bewegingllit 1990, gestdd dat bepaaldt vorm<:n van criminologitbtoef<:ning
hebben bijgedragtn;un ten ideologisch klimaatdat crimin<:d gtdrag vtrontschuldigl. Door divers<: critici van het jllstitiebdeid wordt daar<:ntt gen g<:srdd dat
in de bdeidscriminologie geen aandacht is VOOt de werkdij ke oonaken van het
cri minalireitsprobleem (:tie bijvoorbedd Fijnaut in het Themanummer OVtr deze
beleidsnota van het Tij"'chrtftvoorcriminologie, 1990).
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iets over de moraliteit van de dader, maar oak over die van de cultuur
die de dcsbetreffcnde handeling afwijst. Een criminele gebeurtenis is
met andere woorden r~levant voor de moraliteit van een samenleving.
En de beoordeling van criminaliteir zegt 1ers over de samenleving die
dit denken genereert; iedere samenleving krijgt niet alleen de criminaliteit (5chuyt, 1989), maar vooral ook de criminologie die zij verdient. Door de wijze waarop tegenwoordig over criminaliteit wordt
gedacht, kunnen we inzicht krijgen in de moraliteit van onze tijd.

CRIMINALITEIT EN NORM

De laatste jaren roont men zich op veel gebieden bezorgd over de
huidige morde stand van zaken. Alom klinkr de twijfd door over de
mogelijkheden om in een pluriforme, consumptief georienteerde
verzorgingsstaat 'zin' te geven aan samenleving en individu. Steeds
vaker gaan er stemmen op dat een aantal sociale prob!emen is terug
te voeren op het gebrek aan morele overeenstemming.ln datverband
wordt in de discussie over de sociale zekcrheid weer gepraat over de
'plichten' van de burger, en in de geeste1ijke gezondheidswrg worden 'zingevingsproblemen' geconstateerd (Van Lieshout en De Ridder, 1990). M eer in het algemeen staat het 'burgerschap', in de zin
van verantwoordelijk leven binnen een rechtvaardige gemeenschap,
volop in de belangstelling (zie bijvoorbedd Van Srokkom, 1991).
Ook het criminaliteitsprobleem wordr in toenemende mate als
een normatief probleem of als een probleem van het burgerschap
geduid (zie bijvoorbeeld Cliteur, Van Gennip e.a., 1991). Sterker
nog, het criminaliteitsvraagstuk lijkt een po!itieke speerpuncfunctie
te zijn gaan vervullen in de discussie over de moraliteit van de
moderne samenleving. 6 Het gaat daarbij om analyses van normvervaging, individualisering of gebrek aan burgerzin hij de burger en
om maatregelen als meer dwang, controle en discipline.
Een in dit verband veel gehoorde redenering luidt aIs volgL Door
de ontzuiling zijn de sociale en morele kaders waarbinnen mensen
handelden, verdwenen: het maatschappelijk middenveld is geerodeerd. Scholen, kerken, verenigingen, welzijnsinstdlingen, buurten
en gezinnen oefenen niet meer de normerende functie uit die hun
6. Ookin de pvdA wordt h e tcrjmin~lite jtsprobleem sinds de vers<::hijning van
Vuysjes boek Lofdrrdwang(I989l in deu terrnen geanalyseerd.
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van oudsher roekwam. In de jaren zestig en zeventig werden de
gez.agsverhoudingen doorbroken en is de tolerantie tegenover de~
viante gedragingen doorgeslagen naar vrijblijvendheid, gebrek aan
sociale connole en het onmatig najagen van eigenbelang. Als reme~
die wordt voorgestcld her maarschappelijk middenveld te versterken
en de burgerzin ten opzichte van de gemeenschap nieuw leven in re
blazen. Deze morde benadering van her criminaliteirsprobleem
bepleir een soon 'normatieve correcrie' op de jaren zesrig en zeventig
(de beleidsnota Rt:cht in beweging, 1990, neemr hier een expliciet
srandpunt over in).
Deze redenering over 'normvervaging' als gevolg van de secularisering acht ik om twee redenen problematisch. In de eerste plaats
wordt de ontzuiling historisch ge"isoleerd. De massale secularisering
in de jaren zestig en zeventig heeft mijns inziens alles re maken mer
de idealen van de liberale staat zoals die zich sinds de Verlichting
heeft kunnen ontwikkden. Het gdoofin de vrijheid van het individu, de rationele beheersing van de samenleving en de techno!ogische
vooruitgang bepalen sinds enkde eeuwen de maarschappelijke Ontwikkeling. Deze canon van de burgerlijke samenlevingsvorm is zo
succesvol geweest, dat hij door de wegenomen wdvaart in het Westen massaal werd onderschreven. In plaats van een typering van de
jaren zevemig als de periode van 'doorgeslagen tolerantie' ben ik
veeleer geneigd te spreken van de democratisering van de uirgangspunten van de liberale rechtsstaat.7
Een tweede bezwaar tegen een dergdijke analyse is dat er geen
rekenschap wordt afgdegd van de rol die de - sociaal-wetenschappelijk begeleide - staatsbureaucratie zdf in dezc ontwikkding heefr
gespeeld. Dc bureaucratische sturing van de samenleving lijkr steeds
meer een in zichzelfgekeerd proces te zijn geworden, waarin de criteria van efficientie en effectiviteit zich hebben losgemaakt van de
waarden in diensr waarvan zij worden geacht te opereren (zie onder
andere Sruurman, 1986; Bekke, 1990 en Daren Klein, 1987). Behalve op cen zich uitbrcidende regelgeving, die op zich al een roename
van ovemedingen impliceert, lean daarbij warden gewezen op de
alom geconstateerde klooftussen bcstuur en bevolking. De explosie7. T~c;hnologisc;he en sociaal-geografische veranderingen - konsamen re vatten als
'pit, auto, rv en srad' - vormdm de c;onditieswauondcr ook de massasec;ulariseerde
en zich als moderne, aUlOnomecn automobiele burger ging gedragen. Dcze
mareric!e condiries worden in die bock vooronderstdd, m;l.;lr als wdanig niee
geanalyseerd.
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ve stijging van het criminaliteitsprableem in de eerste helft van de
jaren cacheig worde door Schuyr (1990) bijvoorbeeld in vetband gebrachr met het in die jaren in gang gaette cynische no-nonsense
beleid.
De in die baek gehanteetde definitie van ctiminalireie als motee!
probleem (en niet als technisch of palitiek probleem) sluic aan bij de
notmatieve beootde!ing van ctiminaliteit van de laatste jaren. Zij
heeft echter veel prineipidere en complexete cansequenties dan een
typering in termen van doorgeslagen tolerantie suggereert.

MORALlTEIT EN CULTUUR

De vraag mar de moraliteit van de samenleving heeft bij het ontstaan van de sociologie een grote ral gespeeld. De sociologen van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw thematiseerden in
hun werk de spanning tussen de motele beoordeling van maatschappelijke vraagsmkken en de rationde beheersing ervan. Meer in het
bijwnder gaat het daarbij om de vraag of een praktische moraliteit
zich kan vestigen wnder een heroep te doen op de rdigie. Oae vraag
wetd op een pregnante wijze beanrwoord door Durkheim. 'In de
wereld van de ervaring ken ik C..) slechts een subject dat een rijkere
en complexere werkelijkheid bezitdan de onze, namdijk de coUectiviteit', stdt Durkheim in 1906 in zijn vethandeling Determination
du fait moral In een adem voegt hij hieraan toe: 'Ik vt':rgis me, t':r
bestaat t':en ander dat dezelfde raj zou kunnen spden: de godheid.
T'ussen God eo de samenleving moet men kiezen' (Ned. vert. 1977,
p. 83).8 Niee het individu, nier God, maar de collectiviteit was voor
Durkheim de bron van moraliteit.
Durkheim ondetscheidr drie elementt':o in, wat hij noemt, de
morele werkelijkheid die de collecriviteit vormr. In de et':rstt': p!aats
kent zij morele regels die verplichtend zijn, dar wil zeggen dar zij
onherrot':pdijk verbonden zijn mt':t 'sancties'; daarin onderscheiden
zij zich van andt':re regels. Maar dit verplichtende karaktervan mora8. Dit probleem is sinds de VerJichtingvanzdfsprekend ook een centraal thema in
de fiJosofie, re beginnen mer Kam (n8)), die een secuJiere moraal mogelijk hidd
voor de dite, maat mccnde dar de massa rdigieuze diseiplinering nodig had. Zij n
categorische imperariefJuidr: 'Handcl:w dar je de mensheid, zowd in je eigen
per'oon ab in de persoon van ieder ander, regdijkcrtijdook ••hdod en nooir enkd
als middd gebruikt.'
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litdt staat niet op zichzelf. In de morele werkdijkheid worden doelen voorgesteld die ons wrmelijkvoorkomen. Morele regels zijn met
andere woorden ook gewild. 'Nog nooit is een handeJing zuiver uit
plichtsgevoel volbracht; altijd was het nodig dat zij op een ofandere
manier goed leek', aldus Durkheim (p. 75). Ten slone is moraliteit
verbonden met het htilige. 'Eeuwenlang zijn moraal en rdigie nauw
met e1kaar verbonden en ze1fs niet van e1kaar te onderscheiden
geweest; men maet vaststellen, dar die nauwe band zelfs tot vandaag
de dag in het bewus,zijn van de mees,en is blijven voortbesraan. Het
is dan ook dUidelijk, dat het morde leven zieh nooitzal kunnen ontdoen van alle kenmerken die het gemeen heeft met het re1igieuze
leven' (pp. 78 en 79).
Durkheim kopieert voor de fundering van moraliteit de grondtrekken van de religie. Hij lokaliseert moraliteit eehter niet in de re1igieuze be1eving, maar in de ervaringvan gemeenschappelijkhcid: het
collectieve bewusrzijn. De samenleving vormr naar zijn idee een
transcendent doelen een morele dutoriteit. 'we zijn naar, hebben haar
lief, wensen haar' (p. 89). Zoals de theologie de verbondenheid tussen mensen begrijpt via hun deelhebben aan het goddelijke, zo
begrijpt de sociologie van Durkheim deze verbondenheid via het
deelhebben aan het collectieve. Maar de collectiviteit vormt voor
Durkheim geen statisch doe!; 'De geschiedenis heefr aangetoond
dat, afgezien van de abnormale gevaHen, iedere samenleving in grate
ttekken de moraal heen die ze nodig heeft' (p. 89). In Eurapa heeft
de sociale geschiedenis gdeid tot een grate nadruk op het individu.
'De samenleving heeft van de mens een God gemaakt waarvan ze
vervolgens de dienaar is geworden' (p. 91). Dit proces had hij eerder
in De la division du travail social (r893) geanalyseerd als de overgang
van een mechanische naar een organische vorm van salidariteit.
In hetwerk van Durkheimschuilt enige ambivalentie ten aam.ien
van de waardering van deze ontwikkeling. Enerzijds kan cen samenleving niet functioneren zonder een religieus ge1nspireerd collectief
bewusuijn, terzclfder tijd schetst hij cen tendentiele afname van her
collectieve en de opkomsr van het individuele bewusrzijn. Moralireir
wordt een steeds individueler aangdegenheid, terwijl zij vaor Durkheim per definitie een collectiefgegeven is. Belangrijk in deze spanning tussen individualiscringen moralireit is de ral die Durkheim de
wetenschap toebedeelt. Aan de wetenschap, Le. de sociologie, komt
de taak toe de specifieke moraliteit van een samenleving re bestuderen, te beoordelen en eventueel te corrigeren. De wetenschap levert

als het ware de mogdijkheid om de heilige collectiviteit te redden. 9
Durkheim kende in het verlengde daarvan een grote plaats toe aan
het onderwijs.
De gedachte datde tationele wetenschap de functie van de religie
heeft afgelost, vinden we eveneens terug bij WebeL lo Zoals bekend,
zlet deze in de opkomsr van her protesramisme de overgang naar het
moderne kapitalisme: de geseculariseerde werdd van staat, bureau~
crarie, werenschap en onderneming. Toch lijkr Weber sceptischer
dan Durkheim over de mogelijkheden om een 'sociaal-werenschap-

pelijk ondersreunde moraal' re omwikkelen. De moderne mens
heeft met meer dan rwee sfercn - de religieuze en de wereldlijke - te
maken. Hij maakt dce! uit van cen grote varieteit aan leefwerelden:
economisch, politiek, esthetisch, seksued, imdlectueel. Ai deze leefwcrelden genereren hun eigen waarden, hergeen het waardenplura~
lisme per dcfioltie tot eell wezenskenmerk van de modernitcit
maakt. Her cruciale verschil russen rdigie en wetenschap is dat de
laatste niet de integratieve StruCtuur biedt die eigen is aan de rdigie.
De wetenschap heeft weliswaar de functie van rdigie overgenomen voor zover het de onrwikkding van de maatschappij berreft,
maar zij is uitermare slechr geeqllipeerd om een amwoord te geven
op morele vragen. Weber formu!eert om die reden het adagium van
de waardevrije wetenschap. De wetenschap zou zich juist verre dienen re houden van morele oordelen, omdat ze daarvoor nier is toegerust. Beide socio!ogen zagen het morele probleem dat zou omstaan
door een wetenschappelijk gdnspireerde secularisering. Durkheim
geloofde in de mogdijk.heid dat de sociologie zich van deze taak kon
kwijten door een wetenschap van de moraal re ontwikkelen en via
het onderwijs de verbondenheid met de maacschappelijke moraal re
9.ln her boek The Ekmmt4ry Fonm ofrh( Rdigious Lift(I915, Eng. vert. 196))
verkhan Durkheim ;I;ln de h;lnd V;ln studies over deAborigin;lb in AustroJie het
onmaan en de functievan rdigie. Gelien Lijn opv;ltting d;lt rdigi e in feite synoniem
is met het50cialc, is het begrijpdijkdat hij de oorsprongv'ln rdigit niet liet in een
transcendentaa! wcun, m;lar in sociale geloven (baieft) en ritucIen. De totem - 'as a
moral power' -beschouwt hij 'lh de oervorm V;ln dk religieus handden. Durkheim
g'l.atcrvan uit dar rdigie in srceds mindere mateeen rol "'11 speten in het vormgeven
van de moderne samenleving. De mordeeenheidscheppende functie van de rdigie
wordr geleiddij k afgdost door de wetensch..p: 'Scientific thought is only .. more
perfect form of religious thought. Thus it seems natural that the second should
progressively retire before the first, as this becomes bencr fitted to perform the usk'
(P·477).
10. Zie vooteen inreressanreacrualisctingvan het gedachtengoed van Weber: Lash
en \X!himster, 1987.
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vestigen. Weber onderkende van het begin af aan dat de rationaliteitsaansptaak van de wetenschappelijke verhanddingen nooit de
plaats zou kunnen innemen van de morele legitimeringvan de maarschappe!ijke verhoudingen, die besloten lag in de rdigieuze aanspraken.
Deze spanning fUssen moraliteit en rationaliteit, tussen leefwerdden en bureaucratie, die werd gethematiseerd door beide 'moderne' sociologen, vorrnt de achtergrond van de problematiek die in die
boek cenrraa! staat: de morele betekenis van criminaliteit in de postmoderne culruur. Evenals Durkheim acht ik het zinvol de motele
wetkdijkheid tot zdfstandig onderwerp van onderzoek re maken; zij
lean we! warden herkend in, maar nietworden gereduceerd tor polirieke, wetenschappelijke of economische uitsptaken. Moralireit
votmt l':l':n vooronderstdling van e1ke samenleving, maar wordt in
haar verschijningsvorm bepaald door concrete maatschappdijke
omstandigheden: 'Ik zal (...) volhouden, dat er nooir een andete
motaal gewild kan wotden dan die, welke doot de sociale omstandigheden van de tijd wordt verl':ist' (Durkheim, 1906, Ned. vert.
1977, p. 65). Maat met Weber realiseren we ons dat de moraliteitvan
onze tijd gedomineerd wordt door het pluralisme.

MORALlTEIT EN rOSTMODERNISME

De gescherste opvaningen van Dutkheim over de telade fUssen
motaliteit en cultuut worden, in de huidige tijd, op drie manieren
op de proef gesteld. In de eetste plaats is er de to! van het sacrale.
Durkheim acht de relatie tussen moraliteit en het sacrale niet alleen
rheorerisch, maar ook empirisch aanroonbaar. Hij kon zich als het
ware nietvoorsrdlen dar moraliteir ooit wnder rdigiosireirzou kunnen bestaanY Terzelfdet tijd constateetde hij een tendentiele secularisering en individualisering en een geleiddijke onrmantding van
het collectieve bewustzijn. Hoewd er recentdijk weet stemmen
opgaan die een dergdijke rdatie leggen (Bulhof, 1990), kan het, na
de massale seculatisering in de jarcn zestig en zcvemig, nauwdijks
nog als vanzdfsprekend worden gezien dar moraliteit een rdigieus
karakter heeft. Sterker nog, wellicht schuilt de morele uirdaging van
!l.In dewoordcn van Dutkheim: 'want Ynt hdJig is, wordr apan gezet, heeftgeen
met Ynt profa~n is' (Ned. vert., 1977, p. 90).
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deze tijd juist in de formulering van een moraliteit mnder een
beroep te doen op een meraf}rsische bron. 12
In de tweede piaats is het de vraag of de collectiviteit die Durk~
heim vooronderstelt, de samenleving, (nog) als een eenduidige entiteit kan worden beschouwd. Juist ten aanzien van deze collectieve,
morele gemeenschap bestaan grote twijfels in het geseculariseerde
tijdperk. In onze pluriforme, multiculturele cultuur is de samenleving die 'wij zijn, liefhebben en wensen', moeilijk in moree! eenduidige termen te omschrijven. Niet de gemeenschap, maar juist het

ontbreken van gemeenschappelijkheid kan in het verlengde van
Weber als het wezenskenmerk van de moderne samenleving worden
gezien. De fragmentering van een geseculariseerde cultuur Iijkt van
belang als we de moraliteit van onze tijd willen beschrijven.')
Ten slom: kan men vraagtekens plaatsen bij het optimisme van
Durkheim ten aanzien van de ral van de (sodale) wetenschap. In de
opkomst van de sodale wetenschappen schuilde de belofte van een
rationde beheersing van de maatschappij. Met behulp van de verkla12. Er bestaat ved verschil van meningoverdeOlard van hetsecularisering.proces
(H;l,rgrove, 1989). In het algemeen wordr erwd van uirgeg;l.<ln dater in toenemende
mate sprake is V;l,n een individualisering van de gdoofsbdeving (zie bijvoorbedd
Berger, 1967 en Luckmann, [967). Grare delen van de bevolking in het We.<ten
beschouwen zich nog als belijdend religieus. Met name in de Verenigde SI<Hen
wordt een zeer hoge mate V;l,n kerkdijkheidgevonden (zie bijvoorbedd Gredey,
1989). Cruda;l,] in de hiergegeven analyse is deovelWegingdat religie niet langer als
een aIgemene morde a.anspraak functioneert. WeI dient gewezen tewolden op
pogingen om ondanksde individualiseringeen 500rt gemeenschappelijkheid le
formuleren, bijvoorbeeld BeUahs 'civil religion' (1967; 'a heritage of moral and
religious experience'). Deze discu55ie heb ik uilgebreider be.chreven in 'De
.eculariseringV;J.n moraa]' (Boutdlier, 1990b). Op deze plaats wil ik de opv;l,tting
dat de modern" maalschappij in haar wezen niet gO<hdienstig bn 7.ijn (Stuurman,
1986) als uitgangspunt nemen.
13. Deze fragmentering lijb empiriso;h le wordtn bevestigd door her ondenoek van
Halman, Ester e.a. (1987 en 1990). De Moor coneludten in een slotbeschollwing op
dit internationOlal vergdijkendt waarden·ondenoek (1987) dal religiever:;choven is
naOlr de petifetie van decultuur. 'Behalveverschoven is ze ook nogslechlsonderded
van een gefragmenteerd w......rdemysteem, dat wil zeggen er is cen groreverscheiden.
hcid aan ;rowel tdigieuze als nieHdigieuzezingevingssystemen' (p. 239). Hij
const...teert dat de moderne mens klaarblijkelijk met tegemrrijdig geachre waarde·
orii'malies kan leven. Ook :l.lldere Nedtrlandse studies comtateren de hier
veronders[dde fragmentering (Felling, Pererse.a., 1981). Jan.sen (1988) merkt in
een oveu:ichtsartikd op dater'een snd groeiend legioen van mensen is mer vage
religieuze behoeften [...], hun opvauingen zijn een amalgaan van christendom,
humanisme, vrijdenkerij en ;l,gnosticisme' (p. 418). Overigens coneluderen Dekker
en Maas"de Waal (199Z) op basis V;l[l ondelZoeken van her Soci;l,a.1 en Cultureel
PlanbureOlu dOlt daarm~'C nog niers is gezegd over normvervaging.
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rende sociale wetenschappen kon een samenleving worden gedacht
die op basis van haar morele uitgangspunten zo efficient mogelijk
zou kunnen worden vormgegeven. De rationele beheersing van de
samenleving verondersteIt zowel bij Durkheim als bij Weber we! een
'mored actieve' samenleving die deze vormgeving bege!eidt. Het is
eehter de vraag in hoeverte deze beide naast elkaar kunnen bestaan.
De (sociale) wetensehap wordt veelal juisr vetamwoordelijk gesteld
voor de teehnocratiscring en de bureaueratisering van onze samenleving. In plaats van de woordvoetder inzake de moraliteit van de cultuur te kunnen zijn, lijkt het er veeIeer op dat deze is schuilgegaan
ad-Iter de objectiverende pretenties van de wetenschap. Deze drie
kanttekeningen bij de moraliteitsopvatting van Durkheim behelzen
evenzovde kenmerken van wat wc! de postmoderne eondirie wordt
genO<':md (Lyorard, 1979).
Het begrip postmodern, dat vanuit de architeetuur en de literatuur is overgeplant op de eultuur als gehee!, wordt hier met enige
aarzding gehantcerd, omdat daarmee - analoog aan de theoretici
van het postmodernisme - cen programmatisch uitgangspunt wordt
gesuggereerd in termen van 'taalspe!en', 'nartatieve vcrzetsvormen'
en 'subliemc esthetische ervatingen', zonder de moge1ijkheid over de
lcgitimiteit daarvan te kunnen oordelen. Voor zover van een programmatisch uitgangspunt kan worden gesproken, bcoogt de hier
gepresenteerde analyse de postmoderne eonditie juist te eonfronteten met haar impliciete moraliteit, waarmee zij ophoudt postmodern te zijn. Het begrip postmodern wordt hier vooral opgevat als
het 'reee! bestaande postmodernisme' (Verbij, 1993). Het biedt een
mogelijkheid om het huidige culturele klimaat, waarbinnen de
vraag naar motaliteitw sterk naarvoren komt, te typeren.
Na de massale seeulatiseting van de jaren zestig kan deze vtaag
niet meer worden beanrwoord door de grote rdigieuze instituries;
deze vervuHen niet langer de tol van ideologieproducemen waarbinnen de morele verhoudingcn worden gedefinieerd. De sociale
wetensehappen hebben, al dan niet tereeht, de morele tol van de
levensheschouwingen nie[ over kunnen nemen, zo hun beoefenaren
dit al zouden beogen. 14 Juist in het criminalitcitsprobleem lijkt het
succes van het tationaiisme in de beheersing van maatschappe!ijke
proeessen te stuiten op de gtenzen van haar mogelijkheden. Binnen
een dergelijke situaticverschijnt criminaliteir als mared prableem.
14. Zievooreen imeressan{ pkidooi om de sociale we{enschappen hun moreJe
funcric terug re gevcn: Wolfe (1989).

Tegen de achtergrond van secularisering, fragmentering en overrationalisering van onze cultuur wordt in dit boek - naar analogie
van Durkheim - aandacht gevraagd voor de morele berekenis van
criminalireir, oftewel voor de ral die criminalireir speelt in het normatief'vormgeven' van de samenleving. Daarbij zal niet worden
gezocht naar een nieuw ofzelfs maar aanvullend sociologisch verklaringsmodel voor criminaliteiL De hier gepresenteerde analyses
beogen nier re verklaren, rnaar de - veelal impliciete - morele beoordeling van criminele gebeunenissen als 'culturele factor' (Zijderveld,
1983a) tearticuleren.

STRAFRECHT EN MORALlTEIT

Het recht, en meer in het bijzondet het strafreeht, komt ten aanzien
van de moraliteit van een samenJeving een speciale plaars toe. In de
(straf}wet worden immers algemene, voor iedereen geldende uitgangspunten geformuleerd over de organisatie van de samenleving.
Yoar het strafrecht geldt daarbij nogdat de staat, in de vorm van het
openbaar ministerie, kan optreden namens de gelaedeerde partij. De
seaat lijkt aldus via het srrafrecht een instrument voor de verkondiging van cen 'morele waarheid' te hebben. Deze speciale status van
het srrafrechr maakt het voor de bchandeling van de vraag naar de
positie van moraliteit in de huidige samenleving uitermaee interessant.
Zoals eerder geschetsr, is moraliteitvoot Durkheim 'heilig', maat
nier sratisch. De moraliteit van een eultuut beweegt mee met het co[leetief en ligt verankerd in zijn bewustzijn. In deze verankering kent
Durkheim een grate ral toe aan het recht en meet in het bijzonder
aan de straf (Durkheim, 1893). Het recht symboliseert, of betet nog,
objectiveert de menselijke solidariteit. De ewee centrale sancticvormen, leedtoevoeging en restitutie, verwijzen naar verschillendc vormen van recht en daarmee naar twee vormen van solidariteit. Het
restitutieve recht herstelt schade die is opgelopen binnen een al dan
niet uitgespraken overeenkomst. De straf in het repressieve recht
verwijsr daarentegen naar diepgewonelde collectief gedeelde gevoelens.
Het strafrecht krijgt bij Durkheim het sacrale odium mee dat hij
ook aan de mora!iteit toekent. Religie, straf en moraliteit vormen
een heilige drieeenheid in zijn analyse van de gemeenschap. Sttaf is
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'een gepassioneerde reacrie, verschillend in intensieeit, die de samenleving door tussenkomsr van een georganiseerd lichaam oplegt aan
degenen die bepaalde gedragsregds hebben geschonden' (r893;
197810, p. 63). Strafheeft to! functie de cohesie van een samenleving
in stand re houden door het gemeenschappdijke bewustzijn te
schragen. Criminaliteit provoceert her collectieve bewustzijn en in
de strafwordt de eenheid etvan bevcstigd: 'een reken dar aangccft dat
de sentimenten van het collectiefniet zijn veranderd' (idem, p. 77).
Deze opvatting van criminaliteir en srrafheeft als belangwekkende consequentie dat beide als onmisbaar warden gezien voor een
samenleving. Criminaliteir vormt een integratief element in iederc
gezonde samenleving, stdt Durkheim (r895, Eng. vert. 1982, pp. 97to3) in een andere verhandeling: 'In tegenstclling ror de gangbare
ideeen verschijnt de crimineel niet langer als een absoluut nice sociabel geachte creatuur, een soon parasitair element, een wezcnsvreemd
onaangepast lichaam. Hij speelt een normale tol in het sociale leven'
(idem, p. to3). Behalve dar de crimineel de gelegenheid biedt het collectieve bewustzijn op peil re houden, kent Durkhcim aan hem ook
een innovarieve rol roe. Hoe groter de ruimte voor individude creativireir, hoe meer ruimtevoor grensoverschrijdend gedrag, dat achterafgrensverleggend zal blijken tezijn.
In 1901 maakt Durkheim in 'Two laws of penal evolution' (Eng.
vert. in: Lukes en Skull, 1983) een onderscheid tussen religieuze en
menselijke criminaIiteit. De eersre is gericht regen het collectief, de
tweede heeft het individu als object. Durkheim voorspelt in dit anikel een afname van de religieuze criminalireir. 'Het moment breekt
aan - en het is al bijna zo vcr - dar misdrijven tegen de persoon het
gehde strafrechr zullen gaan uitmaken.' Misdrijven tegen het gezin,
de moraal en de staat blijven weliswaar voorkomen, 'maar deze collecrieve zaken vediezcn zelf tendentied hun religieuze karakrer'.
Naarmate een samen!eving geavanceerder is, en de rol van het collectieve bewustzijn verzwakt, zal ook de criminaliteit volgens Durkheim roenemen. Een dergelijke stijging is niet veroneruseend, maar
wordt abnormaal als er geen overeenstemming meer is over de voorafgaande regels. l )
15. lie voor een dergdijke visit under meer Dahrendorf(1985l. Hij mecm cial de
Westcrse cultuuropweg is naar Anomia (in legenstdlingtol Utopia). De cultuur
passeerde de 'ueshold beyond which rhecost ofmodernity begins to exceed its
benefits' (p. 43). loals uit verdere analyses in dit boekzal blijken, gaatdeze
beoordelingvan de moderne tijd mij te ver.lksluit mij we! aan bij Lijn uiteindelijke

Durkheim anticipeert op een onrwikkeling die afgemeten aan
zijn eigen uitgangspunten - het belang van een in het, oorspronkelijk religieuze, coilectieve bewusrzijn verankerde moraliteit ten
behoeve van de cohesie in een samenleving - desastreus is. Tegen
deze aehtergrond wordt hier het onderzoek van Durkheim herno~
men, waarbij ik evenals Garland (1990) de 'spooky' term colleetief
bewusrzijn liever vervang door het begrip cultuur. \6 Wat is de morele
berekenis van eriminalireit in een posrmoderne cuhuur? Deze probleemsrelling kan nader uireen worden gelegd in de volgende vragen: Welke actuele onrwikkelingen doen zieh vaar in de marele
beoordeling van srrafreehrelijk relevant gedrag? Op grand waarvan
wordr erimined gedrag tn een posrmoderne culruur veroordeeld? Is
er in deze beoordelingen een 'harde kern' van motalireit zichtbaat?
Vormt het strafrecht een anachronisme of is het een mated pilce de
resistance? Wdke betekenis hebben criminaliteit en straf voar de
posrmoderne culruur? Is de pluriforme samenleving vanuit srrafrechrelijk srandpunr in sraarvoldoende moralireir te genereren?
Bij het op deze wijze aan de ordesrellen van de verhouding fUssen
moralireir en strafrechr dienen we ons re realiseren dar de secu[arisering van het (srraf)rechr in de wesrerse samenlevingen een zeer oude
traditie heeft, ouder dan de recente massale secularisering vanaf de
jaren zesrig, maar oak ouder dan de genoemde doelrationalisering
van de westerse samenleving. Remmdink (I989) wijst er bijvoorbeeld op dar de scheiding van kerk en staar zelfs al is rerug re vinden
in Lurhers leer van de Twee Rijken: de mens is onder rwee regimes
geplaarsr, her goddelijke en her wereldse. 'Reehr geschiedr', volgens
Lurher, darwil zeggen de praktijk van her teehr kenr haareigen logica. (Her goddelijk rijk blijftvoot Lurher overigens we! als roetssteen
funcrioneren.)
pleidooi voorverstcrking van de instiCUticscn voor mccra;l.nd;l.cht voorde
onderklasse.
16. Garl:rnd (1990) wijstcrop dat hetstIOlfbegrip V;l.n Durkheim onder invloed van
het structured function;<]isme is geherdefinieerd tot soci;l.le controle (~ie oak
Hilben, 1989). De morc:le berekenis vansu:d"werd door de symbolisch interacrionisren wc! bcgrepen in de labeIlin~theorie, maardaarin werdgeen verhand
gdegd met de sociale org.nis;l.t1e. Strafvormr een symboJische represent~tie van
culturde processen; criminalireirsbdeid reproduceert de morele orde, aldus
G;l.r!;l.nd. De huidige verharding van het strafklimaat verklaart hij psychoanalytisch
als een reacrieop de r;l.(ion<l.ljsering V;l.n her str;l.fproces in dae eeuw: een terugkeer
van de verdrongen vergddingsbehoefre. In hoofdstuk4 z;<] ikeen ;l.ndereverklaring
geven. Zie overigens voor een interess~ntech[istdijkevisie op srraf: Hockema
(1986).

Zonder hier uitgebreid in te gaan op het rechtstheoretische debat
rond het positieve recht, lijkt het van bdang om teconstateren dat in
de rc:chtstheorie het rechtspositivisme min of mec:r gc:meengoed is
geworden. 17 Dat is echter nog iets anders dan de vraag of dat ook in
de rechrsbeleving van de burgers het geval is. In dar verband zou
gesteld kunnen worden dar de onsruirnige onrzuilingvan de Neder[andse samenlcving, die zich in slechrs een kwart eeuw heettvoltrokken, een ideologisch vacuum creeerde voor veel van de aan het We:tboek van Strafrecht ten grondslag liggende principes. Gemeenschapszin, hetontzien van andermans bezittingen en de fysieke integrit~it van andert pcrsoncn lagw ingebed in wcliswaar gevarieerde,
maar desalnic:tternin mored ecnduidigc stromingen. Dit gold voor
de chrisrelijke zuilen, maar ook voor de sociaal-democratie en het
liberale erfgoed (waarin het straftecht van oudsher een meet VOOtaanstaande plaats heeft}.I&
'De moraal' was tot VOOt kort het domein van de 'grote verhalen'
van Lyotard. Het straftecht kon als positieve ptaktijk meedeinen op
de disciplinerende functie daarvan. De morele legitimiteit van het
straftecht kon als een vanzelfsprekende vooronderstelling worden
aangenomen. 19 In deze situatie heeft zich in vijfentwinrig jaar did
een dramatischewending voltrokken. Met het wegvallen van deverzuilde kaders lijkt de legitimering van de verboden en geboden uit
het Wetboek van Strafrecht in toenemende mate een zaak van het
strafrecht zelf te: zijn geworden. Vanaf de tweede heift van de jaren
tachtig zijn pogingen ondernomen het strafrecht te rationaliseten.
17. Sramhllis (1988) WijSl er in zijn dissenatk over veenien protestanrscstr:Ifrechrjllrisren op darde meesten van hen het strafrecht aanvaarden als ccn 'objectkve
normering meteen "jenseitige" oorsprong'. D e prorestant-christelijkestrafrechtbeodcningheefr naar zijn meninggeen aparte 'cou[eur', maar is we! re!evantvoor
de algem ene lcersrukken zoals vergelding, Khuld en in htt ~ Igemeen de morele
dimensie van hetsrrafrecht.
18. Het is in clit verbancl imetessant om erop tewijzen datdeVN "VedJaringvan de
Rcmten van deMens geformuleerd is ronderverwijzingmm een goddeJijke
instanrie; dit in regensrdling tot de verklaringen van de Frame Revolutie (1789;
Terre Supreme') en deAmerikaanse Df'claration oflntkpmdmce. In 1947 verklaarde
de Franse rechd'ilosoofM;lritain: 'leder kan de prabische levcnshollding
gefUndeerd achren in de eigen speculatieve of religieuze dcnkwijze' (zie Scheltens,
1989)·
19. Omgekeerd konden op deze m;lnier kritische tegenb ewegingen he1 strafrecht
reduceren roteen instrument van de heersende orde. Volgens Stenson (1991) kan
het hllidigecriminalireitsbeleid nier mccrcenvoudig in termcn van links en rechrs
warden beootdedd. Vergdijk in dir verband de discussi e over altematieve s;lneties
(Van cler uan, 1991).

De enorm toegenomen druk op het strafrechtdijk apparaat heeft
g..-:r..-:sulte..-:rd in pogingen om de efficientie ervan te do..-:n toe:n..-:mcn
(bijvoorb..-:dd Hirsch Ballin, I990b; St..-:enhuis, 1990). D..-:ze rationaliseringstend..-:ns betreft ..-:chter slechts cen kant van de medaille.
0..-: gdoofwaardigheid van het strafrecht heeft vooral re maken
m..-:t de vraag of het binnen de geschetste more1e fragmentering zjjn
algemcne geldigheid kan waarmaken. Dit doet het naar mijn
mening niet door te vC"rwachtC"n dat de morele fragmentering weC"r
ongedaan gemaakt kan worden, daarvoor heeft dcze een te lange
gcschiedenis en liggen de wonds van de secularisering re diep. Het
zou re gemakzuchtig zijn om te verwachten dat de samenleving zich
zonder meerweer gaat gedragen naar het Wet6o..-:k van Strafrecht. In
plaats van gebruik re kunnen mak..-:n van een vanzelfspr..-:kende ideologische bedding, wordt het strafrecht - meer nog dan in de tijd van
Durkheim - geconfronteerd met 'het vrije spel der morele krachten'.
Normhandhaving vormt in deze opvatting des te meer een permanmt proces van morele constructi~. 20 H..-:t strafrecht zal met andere
woorden steeds opnieuw morele aanknopingspunten moeten vinden in de moree! gefragmentccrde samen!eving.

SOLlDARITEIT EN SLACHTOFFERSCHAP

'Are you suffering?' In dere vraag ligt voor de Amerikaanse filosoof
Richard Rony de essentie vervat van de morele dynamiek van de
postmoderne liberale cultuur. Solidariteit, de centrale notie van de
sociale rechtsstaat, kan in een pluriforme samenleving niet langer
gebaseerd zijn op cen gemeenschappelijke identiteit, waarop wij
elkaar kunnen aanspreken ofwaarop wij aanspraak kunnen maken.
Het is niet nodig re zoeken naar een hoger geordcnde eenheid God, de Naruur, de Gemeenschap, de Mens, de: Ratio, de Natie ofde
Geschiedenis - die ons in staat stele 'sociaal' tc zijn. Het bcsef van
elkaars kwetsbaarheid is voldoende om een pubheke moraal te vestigen.
20. OokJunger-Tas (1990) besrrijdr de gedachte dat crsprah is van notmvervaging
en wijstop de opkomstvan nieuwe normen rand de individualireil. Haar analyse is
cchtcr nie! compket. Op hel moment dar de toegenomen ctiminalireirdient re
wotden verkhard, neenuzij haar IOevlllchr rot desocial<>conttolerheorie. De vraag
i5 echretwat haar opvatting datde normen verschoven zjjn in plaacs van verva..gd,
betekent voor de verhoudi ng rU55en mor..Jireir en criminaJiteir.
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Her weken naar gemeenschappdijke overeuigingen en bindingen kunnen we maar berer achrerwege laten, omdat e1ke poging
weer even vruchreloos zal blijken, maar vooral omdat het ons
afhoudt van onze zdfcreatie, het eindeloos herschrijven van onze
eigen levensgeschiedenis en onze strevingen. Het enige dat in een
seculiere, liberale samenleving telt, is dat mensen vatbaar zijn voor
vernedering en wreedheid, pijn en lijden; de mate waarin we ons
gevodig tonen voor dergelijke ervaringen van anderen, bepaalt de
moraliteitvan onze: cultuur. Onzesolidarireit is geen waardeopziehzelf, maar is gebaseerd op de (h)erkenning van dkaars mogdijke lijden.
In het werk van Rorey, dat in hoofdstuk 7 uitgebrc:id za! warden
behanddd, wordt een filosofische rechtvaardiging gegeven voor de
stelling die in dit boek rechtssociologisch za! worden uitgewerkt:
'het slachtoffer' vormt de cenua[e moraliserende noemer in onze
geseculariseerde, pluriforme samenleving. Voorheen lagen morde
uitspraken ingebed in een beperkt aantal ideo!ogieen, dar wil zeggen
datzij ondetdeel uitmaakten van politieke machtsaanspraken. In het
huidige tijdperk dient het terrein van de moraal echter re worden
gdokaliseerd tussen de onpersoonlijke bureaucrarische organisaries
en de subjecrieve ervaring. Het slachroffer votmr in deze ontwikkeling naar mijn mening het centrale referemiepunr. De moraliteit van
de huidige gesecubriseerde, pluriforme samenleving is niet langer
gebonden aan een godheid, ook niet aan de collectiviteit (van Durkheim), maar aan de posirie van het slachtoffer. Dit noem ik de victimatiseringvan d~ moraat.
De inzet van veel morde debarren lijkr niet wzeer te zjjn gericht
op het verkrijgen van consensus over hoe een rechrvaardige samenleving emit moer zien. In een pluriforme, geseculariseerde samenleving is daar moeilijk overeenstemming over re krijgen: de klassieke
vraag naar 'her goede leven' lijkt dennitief te zijn geprivatiseerd, de
vraag naar een rechtvaardige samenleving verbureaucratiseerd. De
discussie over de morde uitgangspumcn van onze samenlc:ving lijkt
veeleer in negatieve termen re verlopen. De pogingen om consensus
te bereiken, richren zich op de vraag naar slachrofferschap: Welke
individuen of groepen zijn de dupe van een bureaucrarisch geleide
liberale markteconomie? War voor werdd dragen we over aan toekomstige generaries? De metaforen van de morde gemeenschap en
her collecrieve bewusrzijn lijken te zijn afgelosr door de metaforen
van de wreedheid, het lijden, de vernedering, her kwersen, her bui-
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tensluiten. Dergelijke negatieve morele termen zijn in toenemende
mate een bemiddelende tol gaan spelen cussen de staatsbureaucratie
en individuele ofgroepsgewijze ervaringen.
Dat er sprake is van een victimalisering van de moraal, vormt in
zijn kern cen eenvoudige, sne! invoelbare stelling. Zij heeft echter
verregaande consequenties vaar het denken over mens en culcuur.
Zij breekt met de opties dieweI een hoger doe! van een cultuur ofeen
diepere zin van mensdijk leven als noodzakdijk vaar cen culcuur
veronderstdlen. In plaats van een referentiekader vaor 'het gocde
leven' leven zij een basaal negatief referentiepum vaor een pluriforme moralitcit. Devraag naar 'het gocde leven' isweliswaar geprivati~
seerd, maar wordtwel begrensd door de invulling die anderen daaraan wensen te geven.
Een van de cenrrale nieuwe morele dementen waarop het straf~
recht zich - overigens op een zeer terloopse wijze- is gaan beroepen,
is de pasitie van het slachtoffer van criminaliteir. Het westerse strafrecht is van oudsher sterk dadergericht, binnen een context van
handhaving van de rechtsarde. Dat er in de strafrechtspleging meer
aandacht is voor de positie van het slachtoffer, is op zichzelfzo vaor
de hand liggend dat de vraag interessant is waarom deze pas 20' n vijftien jaar geleden opkwam. Gegeven de veronderstelling dar het
maatschappelijk draagvlak van het strafrecht met de secularisering is
weggevallen, kan de slachtofferbeweging (met de vrouwenbeweging
als hefboom) worden gezien als een nieuwe vorm van legitirnering
van het strafrccht, die daarv66r eenvoudigweg niet nodig was.
Wanneer Leijten (1990) stelt dat 'de openbare orde slechts een
schuilnaam is voor het slachroffer', dienen we ons te realiseren dat
deze uitspraak vijfentwintig jaar geleden ondenkbaar zou zijn
geweest. Het denken over de openbare orde als mored te rechtvaardigen orde was als het ware voorbehouden aan de machtige zuilen.
Met hetverdwijnen daarvan dient 'de morelewerkelijkheid' meeren
meer gdokaliseerd te warden tussen de staatsbureaucratie en de subjectieve ervaring, zonder tussenkomst van ideologische instancies.
Het slachcoffer is in die zin als een nieuw markeringspunt voor het
morde appd van het strafrecht gaan functioneren. Het is niee zozeer
de schending van de ideologisch verankerde norm die dient te worden herseeld, maar het concrete individuele leed waaraan moet worden rechtgedaan. Daarin ligt mijns inziens de wezenlijke betekenis
van de strafrechtelijke aandachtvoor het slachcoffer. Met die grotere
aandacht geeft het strafrecht(e1ijk beleid) vorm aan een onrwikke-

ling die hier als centrale stdling zal worden verdedigd. De organische solidarite:it van Durkheim is opgelosr in een gevicrimaliseerdc
soliJariteir.
Op deze wijze geformuleerd kan de victimaliseringsthese worden
ingezet tegen de eerder geschersre, pessimisrische visie op de moraliteit van onze samenleving, waarin termen vallen als immoraliteit,
normvervaging en gebrekkig normbesef. De victimaliseringsthese
kan echter ook worden ingezer tegen de opvatting dar het strafrechr
in her teken sraat van de disciplineringsbehoefte van de moderne
bureallcrarische sraat. In deze opvattingvormen strafrecht en/ofcriminalitcitsbe!eid insrrumenten van de gevesrigde maatschappelijke
orde. De victimaliseringsthese verwijsr daarentegc:n naar een rede
legirimeringsgrond vaor strafrechre!ijk beleid.
SlachrotTerschap verschijnt in mijn analyses a!s een actief en
dynamisch nlllpllnt voor een geseculariseerde moraliteit. De vraag
wie als slachtotTer dan we! als dader dan we! als omstander aangemerkr dienen re worden, is nier een per definitie uirgemaakte zaak.
In die zin keert de victimaliseringsrhese zich ook regen yormen van
bllreallcrarisch moralisme, waarin moralireir wordr plargeslagen ror
een gehed van formde spdregds. In cen dergelijke benadering kan
moralireir in feire nier anders gerhemariseerd worden dan als de
mare van conformireit aan her geheel van wetten en rege1s.
In her Werboek van Scrafrechr sraat geschreven war nier mag,
maar er sraat nier in vermdd waarom her nier magi die taak kon in
het verleden vaor cen bdangrijk ded worden overgelaren aan de wilen. Justirie wordt wnder deze sreun als her ware geconfronteerd mer
haar morele raak. Deze vervulr zij naar mijn mening nier door zichzelflollrer en alleen llit re leveren aan de bureaucrarische efficientienorm, ook nier door klakkdoos de legirimireir van haar normen te
voorondersrellen en ner zo min door op een algehele morde renaissance re hopen. Het srrafrecht heefr een acrieve morele positie in een
pluriforme samenleving.
Via het criminalireirsbeleid kan geen blauwdrukworden geleverd
van een gewenste samenleving, maar her kan oos wel herinneren aan
de grenzen van ooze individllele srrc:vingen. De intll"itieve connotatie van criminaliteir - de gewelddadige dader en her weerloze slachtoffer - waar deze inleiding mee opende, heeft een verderstrekkende
betekenis clan in eersre insrantic: lijkr. Zij vormt her emotionele equivalent van de moraliteit in een posrmoclerne samenleving. Het strafrechr biedt een gdnstiturionaliseercle mogelijkheid wreedheid, ver~
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nedering en leed af re wijzen. Daarin schuih de kern van haar legitimireir. Het is in dir lichrweinigverwonderlijk dar her criminalireirsbcleid een zo vooraansraande roI spee1t in de huidige discussie over
de moralireirvan onze samenleving.

OPBOUW VAN HET BOEK

In bovenstaande beschouwing is in een kort bestek de inzet van dit
bock beschreven. Het beoogt de morele betekenis van criminaliteit
re herformuleren in andere termen dan die van 'het collectieve
bewusrzijn'. We zouden in dar verband kunnen spreken van een herijking van het criminaliteitsprobleem, gegeven de fragmentering
van de moraaL De inzet van deze doelstelling is de vraag in hoeverre
een dergelijke herijking iets kan zeggen over de positie van moraliteir
in de huidige samenleving als zodanig. Als we de strafrechtspraktijk,
met Durkheim, opvatten als een 'celebration of morality', dan ligt
het voor de hand te onderzoeken in hoeverre vanuitdeze invalshoek
nieuwe termen zijn tevinden voor de status van moraliteit in de huidige samenleving.
Deze probleemstelling wordt op diverse wijzen benaderd. Er
komen vier concrete onrwikkelingen aan de orde; het bdeid rond de
zogenoemde kleine, veelvoorkomende criminaliteit (hoofdsClIk 2),
de toegenomen aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit
(hoofdstuk 4), de opgekomen aandacht voor het probleem van de
seksuele kindermishandeling (hoofdstuk 5) en de afschaffing van het
bordeelverbod (hoofdstuk 6). De onrwikkelingen op deze terreinen
zuHen worden beschreven binnen een kader dat is ontleend aan de
criminologie, de sociologic en de (rechts)filosofic. Hoewel deze drie
disciplines samenkomen, beschollw ik probleemstelling en uitwerking vooral als het resultaat van een rechtssociologische stlldie. l l
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel handelt over criminalireit als mored probleem. Op verschillende wijzen wordt gepoogd de morele betekenis van criminaliteit bloat re leggen. In
hoofdsmk 1 gebeurr dit in een confrontatie met de empirische criminologiebeoefening, voor zover zij de onrkerkelijking als verklaring
lL Volgens de inddingvan Griffith (1979):ZOU onderhavige smdie kunnen warden

getypend als norm:l.tieve recht5fil(150fie. lk hecht er echter aan de victimaliseringsthese op empirische gronden naarvoren te brengen. Om die reden wordtzij pas in
hetderde deel filo50fisch onderoouwd.
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van crimineel gedrag heeft onderwcht. In hoofdstuk 1 wordt de
morele betekenis van criminaliteir geformuleerd in discussie mer her
criminalireirsbeleid vanafhet midden van de jaren tachtig en de kritiek die hierap is gekomen. In het derde hoofdsmk wordt de morele
betekenis van criminaliteit nader gespecificeerd in relatie tot de
strafrechtsfilosofie, meer in het bijwnder die van Foque en 't Hart.
Het slachcoffer verschijnt in deze drie confrantaties als centrale
figuur in de definiering van criminaliteit als moreel probleem.
In het tweede deel wordt aangetoond dat de centraJe positie van
het slachtoffer herkenbaar is in enkele actuele ontwikkelingen in het
strafrecht. In hoofdstuk 4 worden opkomst en ontwikkeling van de
victimologie en de slachtofferbeweging beschreven. Vervolgens
worden twee recente culturde ontwikkelingen geanalyseerd, namelijk de opkomse van het probleem van de seksuele kindermishandeling en de voorgenomen afschaffing van het bordeelverbod. Aan de
band van deze analyses wordt duiddijk dat 'het slachtoffer' geen
vaststaande positie innecmt, maar als dynamische metafoor voor
moraliteit kan worden aangemerkt. In de eerste casus is sprake van
een praces van vinimalisering (het seksueel mishandelde kind wordt
als slachtoffer 'onrdekt'). De tweede casus is een voorbedd van
devictimalisering (de prostituee verIiest haar status van slachtoffer).
In het derde ded wordt de centrale positie van het slachtoffer in
een pluriforme moraal uiteengezet in filosofische termen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar cen confrontatie van het week van
Alisdair Maclntyre, die het verIoren ideaal van een deugdzame
gemeenschap opnieuw heeft verwoord, met dat van Richard Rorty,
die tracht een pragmatische ethiek, w men wil politiek te formuleren van het individualisme. Met name vanuit het werk van de laatste
wordt 'het slachtoffer' als centrale metafoor van een pluriforme,
liberale samenleving inzichtdijk gemaakt. In het slorhoofdstuk
wordt de victimaliseringsthese tentatief uitgewerkt naar de criminologic, het criminaliteitsbeleid, de positie van de staat en de opvocdingo
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DEEL I.

De morele betekenis van criminaliteit

HOOFDSTUK I

Seculariseringen

criminaliteit

DE SECULARISERINGSTHESE

'Een pastoor die de angst voor de hel erin weet te houden is waardevoller dan honderd agenten', aldus de schrijver WilIem Frederik
Hcrmans in cen in november 1989 uitge'londen tdevisieporrrct. De
gedachtc ligt voor de hand. Van de totale Nederlandse bevolking
gaat nog slechts een kwart een keer per maand ter kerke; een op de
drie Nederlanders rekent 'lich'lelf niet tot enigerlei kerkelijke ge'lindte (Beets, 1989).' De in Nederlandsinds 1960 sterkgestegen criminaliteitscijfers wuden wd eens iets te maken kunnen hebben met dc
sindsdien sterk afgenomen kerkelijkheid van de Nederlandse bevolking. Het aanwakkeren van de 'angst voor de hd' zou dan een aardige remedie kunnen 'lijn tegen het Nederlandse criminaliteitsprobleem. Deze gedachtengang ligt 'ldfs zo voor de hand dat het verbazingwekkend is om te 'lien hoe weinig criminologische aandacht tot voor kort - aan de relatie tt1ssen religie en criminaliteit is besteed. 1
Sinds kort is de sri!te rond de positievan 'hetgeloof' in het criminaliteitsvraagstuk verbroken. In Nederland is de discussie over, wat
ik wu willen noemen de seculariseringsthese, vooral geentameerd
vanuit het justitiele criminaiiteitsbeleid, en in ved mindere mate
vanuit de wetenschappelijke wereld. Met de seculariseringsthese
wordt gedoeld op de (veronder)stelling dat de massale ontkerkelijDit percentage is gebaseerd opdtzogen......mdc ecntr...p.wra...gstelling: 'Wdke is
uw kerkdijke gezindte?'. Bij een rwceuapsvr:lagstdling CHebt u een kerkdijke
gezindt,,::w j..., welkc') s[ijg[ her percentageonkerkdijken ......nzienlijk (Oudhof,
1988).
2. Oat geld{ nirt all""n voor Nederland. De Amerikaan Stark vondslechrs in vier
indexen van de 18 door hem bekeken criminologische handboeken het onderwerp
rdigie terug. Stark, Kenten Ooyle (1982) verkhuen deze 'lost relationship' uit het
zelfbewuste seculari~me van de soci...l" wetenschapper. Het wu wetenschappelijk
'nor done' 1ijn om imeresse [e tonen voorde relatie [Ussen strafrechtelijk
gedd inieerd 'crimined gedrag' en de rdigieus geddinieerde 'zonde'.
l.
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king in de jaren zestig een negatieve invloed heeft gehad op de mate
van criminaliteit in de samenleving. Ten aanzien van de Nederlandse
samenleving wordt in dit verband overigens meestal gesproken van
'olltzuiting', dat wil zeggen het verdwijnen van de insticutioneleverstrengelingen van denominatie en levensstijl. In het algemeen gaat
het dan om de stelling dar door de onnuiling de (strafrechtelijke)
normen zjjn vervaagd.
In het volgende hoofdscuk wordt de rol van de seculariseringsthese in het criminalireitsbeleid onderzocht. In dit hoofdscuk sraat de
seculariseringsthese binnen het kader van de verklarende, empirische criminologie centraal. Er worden in darverband rwee criminologische discussies besproken. In de eerste paragraaf betreft het een
heftige discussie die in de eerste helft van deze eeuw in (het verzuilde) Nedetland heeft gewoed. Hierin figureerden grote namen als
Bonger, Kempe en (na de Tweede Wereldoorlog) Nagel. In de tweede paragraaf staar de Amerikaanse empirische tradirie centraal,
waarbinnen met name vanaf de jaren zesrig - ondanks de geringe
theoretische belangstelling - met enige regelmaat onderweken naar
de invloed van kerkelijkheid op crimineel gedrag werden verricht.
In beide gevallen is sprake van een duidelijk 'paradigmatisch' vertrekpum. In de Nederlandse criminologie betreft dit her artikel
'Geloofen misdaad' van Bonger uir 1913, in de Amerikaanse empirische traditie het artikel 'Hellfire and deliquency' van Hirschi en
Stark uit 1969. Beide artikelen besrreden de opvatting dat onkerke~
lijkheid cot een grOtere geneigdheid cor criminalireit zou leiden,
maar bleven niet wnder regenspraak. l
De bespreking van de criminologische discussie vindt plaats vanuit de vraag in hoeverre in deze discussie aanknopingspunren te vin~
den zijn om het cemrale onderwerp van dir boek, de morele betekenis van criminaliteit in een posrmodeme samenleving, te thematiseren. Om misversranden re voorkomen zij er nadrukkelijk op gewezen dat het in deze bespreking nier gaar om her al dan niet verifieren
van de seculariseringsrhese. Het gaat veeleer om een analyse van de
termen waarin deze relatie wordt beschreven. Niet wzeer de bevindingen alswel de beperkingen van veel van het besproken onderzoek
3. Weg~n hierbij niet in opde Duitsecriminologiedievan oudsher gei"nteresseerd
is in deze rehtie. Aschaffenburg (191-3) Stelt bijvoorbedd dar misdaad per definitie
impliceerrdat de relarie mer rdigieverJoren is gegaan. Het hjerna re bespreken

artikd van Bonger richtzich overigens met name tegen het ooekvan H. Stursberg,
Di~ Zunahmetkr V~rg~hm und Verbrechro
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zullen relevant blijken te zijn voor een nadere specificatie van het
centrale onderwerp van dit boek.

VERZUILlNG EN CR1MINAUTEIT
BONGERS 'GELOOF EN MISDAAD'

Bonger begint zijn uit twee delen bestaande artikel (1913) met de
coostateting dat weinig setieuze auteurs het voor mogelijk houden

dat kerkelijkheid kan leiden tot criminee1 gedrag, maar dat er des te
meer (met name Duitse) auteurs zijo die meoeo dat onkerkelijk.hcid
tot criminaliteit leidt (Krauss: 'Wahre Sinlichkeit ist nicht rnoglich
ohne Religion'), Toch, ro stdt Bonger vast, daalde de (geregistreerde) criminaliteit rond de eeuwwisseling, terwijl de onkerkelijkheid
in dertig jaar tijd (volgens de voikstellingen van 1879 rot 1909) met
maar liefst 1500 procent steeg (van 0,31 tor 4,97 procent van de
bevolking), Ook constateert hij dar, a!s onkerkelijkheid tot criminaliteit rou leiden, 'de tijden, waarin een ieder geloovig was, we! zeer
rein van zeden en vrij van rnisdaad geweest zouden zijn' (p. 201).
K1aarblijkelijk is de onkerkelijkheidsthese niet zo veel waard als
wordtgedacht, aldus Bonger.
Maar Bonger gaat nog een stap verder. Bij de bestudeting van de
criminaliteitsstatistieken van veroordee!de daders 4 van 1901 tot 1909
komen de kerklozen er zelfs zeer gunstigvanaf: tegenover iedere 100
onkerkelijken staan 252 jaden, 366 protestanten en 494 katholieken.
'De slechtste cijfers vertoonen de Katholieken, en we] bij alle misdrijven, met uitwndering van heling, verduistering, oplichting en een
der sexuede delicten, waarbij zij op een na de slechtste rang innemen. Meestal zijn de verschillen beduidend' (p. 206; curs. Banger).
Gegeven dit statistische materiaal acht hij de factor 'ongeloof' voor
de criminologie niet meer relevant, maar de verschiHen tusun ck
gelovendes ce meet.
Bonger gaat ervan uit dat genoemde religies moreel gesproken
nagenoeg gelijkzijn in de zin dat niet gestolen, gemoord en mishande1d mag worden; en ook in de dreiging met godde1ijke maf ver-

4. In 1983 wud gestopt mer her registrercn van hN kerkgenoom:hapvan ddictpl"'gers. Overig"'ns vond in 1896 een door Bonger aangehaalde, ni":f mer nam",
g",noemdeauteur het 'van weinig kieschheid' geruigen 'om gdoofsl",ven re
b",nekken in ",en sf",ervan "tellen en weg",n"'.
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schiUen zij niet fundamenteel. We! onderscheidt de rooms-karholieke kerk zieh in haar formalisme (de kerkdijke hierarchie) en de
biecht. Beide elementen acht hij echter niet in staar de verschillen te
verklaren. Her eerste zou, vanwege de expliciete gezagsverhouding,
immers net zo goed kunnen leiden tot minder criminaliteit; wat
beneft de biechtwijst hij erop dat de biechtvader berouw eisten verwacht dat het laakbare gedrag niet herhaald wordt (hetgeen volgens
Bonger uit de recidivecijfers ook rou blijken). Het hoge criminaliteirsgehalte van katholieken moet zijns inziens veeleer worden geweten aan hun achrergestdde economische positie en de gevolgen daarvan: armoede, gemis aan beschaving, alcoholisme en kinderverwaarlozing: 'Deze afwijkende oeconomische en maatschappelijke positie
verklaart gehed hare eveneens afwijkende criminaliteit. Andere
hypothesen zijndaarbij niet nodig' (p. 222).5
In het tweededed van zijn arrikel behanddt Bongerde tegeowerpiogen op zijo stdlingeo. Hier wordt volstaao met h(':t ooemen van
enkele daarvan: de rol van coeval in de statistiek; per misdrijfrou de
mate van schuld dienen te warden bekeken; slimme daders worden
niet opgepakr; ook de deugden van het karholieke geloof (bIijmoedigheid, naasrenliefde) rouden moeten worden bekeken. Ai deze
argumemen weerspreekt Bonger vrij summier, onder verwijzing
naar Weber, met de srdling dat de protestanten een aan het kapitaiisme aangepasre moraal hebben. Zij zouden daardoor in betere matedele omsrandighedcn verkeren, hetgeen hen minder ror criminalitcit rou doen neigen.
Ook voor de geringe misdadigheid van onkerke!ijken opteert
Bonger voor een cconomische verklaring: het gaat over het algemeen
om grore-stadsbewoners met inrdlecrude beroepen of om 'gequalificeerde arbeiders'. Hij geeft oak nog een psychologisch argumenr,
namdijk dar het attweren van cen kerke!ijkc achtergrond cen zekere
karakterologische sterkte veronderstelt: de ionerlijke strijd van afval-

ligen leiclc wc een selectieve populatie van onkerkelijken. De onker). H~t ~~rst~ d~el van Bongers artikel in het Tijdschrifi voorstraftnht wordt
afgdotm m~t ~en 'Aant~ekening'van redacteur J. Domcla Ni~uwenhuis, waarin
hij dew.. ard~van het doorveroordedden opgegeven kerkgenootsehap in twijfd
treh; kerkd ijkm geven zich wellicht op alsonkerkelijk om onder 'hun hoofddijke
omslag' uit te komen en omgekeerd zij n w.... rKhijnlijk ved wgen..amde
kerkdijken in fcite 'naam-chrisrenen' en 'naam-Joden'. Dit .. rgum e ntoverd ~ vr..ag
wat kerkdijkheid eigenlijk is, keen tdkenmal~ in de litetuuurterug. Het feit d..t
het wordt ..fgedruh onder het artikd, lijkt te wijzen op het schokkende dT~cr van
Bonger5bevindingen.

kelijken vertonen met andere woorden een gunstiger sociale en psychologische predispositie dan kerkelijken. 6
Concluderend meent Bongerdat de hardnekkigheid van het idee
dat onkerkelijkheid ieidt tot immoreel gedrag is terug te voeren op
twee misvattingen. In de eerste plaats is moraliteit geen gegeven van
de religie, maarvan de (menselijke) natuur: 'In de historische periode gingen godsdienst en moraal samen, waardoor de schijn van onafscheidelijkheid is ontstaan' (p. 340). In de tweede plaats leidt godsdiensrigheid niet tot mored gedrag, maar lijkt eerder het omgekeerde het geval te zijn. Gepassioneerde misdadigers voelen zich volgens
Bonger vaak aangetrokken tot religie. De kwestie geloof-ongeloof is
koftom 'voor het vraagstuk der misdaad een vrij onverschillige zaak'.
De veronderstelling van enkele Duirse criminologen dat 'dem Volke
die Religion muss erhalten werden', staat volgens Bonger gelijk aan
het met zweepslagen terugdringen van de zce. Ook al zou de godsdienst geheel verdwijnen, dan nog wuden misdaad en immoraliteit
niet toenemen, zo !uidtzijn voorspelling.
KEMPES 'CRIMINALlTEIT EN KERKGENOOTSCHAP'

In 1938 publiecert Kempe, een leerling van Bonger, het boek Criminaliuit en kakgenootschap, dat in feite als vervo!gstudie kan worden
opgevat. Ook hij bespreekt een aantal tegenwerpingen c.q. verklaringen war berreft de hoge criminaliteit onder katholieken. Naast de
verklaringen die door Bonger reeds werden bespraken, komen we
een heden ren dage als zcer curieus ervaren argument tegen. Volgens
Febcr (1933) is er in het karholieke volksdeel sprakc van cen structureel degenererende rendens vanwege het celibaat. Immers, de slimste
jongens uir een karholiek gezin worden opgeleid tot priesrer, en zullen dus niet huwen en kinderen krijgen: 'zoo'n groep is biologisch, in
haarerfelijke samenstelling, afwijkend opgebouwd, dat er met name
in de verhouding, waarin de waardevolle lcden en de minder of niet
waardevollezich voortplanten, ietshapert' (p. 70).
Een andere verklaring betreft de veronderstelling dar in de zuidelijke provincies de opsporings- en vervolgingsintensiteit grater zou
zijn, hetgeen zou resulteren in cen ovcrmarig aanded van katholieken in de landdijke staristiek. Een vergelijking per provincie maakt
vo!gens Kempc echter duidelijk dat deze verklaring niet opgaat.
6. Oil argument mu in de huidige djd omgckend kunnen worden: hel toetreden
tot een kerkgenootschap in een seculiere maatschappij vcteisrcnige psrchologi~che
spankrachr.
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Interessanter is dat Kempe her economische argument van Bonger aan de hand van Weber nader uirwerkt in rermen van deemancipatie van her katholieke volksdeel. De maarschappelijke posirie van
de karholieken is anno 1937 systemarisch verbererd en dir drukr zich
uir in cen daling van de criminalireit: 'ook bij misdadigheid der
Katholieken voltrekt zich [...] een emancipatieproces naar aard en
omvang' (p. 140). Hij vergelijkt de periodes 19IO-1914 en 1921-1930.
Wat betreft de aardwas er in de eerste periode sprake van een 'uitgesproken paupers- en drinkersmisdadigheid', terwijl dit soort criminaliteit in de rweede periode gelijk was aan dat der hervormden. De
omvangis in de rweede periode weliswaar nog wat groter dan die van
de hervormden, maar toch beduidend kleiner dan in de eerste perio-

d,.
Dit brengt Kempe tot de stelling dat niet de hoge criminaliteit
van katholieken dient te worden verklaard, maar hun late emancipatie. Deze heeft aUes te maken met de katholieke houding ten opzichte van het economisch !even; katholieken schikken zich eerdcr in
hun lot en combinercn dit met cen afWijzing van een buitenmatige
economische inspanning. Het protcstantse individualismc daarentegen vercist een actieve economische instelling: 'de wereld overwinnen in naam van God door voortdurende rusteloozen arbeid [...]
succes in zaken is een kenteeken van een voorbeeldig leven volgens
Gods wil' (p. 164). Het emancipaticproces van dc katholieken be~
staat uit een 'aarzelend en schoorvoetend accepteeren van de kapitalistische ordening' (p. 165); volgens Kempe wIlen zij uiteindelijk
nooit al hun energie ontvouwen in een maatschappij die niet volgcns
katholieke bcginselen is ingericht.
Kempes bevindingen onderstrepen de economische verklaring
van Bonger. De verhouding tussen kerkelijkheid en criminaliteit is
indirect; zij wordt - ge'inspireerd door Weber - gemedieerd geacht
door de houding die in het katholieke geloof besloten ligt ten
opzichte van de economic. We! benadrukr hij dar de organisaric van
het kerkelijke leven, met name wat betreft de sociale ontwikkeling,
hierbij van groat belang is.
Fijnaut (1991) condudeert hieruit dar Kempe (als enige auteur)
op deze wijze een belangtijke anti-criminogene tol toekent aan de
vcrzuilde maatschappij. Deze geldt vooral de 'zelfkant' die buiten
deze maatschappelijke verdeling blijft. Fijnaut constateert echter dat
Kempc weinig specifiek is over de feirelijk anti-criminogene werking
van de zuilen. Bovcndien wijst hij crop dat in alle verder door hem

besproken literawur uit de jaren veertig en vijfi:ig de verzuilinggeen
enkele rol van betekenis wordt toegekend.
Criminaliteir werd in deze jaren vooral gerelateerd aan het vraagstuk van de 'onmaatschappdijkheid'. In de, wat Fijnaut noemt, crimineel-geografische studies die in het kadervan de onmaatschappelijkheidsbesrrijding werden verricht in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Amsterdam en Nijmegen, treft hij vooral verklaringen aan in
termen van urbanisatie, immigratie, industrialisatie en dergdijke.
Oat wil zeggen, in die rijd werd aan algemeen sociaal-economische

en culturele onrwikkelingen meer waarde gehechr dan aan de
invloed van de zuilen.
NAGELS 'CR1MINALITY AND RELIGION

Opnieuween kwart eeuw later herneemt Nagcl in het artikel 'Criminality and religion' (1960) de besproken problematiek.7 In dir uitermate uirvoerige, complexe, en af en toe cryptische artikel besprcekt
hij de vooroorlogse discussie en stelr daar een ander standpum
tegenover. Bonger en de zijnen begrijpen volgens Nagel de essentie
van geloof niet. Zij zouden de mogdijke betekenis van religie voor
het handden te snd afdoen als 'het dreigen met straf en de belofte
van bdoning in het hiernamaals'. Nagcl probeert naar zijn zeggen
meer wezenlijk tor de re1atie tussen het religieuze en het criminde
door te dringen en richr zijn pijlen daarbij vooral op het macrokarakter van de besproken vooroorlogse benadering.
Nagel constateert weliswaar dat de verschillen fUssen de denominaties in de gevangenisstatistieken in 1955 min of meer zijn verdwenen, maar hij verzet zich desondanks tegen het economisch reductionisme van Bonger en Kempe. De Kemperiaans-Weberiaanse verklaring van de katholieke houding ten opzichte van het kapitalisme
geldr volgens Nagd niet voor het Nederlandse katholicisme, en
zeker niet voor dat van de noordelijke provincies. Nederlandse
katholieken hebben eeo calvinistische uitstraling; hij schrijfi: ze - in
navolging van Van Heek - zelfs een 'frontmentaliteit' en 'religieus
elan' roe, hetgeen onder andere zou blijken uit de katholieke 'hevolkingspolitiek'. 8
7. Dit ;mikd werd in 19<1! vertaald opgenomen in de voorloper vanJustitiifl(
v(rkmningm, hc[ Dorommt4ti(blad.
8. Hierzou de beroemdesmdicvan Nagd over dc niminali[ei[ van Oss (1949) aan
toegevoegd kunnen worden, waarin veel meer aandach! word! bes[eed a~n andere
culturde en psychologische facw[en.
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De relarie russen religie en moraliteit is volge:ns Nagel oneindig
veel ingewikkelder dan uit de correlatie tussen kcrkgenootschap en
criminaliteit kan worden afgeleid. Om die reden besprcckt hij onder
andere drie beruchte gevallen van moord e.g. doodslag in streng
gereformeerde milieus, waarbij de religiositeit van de betrokkenen
hen niet weerhield van ernstig immoreel gedrag, maar hen daar juist
toe aanzette. 9 In zijn redenering staat de intensireit van de geloofsbeleving voorop en deze is op haar beurt van belang voor de ethische
uitgangspunten in het individuele handelen.
De gelovige is soms echt gelovig, soms niet meer dan kleingelovig, en soms zdfs pseudo-gelovig. Wanneer een persoon zijn naastc
op de proefstelt, stdt hij ook zijn God op de proef. Maar als de kwalireit van zijn geloofkwestieus is, dan is de kans groot dat 'God' niet
zal reageren. God doet niets; hij is van God 10s. Met andere woorden, niet de kerkelijkheid als zodanig, maar de beleving van het geloofis van invloed op mored gedrag. De geloofsbeleving verdwijnt
echter in de statistieken. Wanneer de maatschappelijke ethiek 'als
het ware naruurrechtelijk' op de religieuze erhiek is gefundeerd, zal
de eerste gemakkelijk met de laatste ineensrorten. In het geval van de
katholieken is her zo dat velen van hen een complex van morele verplichtingen hebben dat direct op hun rdigie is gebaseerd. Als deze
basis minder stevig wordt, dan krijgt hun algehele moraliteit een
slecht fundament.
Nagel breekt in het artikel een lans voor de ethische dimensie van
criminaliteit, en keen zich tegen een reductie van de invloed van
religie tot de ontwikkelingvan de economische verhoudingen. Voor
gelovige mensen is de beleving van hun geloof essencieel voor hun
ethisch handelen. Wanneer de intensireit van hun geloof afneemt,
berust hun ethiek op drijfzand. Religie is volgens Nagel overigens
niet het enig mogelijke ethische fundament. 'Het is menselijk om
een legitimering van motieven te roeken buiten de mensheid [...] in

God, in zoiets als "humaniteit" l in de "geschiedenis", in de "staws
quo", l...] of"wat dan ook'" {p. 290}. Deze legitimering is in essencie
echter altijd metafysisch of pseudo-metafysisch, hetgeen eveneens
geldt voor de !egitimering van crimineel gedrag.
9. Het betreftde moord in Appdtern in 190o,de moord van de Kltwijkse vissers
(1915) en de moord in Meerkerk (19«). Verrips wijdde eveneens een studie aan deu
drie gevallen en suit in dat artikd (1987) ten onrechtedat het de eerste ken is dat de
samenhang in deze drie gevallen wordt Ix:studeerd. In een :mikd inJUJtitii4~VeTkmningm(1991) geefr hij een uitgebreidc inventarisatie van rdigieus ge"inspireerde
mootden.
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CONCLUSIE

Hoewel Pompe in een 'Yoorrede' op het boek van Kempe (1938) stelt
dat een reductie van het criminalireitsprobleem tot economische
facroren kan leiden ror 'onderschatting van het spiritueele',1O kan
worden gestdd dat de invloedrijke Utrechtse school van Pompe en
Kempe een einde probeert te maken aan in haat ogen moraliserende
en speculatieve benaderingen van het criminaliteitsvraagstuk. Het
criminaliteitsonderzoek kwam in het teken te sraan van macrosociale en economische ontwikkdingen, waarin de ral van de zuilen
hooguir als sociaal-economisch relevante factor werd beschouwd.
'Het (toenmalige) criminaliteitsprob!eem was, in elk geval voor de
tijdgenoten, nu net een probleem dar niet "verzuild" was', aldus Fijnaut die in het eerder geciteerde artikel ook deze discussie oprakdde
in verband met het rccenre justitiebeJeid (Fijnaut, 199I).
In het verlengde daarvan stelt hij dat 'het meest algemene en
meest fundamenteJe uitgangspunt, de basisals het ware, van de justitiele ideologie' kan worden verworpen. Een dergelijke gevolgtrekking over de rol van de verzuiling op grond van studies van 'tijdgenoten' lijkt mij ongeoorloofd. Aan de toenmalige criminologen wordt
een theorerische oordee!skracht toegekend omdat zij tijdgenoot
waren van de beschreven ontwikke1ing. Met een ze1fde mate van
plausibiliteit wu omgekeerd kunnen worden gesteld dat zij, juist
omdat zij deeJ waren van het verzuilde Nederland, geen enke! zicht
hadden op dcwerkdijk relevante faetoren die in het geding waren. 11
Voor zover de weergegeven discussie iets zegt over de seculariseringsthese, dan dienen toch eerst en voora1 de verschillen tussen de
beide perioden re worden benadrukt. Vanuit het huidige perspectief
doer de vooroorlogse discussie enigszins gedateerd aan. Zij wijsr in
die zin op de hisrorische relativireit van het empirisch onderzoek
naar de invloed van religie op criminaliteit. Reiigioriteit betekenr in
de huidigesamenleving iets anders dan in 1913. Dit blijkt alleen a1 nit
het feit dat de verschiHen tussen de christelijke denominaties economisch (en criminologisch) gesproken nauwelijks nog van betekenis
zijn. In ooze (deds) geseculariseerde samenleving zijn deze als 1.oda10. 'VelW:larlozingvan ~inningomtrentd"n ..Jgcmecn"n rege!, de leidende
gedachtefl, voert lOt een empirisme, dat geen uitzicht biedt. en daannee lOt
onmachtigeopeenhopingvan feitenkennis' (Pomp<:, in: Kempe, 1938, p. IX).
n. In dirvctband bespreckt Fijnaut ook nogde dissenatievan Pover (1970) overde
criminaJireir in Limburg in de periode ]910-1954, waarin desociaal-economische en
politieke insrabilireir ro groot was dar de venuiling er geen greep op kon ktijgen.
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nig ondergeschikt geraakt aan die tussen gelovig en niet-gelovig (of,
nog algemener, die tussen levensbeschouwelijk of'helemaaI niets').
Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat het onkerkelijk worden in Bongers
tijd nog kon worden gezien als het resultaat van een sterke persoonlijkheid.
Ook criminaliteit is hisrorisch voor een groat aantal delicten een
onvergelijkbare grootheid. Belangrijk in dit verband is het feit dat
Bonger en de zijnen - aI dan niet terecht - criminaIireit vooral zagen
als het resultaatvan verpaupering. Kenmerkend voor de huidige crirninaIiteitsproblematiek is echter dat zij alle lagen van de bevolking
betrefr. Het vaIr moeilijk vol re houden dat mitieucriminalireit,
compurercriminaliteit, verkeerscriminalireir, heling, ondernemerscriminalireit, belastingfraude en dergelijke verklaard kunnen worden vanuit een achtergestelde economische positie. Vanuit een oormatief gezichtspunt is juist de brede spreidiog van de huidige criminaIiteir interessant.
Alleen al het feir dat wwel religie aIs criminaliteir heden ren dage
onvergelijkbaar zijn met dezelfde fenomenen in de beschreven
periode, maakr de stelling van Fijnaur dar de verzuiling geen rol
speelt in her criminaliteitsprobleem, discmabel. De discussie over de
oorzaken van criminalireit, en dus ook de invloed van religie op criminaliteit, heeft alles re maken mer de maatschappetijke context
waarbinnen ze wordr gevoerd. Iedere maarschappelijke context en
iedere historische episode kennen hun eigen deflnities van het ctiminalireirsprobleem die specifieke anrwootden daarop voorrbrengen.
In diezin kunnen weer niervan llirgaan dar er sprake is van 'vooruitgang' in de criminologische rheorievorming, als zou er een toenemend inzichtontstaan in de oorzaken van crimineel gedrag.
Bongers verbinding van het ctiminaIiteitsvtaagsruk aan de sociaal-economische verhoudingen kan in de vooroorlogse situatie als
een belangwekkend theorerisch inzicht worden gezien. In de huidige tijd zou het star vasthouden aan deze benadering echtet nieuwe
inzichten in de weg kunnen staan. Bangers voarspelling dat mer het
verdwijnen van de godsdienst de misdaad niet ZOll roenemen, is in
dir verband interessant. 5inds zijn tijd zijn wwel de onkerke1ijkheid
als de criminaliteit toegenomen, terwijl hetwelvaarrsniveau is gestegen (waarbij overigens de verschillen tussen de verschillende maarschappelijke groepen aanzienlijk zijn). De voorspelling is klaarblijkelijk nier uitgekomen.
Desondanks wu, vanulr Bongers historische positie, deze extra-

polarie van zijn bevindingen naar de toekomst als 'gerechtvaardigd'
beoordeeld kunnen warden, gegeven de toenmalige betekenissen
van religie en criminaliteit. Op grand van het besproken onderwek
zie ik vooralsnog weinig reden om een relatie tussen de secularisering
en het huidige criminaliteitsprobleem uit re sluiren. De vraag is echrer of deze als een direcre causale relatie moer worden gezien. In dir
verband is het pleidooi van Nagel voor een ethische benadering van
criminaliteit interessant.
Ethische overwegingen spelen volgens Nagel altijd een tol in de
legitimering van het eigen gedrag; rdigie levert ecn dergdijke ethiek,
die echter wankel wordt op het moment dat de geloofsintensiteit
afneemt. De relatie tussen religie en criminaliteit wordt bij hem
bemiddeld door de ethiek. Het gaat hem dus niet zozeer om de 'disciplinerende' funcrie van de wilen, zoals in het huidige criminalireitsdebar, maar meer om de morele beleving en rechtvaardiging van
het eigen gedrag. Daarin speelr religie een rol, die verdwijnt in een
macro-criminologisch perspectief. Zijn ethische benadering van criminaliteit heeft - helaas - weinig navolging gevonden. In dit boek
wordt deze losse draad van Nagel weer opgepakt, met die kannekening dar niet zozeer de rdigieuze beleving als vorm van individuele
ethiek onderwerp van srudie vormt, als wel de ontwikkeling van de
cu!rurde moralireit door de sccularisering.

CONTROLE EN RELIGIE

HIRSCHI EN STARK'S 'HELLFIRE
AND DELINQUENCY'

De relatie tussen teligiosireit en delinquentie votmt een kritische test
voor de algehele relevantie van religie voor het maatsehappelijk
leven, aldus Hirschi en Stark in genoemd arrikel (I969, p. 203). Als
teligie maatschappelijk ergens roe dient, dan zou dar roeh vooral op
het vlak van de normhandhaving tot uitdrukking moeten komen, zo
zouden we deze opvatting kunnen parafraseren. Zij constateten dat
het onderzoek tot die tijd methodologisch zwak is ofeen sterke 'bias'
vertoont voor de religieuze achtergrond van de onderzoeker. De
mogelijke invloed van religie leggen zij (met verwijzing naar Durkheim) uiteen in drie variabelen: het geloof legitimeert sociale en
individude waarden; rdigieuze rituelen creeren verbondenheid met
de gemeenschap en haar gezagsdragende instituties; religie biedt
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vormen van beloning cn strafdie het feitelijke gedrag be"invloeden.
In hun empirische studie onder +077 studenren van 'high
schools' in Californic, onderzochten zij de samenhang tussen kerkbezoek, zelfgerapportcerde criminaliteit en geregisrreerde criminaliteit. Naast vragen over kcrkbezoek en delinquenr gedrag, legden zij,
analoog aan de genoemde drie variabelen, vragen voor om de inrernalisering van morele waarden, de instemming met de wet en het
geloof in cen hiernamaals te meten, Alleen de derde variabele blijkt
samen te hangen met kerkbezoek: frequente kerkbezoekers geloven
in een hiernamaals. De eerste twee variabelen zijn gelijkelijk verspreid onder kerkbezoekers en niet-kerkbewekers. Kerkbezoek kan
dus volgens Hirschi en Stark alleen relevanr zijn voor delinquent
gedragvia de angst voor het hellevuur.
In de beschrijving van de resultaten blijkt echtcr het omgekeerde
het geval te zijn. De mate van instemming met bepaalde morele
waarden en de matc van acceptatie van de wet vertonen significanre
correlaties met crimineel gedrag. Maar 'students who believe in the
Devil and in a life after death are just as likely to commit delinquenr
acts as are students who do not believe in a supernatural world'
(p. 210). Ook de correlatie tussen kerkbezoek en crimineel gedrag
levert geen significantevetschiHen op. Kerkbezoekers zijn met andere woorden net zo delinquent als anderen, aldus Hirschi en Stark.
Deze condusie gaf in de daaropvolgende jaren aanleiding tot
diverse empirische onderzoeken, die nu eens wel en clan weer niet tot
vergelijkbare:: condusies kwamen. In een overzichtsartikel bekeek
EBis (1985) 56 studies (ook van voor 1969, het jaar dat het artikel van
Hirschi en Stark verscheen), Zevenrien van deze studies bekeken de
samenhang nominaal: welke religieuze groep vertoont welke mate
van crimina!iteit. Vergelijkingvan deze studies leverde weinig op. In
de:: ovetige 39 onderzoeken werd een maat opgenomen voor de inrensireir van de geloofsbdeving. EUis verdeelr deze in zes vorme::n van
operationalisering: kerklidmaatschap, kerkbezoek, gdoof in God,
geloof in het hie::rnamaals, andere religieuzc vormen van gdoofsbeleving en gecombineerde of vage maten. Hoewel Ellis tot drie sterke
en twee zwakke generalisaties meent te kunnen conduderen, U voegt
De driesterkeverbanden zijn: onder kerkleden leidt de frequentie van
kerkbezoek tor lagere eriminaliteitseijfers (met name voor eriminalit~it wnder
sJaehtoff~rs,zo~Js gokken, ptostitutie en d~rgdijke); onder de kerkl~dm seoren
jodcn lager clan protestanten en die weer lager dan katholieken; gdoof in e~n
straffend hiernamaals levert een iets lager eriminaliteitsn ivcau op. Dc twce lwakke
12.

hij hier ogenblikkelijk aan toe dat dezc verbanden oak verklaard
zouden kunnen warden uit intermedierende variabelen, namelijk
hetwdstandsniveau en de opleiding. 13
Twee jaar eerder waren oak Elifson, Peterson e.a. (I983) na een
heranalyse van vele onderzoeken niet verder gekomen dan de conclusie dat rdigie hooguit een van de relevance factoren kan zijn in het
criminaliteitsprobleem. Tegenover studies die geen relatie tussen
beide grootheden aanconen, staan weer even zoveel onderzoeken die
wd cen verband menen re hebben gevonden (bijvoorbeeld Rhodes
en Reiss, 1970; Burkett en White, 1974; Higgins en Albrecht, 1977i
Tirrle en Wdch, 1983). In een andere overzichtssmdie conduderen
Sloane en Potvin (I986) dat de Imethods of measuring this association have a major effect on the research findings' (p. 103). Met deze
conclusie verwijzen zij naar een prob!eem dat in deempirische sociale wetenschappen als het validitcitsprobleem bekend staat, namelijk
de vraag in hoeverrc cen theoretisch concept kan worden gemeten
via de in het onderzoek betrokken variabelcn.
De hier genoemde kwantiratief empirische studies kunnen worden gerangschikt onder de algemene noemer 'methodologisch individualisme'. Uirspraken van respondemen worden op 'face-value'
genomen, gemeren en mer elkaar in verband gebracht. '4 Daarmee
verdwijnt het zicht op war Nagel de individuele geloofsbdeving
noemde, maar bovendien op de veranderingcn die zich kunnen
voordoen in de funcrie van rdigie en de comext van religieuze bdeving. Naar mijn mening is kwantitatief empirisch onderwek pas
zinvol iodien de betekenissen van de onderzochre concepren - in
ieder geval tijdclijk- geen nadere discussie behoeven, ofindien deze
als pragmatische keuzen zijn gerechtvaardigd. Her heeft er alle schijn
van dat een complex fenomeen als rdigie zich in feite nauwdijks
leem voor een zinvolle empirische opcrationalisering als onafhankeverbanden zijn: personen diezich7.e1fexpliclet niet als kerklid 'lien, vcrwnen zeer
lage crimimJiteitscijfers; in het algemee n scoren kerkbewekers iets lager dan nietkerkbelOekers.
13.1n 1987 komt EHis aan de hand van de arQlual-theorie meteen andere intermedi~rende variabde. In deze benadcring wordt ctiminaliteit gezien als 'excircmcnt
s~ ~king'. Hoe g~roU!ine~rderdekerk, hoe sterkerde avers i~ rcgen kcrkbewek, hoc
groter dus de rdatie tussen nier-kerkbezoe k en criminaJiteit.
14. In $urvry-ondenoek word~n de gegevens over diverse variabden individued
vcrLamdd, gccorrdeetd en dan gcgeneraliseerd over de rotale onderzoeksgroep.
Indien de slcckprocf mClhodoIogisch nauwkeurig is va.~tgestdd, mag de condusie
worden gei:'xtrapoJeerd nwr de [OIale popularje.
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lijke variabele. In dar verband verscheen in I982 nog een ander interessant overziehrsartikel van dezelfde Rodney Srark, samen mer H.
Kent en D. E Doyle, dat toteen zelfdeconciusie leidt.
STARK, KENT EN DOYLE'S 'LOST RELATIONSHIP'

In het arrikel 'Religion and delinquency. The ecology ofa "lost" relationship' (I982) conciuderen Stark, Kent en Doyle dat de relatie cussen religie en criminaliteit in feite nier individueel onderzocht kin
warden. De invloed van religie kan aHeen begrepen worden indicn
deze wordt geplaatst in de culcurele conrext. Volgens de auteurs
wordr in Hirschi en Stark's arrikel 'Hellfire and Delinquency' ten
onrechre geconciudeerd dar religie geen betekenis heeft voor de
morele orde. Oat artikel had ervoor gezorgd dar relatie cussen rcligic
en criminaliteit uir de handboeken verdween. De bevindingen van
Hirschi cn Srark zijn 'puzzling only ifwe resrrict ourvicw to an individualistic, psychological model of how religion exerts influence on
behavior' (p. 6).
Volgens de bevindingen van Stark, Kcnt cn Doyle is de inconsisremie russen de diverse onderzoeksresultaren te verkiaren uit de
mare van secularisatie in de omgevingvan de onderzochten. Religie
maakt individuen nier zozeer bang voor 'de zonde', maar bindr ze
aan een 'morele gemeenschap' (zie ook Stark, DoyJe e.a., I98o).
Alleen indien religieuze verbondenheid (commitment) de norm is, is
er sprake van een individueel effect; indien de context echrer seculier
is, dan is zelfs de meest devote jongere net zo crimineel als de nietreligieuze. Rdigie bindt mensen alieen aan een morde orde als 'religieuzc invloeden de culturde en sociate interacries doordringen'
(p. 7). In die zin was het logisch dar Hirschi en Stark in her seculiere
Richmond, Californie, geen relatie konden vinden; ook de gegevens
van Burkett en White (1974) kwamen van de ontkerkelijkte wesrkust. Maar in Atlanta, Georgia (Higgins en Albrecht, 1977) ofNashville, Tennessee (Rhodes en Reiss, 1970) en de Mormoonse regio's
(Higgins en Albrechr, I977) is wel sprake van 'morele gemeenschappen' > aldus de auteurs. l~
I~. Dezc, wals de aureurs het noemen, 'ec:ologische' re\atiewerd door Stark,
Bainbridge e. a. in r983 nogeens bevestigd in een histodKh<: analyse van d<:
Amerik;l;lnse 'roaring twenties'. Groves en Newman (r987) passen de ecology-these
van Stark. Kent en DoyJe toe in een vergdijkendestlldievafl westerse en

lslamitischc landen. Zij komen totdcconclusiedat in landen waareen naditioncel
rdigieus kEmaat heerst, de criminaliteit onderdrukt wordt. De mate van

In een nadere uitwerking van hun standpunt bespreken Stark,
Kent en Doyle onderzoek van Empey en Erickson (1972) die in het
Mormoonse Provo, Utah, ongewoon hoge negatieve correlaties vonden tussen delinquentie en kerkbezoek. Daarregenover vonden
Hindelang, Hirschi c.a. (1981) in het geseculariseerde Searrle, Washington, zeer lage correlaties. Vervolgens heranalyseren zij de gegeyens van een 'nation-wide' onderzoek: op 78 high schools werden 25
jongeren (totaaI1950) vragenlijsten voorgelegd en interviews afgenomen. De resultaten van de heranalysevan deze data (uit 1966) zijn
overeenkomstig de voorspdlingen van de onderzoekers: de correlaties tussen religie en delinquent gedrag varieren naar gelang het rdi~
gieuze klimaat van de gemeenschap waarin zij werden ond.:o:rzocht.
Zo worden in Californie dezdfde re verwaarlozen correlaries gevon~
den als in de Californische srudie van Hirschi en Stark het geval was,
met uirzondering van de resultaten op enkele high schools die overwegend leerlingen met een rdigieuze achtergrond hebben.
Stark, Kent en Doyle spden, binnen cen positivistisch perspectief, een srerke kaan. Er is naar hun mening sprake van een individuele relatie mssen crimineel gedrag en berrokkenheid bij de kerk, als
er sprake is van een context waarbinnen een dergelijke relatie moreel
gesproken zinvoLis: 'Where religious conviction is primarily a private
marrer, it loses its capacity to sanction the normative system' (p. 21).
Daarmee lijken zij de gcvonden verschi!len en inconsistenties tussen
en binnen de verschillende studies reddijk re kunnen verklaren.
Maar tevens worden de grenz.:o:n van de kwantitatief-empirische
benadcring van de seculariseringsthese zichtbaar. Nict zozeer de
invloed van rdigie op individued gedrag lijkt in het geding als wd
het instituutreligie dat vorm geefr aan een morele gemeenschap.
De seculariseringsrhese wordt in de empirische onderzoekstraditie versmald tot een verband tussen individueel gemeten variabelen.
Maar op individueel niveau is een eventuele reIatie betekenisloos,
omdat zij afhankdijk is van een als gemeenschappdijk ervaren context. Juist daarvan is in cen postmoderne, gefragmentecrde cultum
geen sprake. Nier de ge"isoleerde invloed van rdigie op individueel
crimineel gedrag vormt naar mijn mening de inzer van de seculariseringsrhese, maar de eventuele verschuivingen in de morele betekenis
modernisering v;m cen land speelt hierin een bdangrijker rol dan de kerkelijkheid
als wdanig: 'A high level ofewnomic development is strongly related!O high crime
rates, rather than Isiamiticreligion being rehlted to Jowcrime rates' (p. 500).
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van crimineei gedrag in een geseculariseerde gemeenschap.16 Als de
rdigieus ge"inspireerde ethiek ontbrcekt, waarop is de morde veroorddingvan criminaliteit dan wC! gebasecrd?

CONCLUSIE

In de bespreking van de benadering van Bonger, die ongetwijfeid
zeer functioned was voor de Tweede Werddoorlog, heb ik geconsrateerd dat deze vooral wijst op de historische rdativiteit van het
wetenschappdijk onderzoek naar de factoren rdigie en criminal ireit. Zowd rdigie als criminaliteit hebben een sterke ontwikkding
doorgemaakt, waardoor een generalisatie naar de huidige tijd, zoals
Fijnaut (I991) die maakr, moet warden afgewezen. Maakten Bonger
en zijn navolgers nog gebruik van grove empirische justiride staristieken, in de Amerikaanse traditie komt men mer gebruikmaking
van geavanceerde individualiserende statistische methoden niet ved
verder dan her genereren van sysrematische inconsistentie of tot verschuivingen naar 'srerkere' factoren. Zoats eerder gesteld, heeft herer
aUe schijn van dat de invloed van rdigiezich in fcite nauwdijks leem
voor kwamitarief empirisch onderzoek. De 'factor' rdigie blijkr in
zijn alomvattendheid steeds weer vatbaarvoor intermedierende verklaringen of regenstrijdige operationaliseringen. Empirisch onderzoek naar rdigie dwingt per definitie tot steeds nauwkeuriger verfijningen, zodanig dat de vraagsrdling uiteindelijk e1ke hetekenis verHest.
De grenzen van een dergdijke empirisrische benadering worden
zichthaar in de ecologische these van Stark, Kent en Doyle (Stark is
hier een standpunt gaan innemen dat diametraal tegenovergesteld is
aan dar in zijn onderzoek samen met Hirschi). Zij zijn van mening
dat de individuele geloofsbeleving wel degelijk van belang is voor het
probleem van de normhandhaving, maar achten deze ondergeschikr
aan decommunautaire betekcnis van religie. Zij veronderstellen mer

anderewoorden een sterke relatie tussen religiositeit en criminaliteit
onder de conditie van een sterke geloofsgemeenschap. Bij ontstentenis van cen dcrgelijke gemeenschap blijfr de - individueel gemeten16. In N~derlandw~rd de rcofogr-these onder7.0chrdoorJungeren Polder (1990).
die met name binnen de T urkse gemeenschap een relarie vonden mssen roared
klirnaat en ddinquentie. Binnen de M;J,rokkaanse gemccnschap in Ncderland
vonden zij een dcrgelijk verband, tegen develWachting in, niet.
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rdatie tussen religie en crimineel gedrag leeg. Dit betekent dat
monocausaal, individued onderzoek naar de rdatie tussen crimina~
liteit en rdigie alsweinigzinvol kan worden beschouwd, omdar eerst
en vooral de moraliteit van de culcum in het geding is. 17
In het eerder besproken artikel van Nagel, dat de indruk wekt het
resultaat re zijn van een intellectudeworsteling, wordt iets zichtbaar
van war ik de incommcnsurabiliteit van het rationalistische en het
ethische argument in de benadering van criminaliteit zou willen
noemen. Dc morele benadering- in rermen van Nagel gdoofsintensiteit, socialc en religieuze ethiek - onttrekt zich als het ware aan cen
'objectieve meting'. Positieve wetcnsehap en religieuze beleving verwijzen naar twee verschillende betekenissystemen, zo men wil vertogen, die niet zonder meer tot dkaar reduceerbaar zijn. Vanuit het
empirisch rationalisme zijn normen en waarden tot cultutele variabe/en te operationaliseren factoren; vanuit een ethisch perspecriefis
de sociaal-wetcnschappelijk gefundecrde rarianalisering van de
samenleving echter deel van het probleem.
De sociaal-wetenschappelijke traditie in het algemeen, en de
k\.vancitatief empirische varianc daarvan in het bijzonder, ondenen
hun objcctiviteitspretentie juist aan het feit dat morele i.e. religieuze
argumenten geacht warden geen tol te spelen. In de sociale wctenschappen schuilt een belofte voor een ratione/e beheersing van rnaatsehappdijke vraagstukken; de criminologie wekt deze suggestic ten
aanzien van het criminaliteirsprobleem. Een morele benadering van
het eriminaliteitsvraagstuk heeft her in die zin afgelegd tegen een
objectiverende interpretatie ervan. Morele overwegingen, religieus
of anderszins, komen in her meeste empirische sociaal-werenschappelijk ondenoek hooguit voor als individue1e variabele ofworden als
vanzelfsprekende vooronderstelling meegenomen.
Stark, Kent en Doyle achten hun ecologische rhese zo evident dar
zij zich afvragen waarom de telatie tussen godsdienstigheid en criminaliteit, die soms zelfs sterker is dan die tussen criminaliteit en sekse,
opleiding ofsociaal-economische status, verloren is gegaan. Volgens
de auteurs is het 'seculiere zelfbewustzijn' van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers (Berger, 1967, spreekt hier van methodologiseh
ath6sme) hier de oorzaak van. Naar mijn mening raakr deze 'verlo17. Bainbridge (1989) trekt dezelfde c<}nc1u~ie naar aanleiding van de <'"cology-these
van Stark e.a. Rdigie noch dcviamic vormcn volgens hem op zicbzdf5!aande
eenheden; hij benadruktde contingemc invlocd van rdigieop gedrag.
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ten telatie' echtet de kern van de gerationaliseerde moderne samenleving zeJ£ Er is niet zozeer sprake van een blinde vlek in het sociaalwetenschappelijke bedrijf; een morele benadering van maatschappelijke vraagstukken is door de sociaal-wetenschappelijke benadering eenvoudigweg uit het culturele venoog gestoten. De objectivering van maatschappelijke vraagstukken neemt veelal de p!aats in
van de rechrvaardiging en de rechrvaardigheid van de voorgesrelde
oplossingen.
Het hier gepresenreerde onderzoek biedt cen goede ilIustratie van
een wetenschapstheoretisch probleem van het empirisme, namelijk
de verstrengeling van norm en feit. De binnen het 'waardevrije' paradigma geconstateerde feiten kunnen slechts bevestigingen (of ontkenningen) opleveren van verbanden tussen vooraf gedefinieerde
empirische grootheden, maar kunnen daar niet buitenom (Galtung,
1967). In een geseculariseerde samenleving kan de consratering dat
de ontzuiling heeft geleid tot een vergroting van het criminaliteitsvraagstuk beleidsmatigalleen leiden tot een omkering van de relatie,
namelijkeen pleidooi voor een hernieuwde invloed van de rdigieuze
instituries, of de ontwikkeling van een nieuw cultured ethos. Met
andere woorden, moralireit krijgt via het rationalisrische empirisme
een insHumenteel karakter; zij wordt als een manipuleerbare grootheid benaderd binnen de grenzen van vooraf gegeven doeJeinden,
namelijk de dalingvan het criminalireitsniveau.
De inur van levensbeschouwelijke overwegingen in het morele
debat in ooze plutiforme samenleving acht ik echtet alleen dan zinvol indien zij de doelrationele criteria van 'het beleid' weet te ovetstijgen (Boutellier, [990b). De seculariseringsthese verwijst naar
mijn mening niet naareen kwantitatief probleem (waarin motaliteit
wordt opgevat als de som van disciplinerende normen), maar naar
een kwalitatief probleem: wat is de aard van een gesecularisecrde
moraal? 'We need a theory which comes to grisps with the multiple
moralities which exist in contemporary society' (Braithwaite, 1989,

p. ,,).
Een oppervlakkige beleidsmarige omkering van de seculariseringstendens is inderdaad zichtbaar in de consequenties die Stark,
Kent en Doyle aan hun bevindingen verbinden. 2ij pleiren voar het
inzetten van godsdienstige educatie om de veronderstelde norrnvervaging terug te dringcn. Deze gevolgtrekking lijkt echtcr enigszins
nakftegen de achtergrond van hun eigen bevinding dat niet de individuele religiositeit in het geding is, maar de morele gemeenschap als

'2

geheel. De educatieve inspanning zou we! zeer massaal en intc:nsic:f
moeten zijn, wit zij resulteren in een cohesieve religieuze gemeenschap, die oak nog eens bepalend zou moeten zijn voor de 'culturele
en sociale interacties'. Bonger sprak in dat verband, zoals reeds geno~
teerd, van het met zweepslagen proberen terug re dringen van de zee.
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HOQFDSTUK 2

Moraliteiten

criminaliteitsbeleid

Volgens Max Weber, de socioloog van de moderne maatschappij bij
uirstek, wordt een bureaucratie gewoonlijk gekenmerkt door een
afkeer van de irrationaliteit van religie. Deze combineert zij echter
met de erkenning van her nut dar religie kan hebben 'for controlling
the people' (geciteerd door Sourdieu, I987). Deze ambivalente houding van de moderne staat ten opzichte van religie lijkt weer uiterst
actueel te zijn. In het beheer van de moderne staat is weinig mimte
voor levensbeschouwelijke uitgangspunten. Toch gaan er steeds
meer stemmen op voor een rehabilitatie van het religieuze erfgoed
voor de inrichting van de samenleving: 'De kerken hebben nog een
missie te vervullen [...] er is ruimte voor burgerzin, oak christelijke
burgcrzin' (Hirsch Ballin, I99OC). De bureaucratische staat en niet
het minst het justitiebeleid lijken de levensbeschouwelijke stromingen weer nodig re hebben. In dit hoofdstuk wordt het justitiebeleid
nader geanalyseerd.
In diverse lezingen heeft de minister van Justitie begin jaren
negentig zijn visie gegcven op de rot van de levensbeschouwelijke
suomingen in de huidige cultuur (Hirsch Ballin, 1990a, 1990C, 1991,
I992 en 1993; ook Kosto, 1991). In hetalgemeen komen deze lezingen
erop neer dar de samenleving risico loopt door de individualisrische
instelling van burgers. Her strafrecht veronderstdt verantwoordelijkheid van de dader, maar gezien het grote aantal anonieme daders
is het van belanghetveramwoorddijkhcidsbesefpreventiefte revitalisercn in de structuren en organisaties van de samenlcving. Daarbij
wordt veel belang gehecht aan het zogeheten maatschappelijk mid-

denveld. Oak de kerken warden opgeroepen bij re dragen aan deze
opgave, omdat een 'civil religion' in termen van vrijheid, gelijkheid
en broederschap te weinig richting geeft aan het normbesef.1
I. Schreiner (1991) typeen de interessev~n mjnisterv~n justilie Hirsch Ballin
overigens als posrmodemisme bij uitstek. 'Omd~teen z;innige wijz;ev~n voortbouwen op gesenlede functies en ide;l.len niet meervoorhanden is, g;m de post-
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In het vorige hoofdstuk is dezc beoordeling van de huidige
moraal de seculariseringsthese genoemd. Het notmatieve justitide
pleidooi op grond van deze these vindt overigens plaats rond cen
duidelijk empitisch referentiepunt. De slachtoffer-enquetes die
sinds 1973 door her Centraa! Bureau voor de Statistiek worden
gehouden, gaven tor 1984 een immer stijgend percentage re zien van
mensen die te maken hadden gehad mer cen of meet delicren. Sindsdien is dir percentage weer iets afgenomen, maar nog steeds wordt
ongeveet een detde decl van de bevolking jaarlijks geconfronteerd
met ctiminee1 gedtag. l Het berrefr hier mer name veel vootkomende, en minder ernstige strafrechtdijk rdevante gedragingen. De
Nederlander kon ab het ware niet meer om het criminaliteitsprobleemheen.3
Dit geldr cens re meet sinds hij zich geconfronteerd ziet met de
hoge positie die Nedcrland inncemt in de internationale slachtofferenqu2res (Van Dijk, Mayhew e.a., 1990; Van Dijk en Mayhew,
1992). Her algemene 'last hebben' van crimineel gedrag lijkr van
berekenis voor Webers opmerking over het nut van de religieuze
instiruties voor de sraatsbureaucrarie. De sinds 1960 venienvoudigmodernist op ngm"zinnige wijzeopzoek in het verleden om eiraren re vinden
waarvan hi; zeker is.' Her maatschappelijk middenveld moet zich (volgens Hirsch
Ballin in de interpretarievan Schreiner) vormen door de horizontale aaneenschakeling van 'vrij aan te halen "ovenuigingen~, ulevensbeschouwelijkewaarden",
uori~ntatie- en zingevingskaders", "normbevestiging", "gemunschapsgevoel" en
"burgwchap'" (pp. 53 en 54)·
z. Volgens de slaehtoffer.enquete van [990 werd 32,7% van de Nederlandse
bevolking van J 5jaar ofoudcr ,lachtoffer van een of meer vormen van criminali[(~it.
In 1986 was dar nog 34,3% en in 1984 36,z%. Het gaat hierbij in 1990 in totaal om
6,} miljoen misdrijven (in 1984 nog 6,9 miljoen). Van het bedrijf;levell werd in 1989
4Z% sJachroffer van in totaal8,9 miljoen misdrijven. Dc schadc van criminalirdt
wordrvoor 1990 in totaal geschatop 8A miljard gulden. Bijna4 miljard betreft het
bedrijfsJeven, 2,9 miljard individude burgers en 1,4 miJjllrd de pubJieke sector
(Eykcn,199 z).
J. Her is in ditverbllnd zinvol tewijzen op de groep Jinbe crimilloJogen die in het
begin van de jaren tachtig een omslag maaktc. In hun werk uit de jarcn zevemig
z2gen zij criminalitelt alsecn yorm van authentiekmenselijk handden waarmee
wordt gepoogd le omkomen aan dwangsocialisatie. In latetwerk van Young en de
zijnen, uirgegeven onder titel~ als What i, to be Doneahout Lawand Ordtr. Crisis in
rh~ E'ightieJ(1984) en Losingthe Fightagaimt Cn'me(1986). wordr benadrukt dal
criminaliteit weliswaar het resultaat kan zijn van relatieve deprivatie, maardatzij
u><;h vooral ook egoi'sti,ch, sebistisch, racistiKh, konom asociaal is. Deze
argumentariewerd voor het eersr uitg~schreven door T arlor (1981). Criminaliteit
neft vooral de onderliggende klasse; er is in die zin sprake van srructurde
victimisatie. Zie voor Nederlandse overzic.hten van dezesuomingvan 'left realism',
Van Swaaningen (1988), Fijnaut (1990) en Hebberecht (1990).
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de criminaliteit lijkt te dwingen tot bezinning op 'onze' onderlinge
verhoudingen. De vraag welke morele betekenis we toekcnnen aan
crimineel gedrag, dringt zich in het geval van de kleine criminaliteit
empirisch op door het alledaagse karakrer ervan, en dringt de etiologische vraag, de vraag naar de oorzaken van crimineel gedrag, op de
achtergrond.
Tegen die achtergrond zal in dit hoofdstuk de beleidsmatige discussie rond de toename van kleine veel voorkomende criminaliteir
worden geanalyseerd. De analyse beperkt zich tot de Nederlandse
situatie, hoewel vergelijkhaar bdeid werd ingezet in met name
Frankrijk en Engdand (onder andere King, 1989; Lazerges, 1990).
Het hoofdsruk wordt geopcnd met een samcnvattende analyse van
de relevante beleidsstukken over kleine criminaliteit. Daarna wordr
het werk van de Groningse onderzoeksgroep van ]ongman beschreYen, die de meeSt systematische kritiek op dit beleid heeft geleverd.
De analyse concenrreen zich op de vraag welke morele berekenis
wordt toegekend aan (in die geval) kleine veel voorkomendc criminaliteit.

DE ONTDEKKING VAN KLEINE CRIMINALITEIT

In een slotbeschouwing van het eindrappon van de CommissieRoethof (Roethof, 1986) wordt gesteld dat het door dc commissie
voorgcstane beleid een poging is om de diepgewonelde Nederlandse
traditie van cen colerame crimineIe politiek vaort te zeuen in een
omzuilde samenleving. Het 'laveren tussen de mtsen van een nieuwe
vorm van fatsocnsrakkerij en de klippen van een doorgeslagen vorm
van tolerantic' (p. 60) resuheerde in de centrale beleidsnotie van
bestuurlijke preventie van criminaliteit. Oat wil zeggen dat de aanpak van kleine criminaliteit niet langerwerd gezien als een zaak van
het srrafrechtelijk apparaat alleen, maar van het maatschappelijk
middenveld en met name van het lokale besmuf. De instituties dic
het dichtst bij de bevolking staan, worden, met andere woorden,
veramwoorddijk gemaakt voor hee onder commlc houden van de
kleine veel voorkomende criminaliteit. 4
4. In het bdeid~plan Samenfellingw criminaliuirwerd hiertoevoordc periode van
1986 tot en met 1990 een bedragvan 45 miljoen gulden beschikbaar gestdd. Door
een dcpartementale stuurgrocp werd op basis hicrvan subsidie beschikbaar gesteld
voor door gemeemen gdnitieerdc preventieprojecten. Het bestuurlijk-preventie-

Het begrip controle is hier van betekenis. Aan de analyse van de
Commissie-Roethof, die met name in haar Interimrapport (Roethof, 1984) werd gemaakt, ligt het begrip sociale cantrole ten grondslag. s Sociale controle zou tot in de jaren zestig een wezenlijk
bestanddeel van de samenleving zij n geweest. Door de onrzuiling en
de veranderde gezagsverhoudingen in het gezin en op school is deze
rem op crimineel gedrag sterk afgenomen: 'De indruk bestaat dar de
afgelopen vijftien jaar veel ouders, leraren, sportcoaches en dergelijke conflicten uir de weg zijn gegaan, dar wil zeggcn nier met jongeren over gedragsnormen hebben onderhandeld, wals de theorie veronderstelt, maar voor de gestelde vrijheidse::isen hebben gecapituleerd' (p. IQ).
De afnamevan relatiegebonden toezicht (sociale controle) is naar
de mening van de commissie niet gecompenseerd door de toename
van functioneel toezicht (externe controle). Tegen de achtergrond
van toegenomen werkloosheid, alcohol- en druggebruik (duwende
factoren) en de door de welvaart gegroeide gelegenheid om criminaIiteit re plegen (trekkende factoren) is de kleine criminaliteit uirgegroeid tot een massaal probleem.
Wat precies ander kleine criminaliteit moet warden verstaan, was
voor de commissie op zichzdf een moeilijke vraag. De massaliteit
spedde in ieder geval van het begin afaan een grate ral in de ontdekking van kleine criminaliteir. 6 Bij de installatie van de commissie
achne ook de miniSter het een moeilijk begrip, en in zijn antwoordbdeid werd inhoudelijk en informatiefondersteund door her tijdschrift SEC,
kwarttullb!4d ova Sammlroing m Criminafir(it.
). Rombouts (1985, p. :w:z) rypeerdedeCommissie-Roethofals 'decommissievan
de sociale controle'.
6. In dit verband isdc geschiedenis van her preventiebeleid interessant. Het kabinet-Den Uyl stelde in 1973 vast dat voor het terugdringen van de criminaliteit verbereringvan dewdzijmvooflieningen priotiteit moesc hebben boven versterking
van de politie. Kamerlid Drees (DS '70) vetklaatdedat hij niet inzag hoeverkeetsoveruedingen, kapingen en bankovcrvallen zouden afnemcn door uirbreiding van
wdzijnsvoorzieningen. In 1978 wordt er in een Interne notitie y;<n de vergadering
van procureurs-generaal voor het eers! op gewezen dat her massale brakrctvan de
kleine criminaliteit noop{ tor bdeid van het openbaar ministerie (N uytenEddbroeken Spickenheuer, 198:z). In 1979 word! in de memorievan todichtingop
de begrolingvanJusririe, en in de rcactievan kamerlid Roethofdaarop, gewag
gem:laktvan een prioriteit bij hetvoorkomen van kleine criminaliteiI. In het regeerakkoord van het kabinet-Lubber:s 1wordr kleine criminali{eit als bdeidspum
expJiciet opgevoerd, ander verwijzing naar onrustgevoelens cn ovcrbdasting van
hel justitie-;<pparaar. Op :z8 september r983 wordt de Commissie-Roerhofgernstallend (Roerhof, 1984).
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rede kwarn Roethof niet ved verder dan de opmerking dat het in
ieder geval ging om lichtere vergrijpen, die bovenal door hun verbreidheid als uitermate hinderlijk werden ervaren.7 Uiteindelijk
koos de cornmissie voor de volgende definitie: 'massaal voorkomende strafbaar gestelde gedragingen, die door de politie kunnen worden getransigneerd of bij een eerste overtreding in het algemeen
door de officier van justitie worden afgedaan dan wd door de rechter
worden bestrafr met maximaal een gddhoete en/ofeen voorwaardelijke vrijheidsstraf en die - vooral door hun massaliteit - hinderlijk
zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de burgerij bevorderen'
(Roethof, 1984, p. 12).
Het is van belang te constateren dat het begrip kleine criminaliteit theotetisch nach juridisch wordt gedefiniecrd. KJeine criminaliteit verschijnt als een soort ervaringsfeit en wordt cmpirisch aangcduid aan de hand van een aantal strafrechtelijk relevante gedragingen: bedreigingen, vechtpartijen en ander klein geweld, fietsendiefstal, fraude bij het openbaar vervoer, inbraak in woonhuizen, vandalisme, voetbalvandalisme, winkeldiefstal. 8 In de benadrukking van
de massa!iteit komen twee noties samen: de onveiligheidsgevoelens
van de burger en de overbelasting van het justitiele apparaat. In een
later stadium wordt de massaliteit tot centraal begrip verheven: in
plaats van kleine criminaliteir wordt nog slechts gesproken van veel
voorkomende cri minali tei t. 9

7. Hi; voegde hieroverigem aan roed"t het terugdringen van de massalewerkloosheid meer :wden aan de dijk lOu zetten dan wdke prevcnrieve of repressieve <lanpak
clan oak (Roethof, 1984, p. 67).
8. Dcondcrscheidingnaarfrequemie heeft geen juridische basis; zij valr bijvoorbedd niet samen met hel onderscheid tussen een overlleding en een misdrijf:
Steenhuis (1990) m Schaffmeister (1990) hebben voorges1:dd om de frequcnric van

een delict oak juridisch een rol te laten spden. Jongman c.s. stelden daarentegen
een sociologischedefinitie voor in rermcn van leefW",tdd-criminaJitcir.
9. Om de m~ssaliteitYan dez.evormen van criminaliteit te onderbouwen weesde
Commissic-Roethofop de cijfers uit de slachtoffer-enquctevan 1983. lij weeser
verderop d,,! het a"n tal geregistreerde misdrijven van 1975 tot 198, verdubbdde
(tOt 973.1,16), terwijl het ophdderingspercemage in die periode daalde van 31,7%
naar '-5,6%. Deucijferuijn anno 1990, in tegen5tdling totdeslachtofferdjfers,
tespecticvdijk verder gestegen en gedaald. D", geregisneerde <;Tim inaliteit b van
1965 Wt 1989 jaarlijks opge1open van 166.338 tot 1.16".918 ddicren; PCtloo.ooo
illwonersvan j.362 wt7.747 ddicren. Hel ophelderingspetCentage liep jaarlijks
terugvan 51,,% in 1965 wr 19,6% in 1989 (s I Ba, 1990).

SOCIALE CONTROLE EN GELEGENHEID

Het sleutelbegrip sociale controle in de Roethof-analyse wordt ontleend aan het werk van Travis Hirschi. Zijn klassieke werk Causes of
Delinqumcyuir t969 wordt door de 'subeommissie sociale comrole'
van de Commissie-Roerhof vrijelijk toegepasr op de Nederlandse
situatie. Deviant gedrag ligt vo!gens Hirschi veel meer voor de hand
dan normconform gedrag. Hij stelt zich dan ook de vraag waarom
mensen desondanks nfet tot crimineel gedrag komen. De reden
hiervoor is dar men, volgens Hirschi, in dat geval veel te vediezen
heeft, met name in sociaal opzichr. Een samenleving heefr belang bij
normconform gedrag en individuen hebben belang bij een genor~
meerde samenleving. Concreet omschrijft hij deze wederzijdse
afhankdijkhcid met behulp van vier theoretische begrippen: bin~
ding (attachmmt) aan andere personen, verbondenheid (commitment) aan de samenleving, betrokkenheid (involvement) bij maatschappdijke activiteiten en gdoof(beliefi) in de conventionde orde.
De voordelen die deze vier verhanden tussen de in aanleg amorde
mens en de samenleving opleveren, weerhouden mensen van deviant gedrag. Indien zij zich immers anders gedragen clan verwacht,
verliezen zij de beloningen (economisch en sociaaO die daarmee verbonden zijn. Het begrip sociale controle verwijsr dus naar eeng~cal
culeerde vorm van vrijwillige onderwerping. Naarmate men sociaal
meer ge"integreerd is, zal men minder de nciging hebben om de voorddcn claarvan in gevaar re brengen door normoverschrijclend gedrag. Door de Commissie-Roethofwordr nu gestcld dar door velerlei culturele veranderingen de drie eerstgenoemde verhanden losser
zijn geworden ofop zijn minst minder dwingend. De informde vormen van sociale controle zijn afgenomen. Het is opmerkdijk dat in
het Interimrappon van de commissie het vierde vcrband dat Hirschi
noemt, hetgeloofin de conventioneleorde, nietvermdd wordt. lo
Naast deze afgenomen binding van jongeren aan de samenleving
constateen de commissie dat teze!fdertijd de fysieke mogelijkheden
tot het plegen van met name vermogensddicten zijn toegenomen.
Met deze notie verwijst zij naar de gelegenheidstheorie, volgens
welke (vermogens)criminaliteit de resultante is van de sicuationde
factoren die aanleiding geven tot het desbetreffende gedrag." Vanuit
10. Hirschi spreekt zelf overigens zjjn twijfd uil overde ofl;l.fh;l.nkelijkheid van een
andere variabele, n«mdijk betrokkmheid (Hirschi, 1969, p. (90).
ll. Zie Cohen en Febon, 1979; volgens Hirschi (1986) is zijn contloletheorie
comp;l.tibel met de gclegenheidstheorie en de r;l.tionele-keuzetheorie.
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deze notie constateert de commissie dat de afname van de sociale
controle niet werd gecompenseerd door een toename van functionele controle. Integended zelfs, ook deze externe controle door functionarissen als tramconducteurs, belastinginspecteurs en dergelijke
is afgenomen. In het interimrapport wordt derhalve gecondudeerd
dat het belcid zich enerzijds moet richten op de sociale integratie van
jongeren en anderzijds op de versterking van de externe (sociale)
controle.
De analyse van de Commissie-Roethofwordt in de kabinetsnota
Samenleving en criminaliteit (1985) vrijwd integraal overgenomen
met betrekking tot de massale kleine criminaliteiL Er worden in
overeenstemming daarmee dric hoofdlijnen van bdeid in aangeduid: een (her)inrichting van de bebouwde omgeving die de gdegenheid tot kJein crimineel gedrag doet afnemen, het verstt:rken van
het functioned toezieht cn de versterking van de binding van jongeren aan de maatschappij. Deeerste twee aanbevdingen zijn in de lijn
van de gclegenheidstheorie, de derde van Hirschj's controletheoric.
Met name ten aanzien van de laatste beleidslijn wordt expliciet het
maatschappdijk middenvdd als dragende instantie naar voren geschoven. De samenleving wordt als het ware aangesproken om de
jc:ugd aan zich te verplichten. Concreet wordt daarbij gedacht aan
het voorkomc:n van spijbe!en, normstellend jongerenwerk en dergelijke.
Wat betren dit normatieve appel op de samenleving is het kabinet
daarbij van mc:ning dat 'het overgrote dee! van de burgers de in dt':
strafwet vt':rankerde rechtsorde als de hunne beschouwr' (p. 37). De
in de nota ontbrt':kende beliefivan Hirschi worden dus eenvoudigweg aanwezig geachL Op grond van een gemt':enschappdijke waardenorientatie zou de samenleving zich medeverantwoorddijk moeten voelen voor het voorkomen van criminaliteit. Het versterken van
de sociale controle dient daarbij nier re warden gezien als een soort
'nosralgisch ideaal'. In onze hcterogcnc samcnlcving zijn voldoende
aangrijpingspumen om burgers bij normhandhaving te benekken
en het maatschappelijk middenveld re versterken (p. 40).
NORMAT1EVE WENDING

In het Eindrapport van de Commissie Kleine Criminaliteit (Roethof,
1986) wordt onder andere verslag gedaan van de (via hoorzittingen
georganiseerde) reacties op hee lnterimrapport. De commissie condudeert dat haar analyse ved insremming heen gekregen. Op grond
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van de reacties ziet zij zich echter genoodzaakt om zichzdfin normatieve zin eenduidiger te plaatsen. Zij vodt er niets voor om 'algemene
bcschouwingen te wijden aan het waarden- en norrnenpatroon of
het zedelijk peil van de Nederlandse bevolking en nog minder om als
zedenmeester op te treden' en wenst daarbij nadrukkdijk afstand te
nernen van Nederlandse pendanten van de Amerikaanse 'moral
majoriry'-beweging. Het tegenovergestelde verwijr dar zij 'te moraliserend' wu zijn, vindr bij haar echter ook geen gehoor. De discussie
over criminaliteit wu in Nederland al te lang vanuit 'extreme normatieve posities' zijn gevoerd. Zij bepleit een 'war on crime' noch
een 'campagnetot zedclijkeverheffing' (pp. 9 en 10).
Desondanks meent de commissie dat zij een nadere verdieping in
haar analyse moet aanbrengen. Zij wil ten opzichtc van het Interimrapport het beiang van duiddijke normstdling benadrukken. Het
prevemiebdeid kan niet toe met extern functioneel toezicht. Voor
'de overgang van sociale dwang naar zdfdwang'12 is een duidelijke
normstelling geboden met name in de primaire re!aties. Oat criminaliteit een gevolgwu kunnen zijn van grate structurele problemen,
zoals de werkioosheid, verkiaart zij in dit verband buiten haar competentie. De maatregelen hoeven ook geen bijdrage te leveren aan
het we!zijn van de berrokkenen zdf (p. 9). De commissie wijst er
daarbij op dat de criminaliteit via deze sociaal-economische weg niet
valt op te lossen. Hoe kun je mensen structureel integreren als zij in
hun (criminele) gedrag integratie afwijzen? Om die reden pleit de
comrnissie voor de intensivering van normoverdracht als dod van de
vetsterking van het relatie- en functiegebonden roezicht.
Dit betekent dar 'de norm' nict allcen prioriteit krijgt boven het
welzijn, e.g. de werkgelcgenheid, maar dat ook het functionele toezicht (een van de twee centrale beleidsopties) in het teken wordt
geplaatst van de normatieve disciplinering. De commissie verbindt
aan deze overweging twee inzichten. In de eerste plaats zal de ovet12. De rermen zijn ontleend aan het werk van Elias, dar in Ncderland mer name
door Kapreyn i~ roegepasr op het criminaliteitsvraagstuk. Eliasziet het beschavingsproccs als cen onrwjkkding naar toenemendezdfcontrole. Men normeen;lh her
ware~teeds~terker2jjn eigen gedtag. Het werk van de Commissie-Roerhofwordt
door Kapteyn beoordcdd als een reactie op een djddijke kemeringin dlt proces. In
een aant;o! ~i!U,ol[ics liejXn de voorondersrdlingen ten aanlien van de u:lfcontrole
(2O.. ls in supermarkten waar alles voor het grijpen ligt ofin het openbaar vervoer)
ab het warevootuirop her bewuSt:Lijn van de burger. Dit zou met name gelden
voor maatschappelijke nieuwkomets zoaJs jongeren in her .ugemeen en allochtone
jongeren in her bijwnder (zie onderandere K..pteyn, 1986 en 1987).

dracht van normen gemakkdijker plaatsvinden indien de desbetreffende 'agent' meer te bieden heeft in materieel en relationed
opzieht. In de tweede plaats verloopt de overdraeht van normen
beter naarmate de doelgroep het bdang en de juistheid van de normen inziet. De eommissie aeht het daarom ook van belang dat de
afwentelingsmeehanismen van de schade van kleine eriminaliteit
worden doorbroken. De daders moeten worden geconfronteerd met
de gevolgen van hun gedrag en deze dienen niet onziehtbaar te blijyen. Lik-op-srukbeleid, het verhalen van de schade op de dader en
een snelle strafrechtelijke reactie zijn instrumenten waarmee dir doe!
kan worden bereikt.
De 'verdieping' die de commissie aan haar aanvankelijke analyse
geeft, krijgr een vervolg in het zogenaamde Aetieplan voor de aanpak
van veel voorkommde criminaliteituit I987. Naast de drie in Samenleving en criminaliteit genoemde beleidslijnen wordt een vierde
be!eidslijn opgevoerd: de bevestiging van essentie!e normen in de
samenleving. Het gdoof in de conventionele orde (de vierde vorm
van binding uit de theorie van Hirschi) wordt in deze nieuwe
beleidslijn in rweede rermijn dus toeh geproblematiseerd. Deze
expliciete toevoeging van een vierde normatieve beleidslijn wijst
erop dar zich in de ontwikke!ing van het beleid [en aanzien van kleine ved voorkomende criminalireit, zoals dat alrhans op papier is
vormgegeven, onmiskenbaar een normatieve wendingheefr voorgedaan. Het begrip binding wordt nader bepaald als normatieve binding, een motele binding aan de conventionele orde.
De aanvankelijk geformulcerde aarzeling ten aanzien van 'het
moraliseren' van de prob!ematiek van kleine criminaliteit maakt
steeds meer plaats voor de gedachte dat eriminaliteitsbeleid niet kan
bestaan zonder de overtuiging dat de in de strafwetten besloten normen juist zijn. Van Dijk (I987), een van de architccten van het preventiebeleid, beaordedt het Actieplan in die zin als een vorm van
'pragmatisch moralisme'. Naar zijn idee p!eitte de Commissie-Roethaf voor sociale conrrole zonder re wiHen moralisercn. 'Het is echter
de vraag of het moge!ijk is om aan criminaliteirspreventie re doen
zonder enigermate re moraliseren' (p. I7). In de retoriek rond het
preventiebeleid lijkt er - op papier - in roenemende mate plaats re
zijn gekomen voor het geloofin een notmatieve disciplineting. Het
is een sysrematische notie geworden in de verdediging van hco:r jusritiebeleid.'~

COMMENTAREN

D e constatering in her eindrapport van de Commissie- Roethof dat
haar analyse en voorstellen kunnen rekenen op een brede instemming, lijkt een reele beoordeling te zijn van de politieke weerklank
die het Interimrapport (en de nadien verschenen beleidsnora's)
ondervond. In de beide Kamers, op lokaal bestuurlijk niveau en in
de media sloeg het voorgestelde preventiebeleid duidelijk aan; 'de
afgenomen sociale controle is ZQwel door rechts als links met
enthousiasme a!s Zwarte Piet binnen gehaa!d' (Jongman, 1990). Dat
het preventiebeleid door ve1en werd onderschreven, heen naar mijn
mening met verschillende factoren te maken.
In de eerste plaats zal op politiek niveau een rol hebben gespee1d
dat er uberhaupt sprake was van be1eid op een onderwerp dar onder
burgerij en politici voor veel oorust zorgde. De voorgestelde beleidslijnen waren daarbij concreet genoeg om tor acrie over re kunnen
gaan. In de tweede plaats hadden de voorstellen binnen de Nederlandse verhoudingen een 'redelijk' aanzien. In plaars van een pleidooi voor een repressiever strafrechtelijk optreden werd een nieuwe
weg inges!agen, namelijkhet activeren van 'verantwoordelijke' organen en burgers, om her tij te doen kcren. Er was daarbij sprake van
een wetenschappelijk ge1egitimeerde en sympathiek aandoende
retoriek.
In de derde plaats was de analyse, als een gecombineerde controle- en ge1egenheidstheorie, "lO breed dat ieder er we! iets van zijn
gadingin kon vinden. Ruimschotcl (1988) spreekt in ditverband van
een 'hagelschor-analyse': alle moge!ijke verklaringen worden we!
even meegenomen. Gehechtheid aan anderen, sociale integratie in
de samenleving, gelegenheid, veiligheid van de burgers, sociale controle, het belang van het slachtoffer en derge!ijke zijn politiek
gesproken relatiefneutrale begrippen waarin vden hun eigen opvattingen konden projecteren. 14
13. Erzij hier op gewezen dat in dir hoofdscukgeell allalysewordt beoogd van het
da adwerkelijkgevoerdc prevemiebeleid. Desalniettemin bestaatde indrukdat het
preventiebeleid (dat in het teken sta;>t van de versrerking van de sodale connole)
zich met name stetk WOnt op het vlak van repressief wczicht (zie Poldeten Van
Vlaardingen, 1992; voor het Engd se prevemiebdeid Poyner, 1991). Vermdd kan
worden dat in het leader van het be5tuurJijk- prevemiebdeid door 80 gemeenten
ca. 2S0 ptojecccn werdcn uitgevocrd. Zie voorde bdeidsmatige condusies: Rook
en Leeuwenburg (1991).
1+ Een uitzondering hi erop vormtde kritiek van Buikhuisen (1987). Hij was van

Van een systematische wetenschappdijke k.ritiek was, met uitwndering van het hierna te bespreken werk van ]ongman, naar mijn
mening geen sprake. Jj De commentaren waren over het a!gemeen
gematigd; erwerden vooral twijfels geuit over de mogelijkheden van
prevemiefbdeid (bijvoorbeeld Blankenburg en Van de Bum, 1986;
Brams, 1986; Kapteyn, I987; Fiselier, I988). In de commemaren
kwamen twee meer principiele pumen van kritiek naar voren. Het
eerste kwam onder andere van de Wetenschappelijke Raad voor ha
Regeringsbeleid (I989). Het rechr diem de burger re beschermen
tegen willekeur in het overheidsoprreden, maarzou in her preventiebdeid te veel als beleiclsinsrrumentworden gehanteerd. De raad was
van mening dat strafbaar gestelde gedragingen een zaak van het
suafrecht moeten blijven, terwijl het bestuurlijk instrumentarium
moet worden ingezet op terreinen van het ordeningsrecht. Deze discussie over instrumentaliteit en rechtsbescherming zal in hoofdstuk
3 in een wat bredcrperspectiefworden behandeld.
Het tweedc principide punt van kritiek bench de srructurele,
sociaal-economische oorzaken van criminaliteit. Deze benadering
van het criminaliteitsprobleem heeft in navolging van Bonger (zie
hoofdstuk 1) in de Nederlandse criminologie altijd een grate aanhang gekend. In her algemeen komt deze redenering erop neer dat
criminaliteit het resultaat is van sociale ongelijkheid en dat de inzet
van het justitide machtsapparaat de sociale ongelijkheid bestendigt.
Criminaliteit kan als zodanig warden gezien als een reactie op de
bestaande sociaal-economische verhoudingen en zdfs warden getypeerd als een vorm van verzet.
SOCIALE ONGELI]KHEID EN CRIMINALITEIT

De visie waarin het criminaliteitsprobleem als sociaal-economisch
probleem wordt beschreven, is door de jaren heen het meest consistent verwoord door de onderzoeksgroep van ]ongman van het Criminologisch Instituut re Groningen. Vanaf her begin van de jaren
zevenrig ontwikkelde deze een criminologisch onderzoeksprogrammcning dar cen kbne groep ue! criminelc jongcns een groot deel v~n hct problcem
uitmaakte, cn vond bovendien dat]ustitit1.kh teveeldoor cc:onomische moticvcn
licr lciden: 'mr. Mercurius hcefi: de plaats ingenomen van Vrouwe Justitia' (p. 614).
15. Zie voordac beootddingook Fijna.u{ (1988). Deze heeft van het begin a.f aa.n he{
justiticbdeid consequent gekritiseerd. Hij rypeert in dit verband de mccste<::rimino-

logische onderzockcrsalsdienaren van beleid en verwijst onderandere naar Hoods
verwijt dar de bdeidscriminologie 'intdlectued gedomesticeerd' is door dc staat.

ma waarin de re1arie tussen sociale-klasseposirie en crimineel gedrag
centraa! srond (zie bijvoorbee1d Jongman, 1971). Daarbij ging de
aandacht enerzijds uit naar de re1atie tussen het strafproces en de
sociale klasse van de verdachte (bijvoorbeeld Strikwerda, Timmerman e.a., 1983) en anderzijds naar de verhouding tussen socialc
ongelijkheid en criminalireir. 16
War berrefr her srrafproces verondersrelde en onderzochr Jongman mer de zijnen een 'bias' bi; de rechterlijke machr ten aanzien
van de soeiaal-eeonomische aehrergrond van de verdadlte. In dit

verband concludeerde hij dat er een tendens is tot 'klassejustitie'.17
Voor hct hier re bespreken onderwerp gaan we nader in op Jongmans visie op (en ondenoek naar) de rdatie tussen sociale ongc1ijkheid en crimincd gedrag. Deze opvatting zou kunnen worden getypeerd als een vermaarschappelijkte versie van de sociale-conrrolerheorie. J8 In zijn termen dient sociale ongelijkheid, i.e. k1asseposirie,
beroepsstrarificarie en werkloosheid, een beslissende rol re spelen in
de verklaring van crimineel gedrag, omdar die de mate van sociale
integrarie (maarschappelijke binding) bepaalr.
In een bijdrage aan het congres 'Grenzen van de jeugd' (1981) gaat
Jongman nader in op het begrip sociale klasse zoals hij dat tot dan
toe heefr gehanteerd. Hij neemt hierin afstand van her marxisrische
klassebegrip voorzoverdit is gekoppeldaan her bezir van de produktiemiddelen. In plaats daarvan spreekr hij liever van sociale klasse
'waarbij her (rheorerische) ordeningsprincipe (van taag naar hoog)
gevormd wordr door het niveau van het beloningspakker'. Als een
16. Fijnaut, Moerlande.a. (1991) 5Chetsen de discussie over het crimina.!itdtsbddd
in de vs en Groot-Btittannii:: en const'lteren dal een dergdijk debat in Nedetland
ombteekt. Zij benadrukken dat Samcn&vingm criminalittitgeen 'objectief, vanzdfsprekend phm' is, maat een conservatievc ideologie bevlll: 'een impliciete visie
van de misdadiger 'lIs ongebonden, betekenend wezen, de reductievan samenleving
tot samenStd van normen en waarden en een verzamelingvan gelegenheden'. Zij
achten deze ideologieeng en aanvechtb:>.:>.r, ma;Irdaarom nognie[ lOraa.! verkeerd.
Zdf pleiten zij V(lor een rehabilitatievandeChicago-school. waarin met name
sociaal-geografischc onrwikkelingen onderwerp van studie waren.
17. '(...] dan bedod ik nib andersd:>.n war hct in de volksmond bctekent, namdijk
dat de (srrengheid ofmildheid van de) afhandelingvan misdrijven door poJirie,
openbnr ministetie en rechterlijke macht, mede bepaald wotdtdoorde
maatschappeJijke positievan dedadets' Oongman, 1981, p. 81}.
18. Van den Bergh (1987) heeft de hismrische relalie benadrukt tUMen de begrippen
soci:>.le controle en sociale ongelijkheid. Hiervoorverwijsl hij onder meer naar Ross
(1901), die de term sociale conrrolezou hebben ge"introdueeerd. Deze legt ovcrigens
een andet verband clanJongman, namdijk hoe grater de sociale ongelijkheid, hoe
grorer de noodzaak tot 'comrolling the delinquent class'.

hameerbare maat hiervoor kiest hij voor de index 'beroepsprestige'.
Hoc lager het beroepsprestige, hoe groter de sociale ongelijkheicl,
hoe groter de kans op erimineel gedrag. Zijn redenering, zoals uiteengezet in een reeks van artikelen, luidt als volgr.
lemands maatsehappelijke positie e.q. beraepsprestige wordr
vrijwel geheel bepaald door faeraten die buiten het domein van de
persoonlijke verdienste of sehuld liggen. Om die reden valt er geen
morele reehrvaardiging te vinden voor de versehillen in beloning.
Dir betekem dat in de ondersre maarschappelijke lagen een srerk
gevoel van onrechtvaardigheid zalleven. Die zalleiden tor V(":fzet, in
de vorm van zowel geaccepteerd als onwettig gedrag. In dat verband
noemr Jongman maarsehappelijke ongelijkheid de 'startmotor van
de criminaliteie'. Een simpele omketing van clir vertrekpum leidt
dan tot de condusie dat criminaliteit valt op te vanen als cen votm
van verzet regen maatschappelijke ongelijkheid.
Deze these wetd empitisch dtie keet onderzocht. Samen met
Henkes analyseetde hij processen-vetbaal uit de jaten dertig, 'de rijd
van de Grote Depressie' Uongman en Henkes, I981). Vervolgens
wetden processen-verbaal geanalyseetd uir de jaten zestig en zeventig Uongman, 1982). Ten slone wetd hetzelfde gedaan VOOt de jaren
1975 tot en met 1988 Uongman, Weerman e.a., 1991). In de eerste srudie wetd weliswaat een statistisch significant hoger aantal werklozen
gevonden dan werkenden, maar de uirkomsr werd niet overtuigend
gevonden. In de tweede sfUdie is het verschil vee! grater en in de
detde is er een nog sterker statistisch verband fUssen het we! of nier
hebben van een baan en het vertonen van crimineel gedrag.
Wat betrefrde remlraten van deze analyseszal ikmij beperken tot
de theorerischecondusies dieJongman en de zijnen uit de resultaten
trekken. Het statisrische verband russen wetkloosheid en criminal iteir is volgens hen onmiskenbaat aanwezig. Dit de resultaten blijke
echter dat niet de absolute deprivatie in het geding is; in de jaten

tachtig komt circa tien procem van de werklozen in aanraking met
de politie, rerwijl dir in de jaren dertigslechts anderhalfprocentwas.
Analoog aan Hirschi luidt daarom de te beantwoorden vtaag ook
volgens Jongman niet war mensen beweegt tOt maar wat hen weethoudt van het plegen van 'crimineel verzet': 'Niee de absolute ongelijkheid maar de mate waarin die als onrechrvaardig ervaren wordt,
werd door ons als de belangrijkste drijfVeer tot anti-maatschappelijk,
indusief criminee1, gedrag beschouwd' Uongman, Weerman e.a.,
1991, p. 31).
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In dit verhand zal het geen verbazing wekken dat Jongman de
conuoletheorie niet verbindt met de gelegenheidstheorie (zoals in
de bdeidstheorie van justitie), maar met de zogenoemde strain-theorie. Deze op het werk van Menon gdnspireerde theorie (zie voor een
bespreking bijvoorbeeld Bruinsma, 1985) stdt dat er in de westerse
samenlevingen een spanning bestaat tussen cultured bepaalde normen (bijvoorbeeld rijkdom) en de sociaal gestructureerde mogelijkheden om deze re bereiken. In de formulering van Jongman is 'strain'
het resultaat van onvrede met de eigen, relatiefgedepriveerde sociale
positie in cen maatschappij waarin gelijke rechten en gelijke mogelijkheden cemraal staan. Daarbij neemt hij het standpunc in dat
morele beoordelingen, die afhangen van de bindingen, in het geding
zijn (bijvoorbedd de legitimireit van de wet). 'Strain' werkt met
andere woorden niet direct, maar is afhankelijk van de 'culturele
bovenbouw' die rechtvaardigingen vaor de ongdijkheid aanvoert,
zoals de zuilen in de jaren denig: 'de criminalireirsremmende functie
van de wilen kan nauwdijks overschat warden' Oongman en Timmerman, I985, p. 306). Sinds die rijd is het gelijkheidsidee dieper
verankerd in het rechtshewustzijn. Met de straimheorie meent Jongman ook een motivatianele achtergrond voor criminaliteit te hebben gegeven. Zijn uitgangspunt hierbij is dar ons maatschappijtype
mored niet te rechtvaardigen is. Momst en aan!eg rechtvaardigen
geen ongelijkheid, inzet c:ventued we!' maar deze wordt in de huidige maatschappdijke bdoningssrructuren niet evemedig gewaardeerd.
Oat desondanks slechts tien procent van de baanlozen crimineel
gedrag vcrtoont, heeft re maken met de door de comroletheorie
gethematiseerde rdationele en maatschappelijke bindingen. Rdationele bindingen leiden tot een grater inlevingsvermogen in het
potentide slachtoffer; maatschappelijke bindingen leveren even tue1e verliesposten op die een tegenwicht voor de motivatie tot crimi~
nee! gedragkunnen bieden. Hierbij kent]ongman 'de mated oordelende mens' een grate ral toe:: 'morele oordelen kunnen lciden tot
techrvaardigingen die crimineel gedrag toelaten' (p. 312). Ten slone
zou ook de vrees voor jusririe ecn zdfsrandige, remmende tol spelen.
Het modd gddt volgens de aurcurs overigens niet VOOt zware
geweld- en zedenddicten; bovendien kan de wjrre-boordencriminaIiteit et niee mee worden verklaard. 19
19. Curric {I98S} r"l~te<:[[ voor de Amerikaanse situaric ovcrigcn.l O\,k gewdds-

DE VAN

DrJK~JONGMAN-CONTROVERSE

In een samenvattende beschouwing stdt}ongman (r990) dat er een
discrepantie bestaat tussen de analyse in het Interimrappon van de
Commissie-Roethof en de uiteindelijke aanbevdingen. De analyse
heeft met name betrekking op de problematisch geworden bindin~
gen tussen jongeren en de samenleving. In de aanbevelingen wordr
echter vooral geredeneerd vanuit de toegenomen gelegenheid en her
doen afnemen daarvan door externe conuole. Volgens ]ongman had
het stuk over de controletheorie dan ook ner zo goed kunnen worden weggelaten. De kwaliteit van de bindingen sraat niet ter discussie. w
Her begrip 'binding' verwijsr voor Jongman mar de mate waarin
burgers kunncn paniciperen in de maarschappij. In plaats van een
beleid dar gerichr is op her wegwerken van de ongelijkheid, i.c. de
grore werkloosheid, wordt externe controle ingezet om de interne
controle re vervangen: rechnoprcventie, functioneel toezicht en een
strenger vervolgingsbeleid. De adviezen komen, volgens Jongman,
neer op een milde vorm van opgevoerde repressie. Naar zijn mening
is de ongelijkheid op morele gronden vrijwd nier meer te legitimeren. 'Criminalircir is een der onvermijdelijke bijprodukten van een
ongelijke samenleving en als zodanig een symptoom van een onder~
liggend poliriek en mored probleem. Oar kan geen commissie aan'
(p. 44), zo besluirhij zijn opnieuwgeformuleerdestandpunt. lI
Van Dijk relativeen in zijn inaugurele rede (r99r) de tedenering
darwerkloosheidscijfers de hoogte van de criminaliteirscijfers bepa[en. Hij combineen de economische verklaringen van Bonger, vol~
gens wdke een stijging van de welvaan een daling van de criminaliteit zou betekenen, met de theoric van Jongman en condudeen op
grond van een bespreking van een aantal empirische studies: 'Het
thans beschikbare empirische materiaa! is in hoge mate tegenstrijdig. De theorie van Banger wordt door de uitkomsten van veel stucriminaliteir aan dewerkJooshdd. Naarzijn meningdiem het bdeid tezijn gericht
op het scheppen van levensomstandigheden waarin mensen op een meelevende en
samenwerkende manier merelkaar om kunnen gaan. De schriftdijkediscussie met
].Q. Wilson uit 198) is hcrdrukt in Srenson en Cowell (1991).
20. In 1985 pleittehij ervoor re spreken van bindingemheoric in plaars v"n socialeoomroletheorie. Zie vooreen uitgebreide behandcling van her begrip 'binding'
overigens Leeuw, Van der Hoeven c.a. (r987).
!l.In 1988 spreektJongman van zogenaamde Mickey Mouse-maauegden, gegeven
zij n constatering dat criminalit~it zich,;;Js levenswijze structur~d he~ft gev~stigd
onder gedepriveerde voIwassenen.
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dies op zowd individued als macroniveau bevestigd. Door ved
andere studies op macroniveau wordr de rheotie echter weerlegd.
Uir de recenre literaruur over dit onderwetp komr dus geen eenduidig beeld naar voren' (Van Dijk, 1991, p. 17). De gedachte dat deze
inconsisrenrie verklaatd zou kunnen worden uit 'lOiers als relatieve
deprivarie, achr hij een 'psychologiserende hulpeonstrucrie'.
In plaars daarvan srelt hij VOOt her uitgangspunr van Bonger, dar
wdvaart criminaliteir doer afnemen, te combineren met de gelegenheidstheorie volgens welke de gelegenheid to[ her plegen van criminalireir met de stijgingvan welvaart juisr roeneemt. 'Erzijn, kortom,

in cen modernc wdvarende samenleving enerzijds minder mensen
die in economische nood verkeren. De aandrang om uit nood of
onbedwingbare begecrte naar luxe goederen, re stden, is geringer. Er
zijn echtef anderzijds meet te stden goederen aanwezigen hun prijs,
dat wil zeggen hun bewakingsniveau, ligt ten gevolge van cen complex van facraten lager. De gelegenheid tot het plegen van delicten in
de snoephoeken van de welvaarts- en verzorgingsmaatschappij
maakt de moderne clief' (Van Dijk, 199t, p. 12). Deze combinarie
brengt hem rat een zogenaamde 'marktcriminologische visie': 'Tetwijl de collectieve vraag naar te stden goederen wellicht enigszins
gcringer is, is het aanbod grater en aantrekkelijker qua prijs. Per
saldo gaat van welvaart een opwaartse druk uit op het niveau van de
criminaliteit.' 2l
Het is in dit verband opmerkelijk dat voor landen waar deze relatie tussen wdvaartsniveau en criminaliteit fiiet opgaat, zoals Zwirserland, Japan en Zuid~Korea, Van Dijk eveneens zijn toevlucht
zoekt tot 'hulpeonstructies' als respectievelijk 'een sterke orientatie'
op de lokale gemeenschap en de 'coHectivistische inslag van de cultuur'. De mate waarin Nederlandets ondet omstandigheden begrip
kunnen hebben voor her plegen van verschillende vormen van kleine criminaliteir 'loU daarenregen relatief groat zijn (1991, voetnoot,
p. 31). Van Dijks criminologie van 'vraag en aanbod' dient klaarblijkelijk re warden gecomplementeerddoor een in zjjn rede verder niet
gethematiseerde theorie over de moraliteir van een cultuur.
Voor Jongman schuilt de moraliteit van een cultuur in de mate
waarin zij in Staat is de soeiale rechtvaardigheid te bewerkstelligen,
voor Van Dijk heeft moralireir re maken met de mate waarin straf22. Zi~ voore~ n enigs7.im vergelijkbare redenering, mer inbcgripvan d~
:r.ogena;Imde witte"boordencriminaliteir: Brairhwaite (1991).

rechrelijke normen worden bevestigd en overtredingen worden afgekeurd. Hoewel de controverse tussen beide auteurs - en ik vat ze
daarbij vanzelfsprekend op als represenranren van twee dominanre
srromingen -wordt uitgevochten in termen van empirische resulraren, heeft her er alle schijn van dat de eigenlijke inzet van het debat
schuilt in de rechtvdardiging van het voorgestane criminaliteitsbeleid. In beide gevallen vormt de 'moraliteit van een cultuur' een
noodzakelijkc 'hulpconstructie' om dc theorie overeind te houden.
]ongman (1989) maakt in cen berrekkelijk korre notirie dienaan~
gaande een inreressant onderscheid tussen het waarheidsgehalte van
cen theorie en de maatschappelijke geldigheid ervan. De waarheid
van zijn wcrkloosheidsthese kan naar zijn mening geen maatschappelijke geldigheid afdwingen gezien de polirieke conrext waarbinnen zij wordt geopperd. 'De waarheid' over criminaliteit lege het als
het ware aftegen de politieke opporruniteit. Van Dijk onderkent een
dergelijke politieke afWeging onomwonden in een arrikel dar een
jaar na het Interimrapporrvan Roethofverscheen. Naarzijn mening
is er een grate variatie in de onderdelen van het Wetboek van Strafrecht, terwijl er bovendien steeds arrikelen worden geschrapt of toegevoegd. ' Deze variabiliteit heeft als consequentie dat de geldigheid
van etiologische theorieen mede bepaald wotdt door het actuele
misdaadbegrip' (Van Dijk, 1985, p. 322).
Vanuit dit relativistische standpunt bespreekt hij vervo!gens met
behulp van volstrekt pragmatische criteria de waarde van een vicrral
criminologische theorieen. De cultuurtheorie van Sutherland, de
straintheorie van Merron en ]ongman, de conrroletheorie van Hirschi en de gelegenheidstheorie van Cohen en Felson worden beoordeeld op achtereenvolgens helderheid/geldigheid, manipuleerbaarheid/beleidsgevoeligheid, de verhouding tussen kosten en baten van
eruit voortvloeiende beleidsmaatregelen 23 en de ideologische resonantielmeerwaarde. Het hoeft na de bespreking van het prevende-

beleid geen betoog dat de twee laatstgenoemde theorieen als beste
kandidaten vooe cm bdcidsrhcorie uir de bus komcn.
23. '[...] ;llle~n d~ m~thode VOln de kosten-baten-;lnalpe biedt een mogdijkheid om
rationde en
concrete wijzo: re vo eren' (Van Dijk, 1985, p. )40). Volgens Ruimschotd heef'top
delL" wijzeJ~ gekg~nho:id de gdegenheidstheolie geschOlpen (1988. p. 71). [en
situarionele benadcring van het criminaliteitsprobleem vorm teen cconomischer
preventiegronddan een oonaken:.lnalyse. Voor een interess:mte beschouwingover
een kosten-bat~n-Olnalyse van justitieel beleid, I.ieJOllt5en (1992).
d~ discmsie over door de overheid le nemen bdeidsmaauegden op een
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Dezc pragmatische, zo men wil opponunistische keuze van 'een
waarheid' over eriminaliteit, staat in schriUe tegenstelling tOt de
objecrivistische termen waarin het debat wordt gevoerd. ]ongman is,
gezien het standpunt van de beleidsmaker Van Dijk, klaarblijkelijk
tereeht van mening dat zijn 'waarheid' niet erkend warclt, omdat
deze beleidsmatig niee opportuun is, maar omgekeerd dient te worden vastgesteld dar ]ongman hardnekkigvasthoudt aan een objecriverende wetensehapsopvatting die een beoordeling van crimined
gedrag als reee! ervaren mored probleem in de weg sraaL Terwijl her
criminaliteitsbeleid van Van Dijk simpdwcg een morde betekenis
volgens de conventionele orde veronderstelt, heefr cen op Jongman
gcinspireerd eriminaliteitsbeleid in feite geen oog voor de morele
betekenis van erimine!e gebeurtenissen als zodanig.
Her feit dar ]ongman de marele argumentatie ten aanzien van
structurde verhoudingen in zijn theorie betrekt, is in die verband
van belang. Personen die crimined gedrag venoncn, verschijnen in
deze analyse als slachroffers van een maatsehappdijke situatie die
ongelijkheid in srand houde; hun morelc afweging leidr vervolgens
tot een gei"ndividualiseerde vorm van verzer, namdijk criminalireir.
Het is eehrer de vraag of 'gelijkheid' als een soort neurrale vooronderstelling van de huidige maatschappdijke verhoudingen kan warden opgevar en of erimined gedrag daar zonder meer van kan worden afgcleid. Soeiale rechtvaardigheid is een maatschappelijk ordeningsprincipe dar zieh in (sociaal-}democrarisch gei"nspireerde staten heeft ontwikkeld, maar dit zegt op zichzelfnog niets over de verhouding van burgers ten opzichte van e1kaar. Dahrendorf (I985)
wijsr er bijvoorbeeld op dar eriminalireir als immored gedrag in de
plaars is gekomen van mored re legirimeren klassensrrijd.
De morde berekenis van eriminaliteit kan niee zomaar warden
gereduct':erd tot een moreel uitgangspum als saciale gelijkheid.
Beide rermen verwijzen naar verschillende morele overwegingen.
Zelfs een hyporht':rische samenleving waarin sprake is van voJledige
economische rechrvaardigheid, zal criminalireir kenncn. Omgekecrd kunnen - zoals ]ongman 7..elf stelr - verhoudingen waarin
sprake is van grare machtsangdijkheid desondanks worden ervaren
als mored gerechrvaardigd. De vereenzelviging van narmconform
t':n crimined gedrag mer economische gdijkheid en ongclijkheid
ontneemr her ziehr op de eigensoortige aspecten van moralireit en de
ernst van criminaliteit in ooze huidige samenleving. De beslissende
term in de analyse van ]ongman, voor rover die van roepassing kan
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worden geacht op het probleem van de vermogenscriminaliteit, is
nictde socialeongelijkheid op zichzdf, maar het feit dat deze moreel
niet meer re legirimeren zou zijn. Maar deze rechtvaardigingsnoodzaak geldt dan onverkort ook ten aanzien van het crimioele gedrag.
A1s de overheid (naar mijn mening overigens terecht) wordt aangesproken op het morde gehalte van haar beleid, dan dient omge~
keerd ook het morele gehalre van crimined gedrag te worden bcoor~
deeld. Ook de (poternielc) wetsovertrcder kan als her ware worden
aangesproken op de rechtvaardiging van zijn delicr. Wat voor morde
berekenis heeft cen delict ten opzichte van het individuele Iced dat
wordt berokkend, de materide schade die wordt veroorzaakt, het
vertrouwen dat wordt geschonden, het gemeenschapsbelang dat
wordt geschaad? Een morele benadering van criminalirelr abstraheert in die zin van het e1nddoze debat over de oorzaken van criminaliteit. Niet de oonaak van criminee! gedrag is dan in het geding,
maar devraag wanneer dit gedrag mored te legitimeren vak
Een globaliserende beoordeling van 'criminalireit als verzet'
schiet daarvoor te kort. In de eerste plaars hebben veel criminele
gedragingen (fraude, witte-boordencriminaliteit, drugshandel en
dergdijke) niets te maken met (gepercipieerde) sociale achterstand;
in de tweede plaats rechtvaardigt sociale achterstand nog niet dat
men slachtoffers maakt in welk segment van de samenleving dan
oak. ]ongmans sociaal-economische rationalisering van criminee!
gedrag ontneemt het zichr op de morele berekenis van de criminele
gebeunenis als zodanig. Maar oak in de beleidsrationaliteir van Van
Dijk - die de criminologische theorievorming onomwonden opvat
als ideologieproduktie - is weinig tuirote voor een nieuw mored
perspecticfop het criminaliteitsvraagstuk, anders dan de overschrijding van de wettelijk vastgestelde normen.
In de discussie over criminaliteit lijkt vanaf de jaren zeventig cen
patsteHing te zijn ontstaan tussen beleidsmakers die criminaliteit

binnen de huidige maatschappe1ijke verhoudingen als op zichzelf
staand probleem isoleerden of, gegeven hun gebondenheid aan justitie, wel moesten isoleren. Zij hadden bij wijze van spreken het
gelijk van 'concrete slachtoffers'l-'\ aan hun kam en herformuleerden
dit gelijk op pragmatische gronden tot beleid. Daanegenover stonden de critici die in hun structutele analyses de plegers van strafrech14. Het is overigens devra~gofde slachtoffer"enquetesem juist imiehtgeven in de
m~{e van slaehtoA'ersehap.
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telijk relevant gedrag als 'slachtoffer' naar voren schoven. Daarmee
leken zij enigszins voorbij te gaan aan de doot burgers ervaren realiteit van het probleem. Voor rover zij toekwamen aan beleidsopries,
werden deze geformuleerd op cen nier~justirieel niveau.

CONCLUSIE

Door zowel]ongman als Van Dijk wordt veel betekenis gehecht aan
de ontzuiling van de Nederlandse samenleving als verklarende factor
op de achtergrond van het criminaliteitsprobleem. Beiden gaan
ervan uit dar daarmee een belangrijke rem op normoverschrijdend
gedrag is weggcvallcn. De seculariseringsthesc wordt echter op verschillende manieren gei'nterprereerd. ]ongman verwijst naar de ideologische (in de zin van versluierende) rechtvaardigende functie van
de wilen wat betreft de maatschappeIijke ongelijkheid; in het justitiebdeid gaat het in navolging van Hirschi meer om de bindingsmogelijkheden die een kerkgenootschap hiedt.
In beide benaderingen verschijnt de cultureIe moraliteit als een
noodzakelijk grensbegrip in de verklaring van crimineel gedrag. In
beide gevallen wordt als het ware geabstraheerd van de morele bete~
kenis van strafrechrelijk relevant gedrag. De morele legitimiteit van
het strafrecht als wdanig lijkt daardoor in beide gevallen onaangerase Het verschil van mening concentreert zich op de vraag waarom
de in het strafrechr vastgelegde normen worden overtreden, en die
bepaalt het politiek gerechtvaardigde antwoord daarop. Het politieke meningsverschil van ]ongman en Van Dijk wordt uitgevochten in
de objectiverende termen van empirisch onderzoek. De aldus gevonden 'feiten' sluiten naadloos aan op hun voorondetstellingen.
Het verklarende onderwek wordt in feite gebruikt om cen voorafgaand standpum te maskeren. Met name ten aanzien van het criminaliteitsprobleem Hjkt een benadering in termen van de': 'werkelijke' oorzakC':n niet langer opportuun. Criminaliteit is een feit en de
suggestie dar zij kan worden 'verklaard' is ficrie; er zijn te veel kandidaten, waarmee decomplexiteit van het begrip is ge':geven. In dit verband is het volgende citaat van Sedey (1963) te inzichtelijk om niet
integraal teworden overgenomen: 'The cause ofddinquency, other
things being equal, is anyone or more of the following: poor street
lighting, alleys, immigration, paternal infidelity, differential association, neurotic acting out, broken homes, the American income dis73

tribution, lack of alternate meaningful activities, advertising and
display, the failure to nail down prized objects, the slum, the ecological organization of the American city, materialism, its opposite preoccupation with one's worth as a person, the law itself, the absurdity
of society or the human condirion; the want of religion, the nuclear
family, the political system which needs crime as training ground,
prisons and reformatories; schools that engage few or no loyalties,
the perversity of the individual ddinquent, or his parenrs, or theirs;
psychological ignorance, the unconscious wishes of those who deplore the activity or condemn the actors. "Choose your pick", as they
say' (geciteerd door King, 1989).
Nier wnder reden heeft Young (1988) gesproken van een etiologische crisis in de criminologie. Het klassieke criminologische debat,
dar enkele decennia in het reken heeft gestaan van controle versus
sociale deprivatie (nadat verklaringen aan de hand van biologische
of persoonlijkheidskenmerken waren afgewezen), hjkt weinig nieuwe gezichtspunten meerop te kunnen leveren. In plaatsdaarvan lijkt
een hernieuwde morele beoordeling terecht.
In het criminaliteitsbdeid wordt verwezen naar een evidente
bron van zorg onder de bevolking: de toegenomen criminaliteit en
het verlangen naar een veilige leefWereld. Er is naar mijn mening
weinig aanleiding om geringschattend of hagatelliserend te doen
over het criminaliteitsprobleem. De overheid heeft (re beginnen met
de Commissie- Roethof) niet wnder reden vaart gemaakt met beleid
rond de kleine, veel voorkomendecriminaliteit. In haar aanvankelijke streven om niet te moraliseren nam de Commissie-Roethof haar
toev!ucht tot een pleidooi voor meer sociale conuole. Het betrofeen
op pragmatische gronden voorgesteld beleid. De commissie vond
het hoog tijd om een daadwerkelijk begin re maken met preventiebeleid en niet langer te blijven steken in de grote ideologische debatten uit de jaren zeventig. Ze maakte aanvankelijk een beweging weg

van de economische veronrschuldiging, wnder re vervallen in mora~
Iisme.
Zoals we hebben gezien, kwam in de onrwikkeling van het criminaliteitsbeleid echrer in steeds sterke-re mateeen normatieve tendens
naar voren. Dat is begrijpelijk. Sociale controle wnder more1e overtuigingskracht staat zwak en resulceert onherroepdijk in een vorm
van repressieftoezicht. 25 De commissie realiseerde zich hierbij echter
25. 'H<:ct gevaar lx,st<lat da1 dc crimina!i1ci1SprCven1ie s1ceds 7.waa1dcr gaa1 kunen op
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dat haar mogelijkheden beperkt zijn. De gerationaliseerde bureaucratic is strikt genomen tot niet veel meer in staat dan het produceren van nieuwe wetten en regels en zich in tC spannen bij de handhaving daarvan en voorlichting daarover (Boutellier, 1990a).
Omdat dit in zekere zin een heilloze weg is die regelschending
steeds opnieuw reproduceen, is het criminaliteitsbeleid zich meer
gaan concentreren op het mobiliseren van de samenleving ten aanzien van de in de strafwet geformuleerde normatieve uitgangspunten. In de bdddsnota Recht in bewegingwordt deze notie verbreed in
termen van rechtsverzorging en netwerkvorming ten behoeve van de
handhaving daarvan. Ncrwcrkvorming, ge'intcnsivcerde uilVoering

van de kernraken, modernisering van de organisatie en het beheer
vinden plaats binnen het kadervan een ambitieuze dodstdling: 'Het
recht dient in dc komende jarcn weercomplementair te worden aan
her zelfregulerend vermogen van de maarschappij. 'l6
De maarschappij dient meer berrokken re worden bij het tot gelding brengen van het recht. Deze roep om steun van anderen bij de
rechtshandhaving is begrijpelijk indien we ons realiseren dat de instituties in de samenleving geen eenduidige morele aanspraken meer
ptoduceren. Maar hij is oppervlakkig en illosoir als men ervan uitgaat dat ondanks deze fragmenrering de normatieve uitgangspunten
onvcrkon worden gedeeld. De vraag is juist of het maatschappelijke
morele draagvlak van het strafrecht nog wel in deze termen magworden vooronderste1d. In de vermaatschappdijking van het recht
wordt de morele legitimiteit als vanzdfsprekend beschouwd.
In het werk van de Roethof-commissie en het daaropvolgende
justitiebeleid is de motde kant van het criminaliteitsprobleem echrer als pragmatisch probleem meegenomen. De moraliteit van de
bevolking is als het ware £Ot cen manipuleerbare variabele van de
bureaucratische staat gemaakt. Oat wil zeggen dar zij wordt gemetcn
situationd<: controle en steeds mind<:r kan tcrugvalJen op sociale normen ofde
eigcn dwang (ethieklgewetenlfair playlv<.:rtrouwenl van of tussen individuen'
(Ruimschotd, 1988, p. JO~).
26. De dodsreJlingvan Raht in b~w~gingis overigens veel brederdan die van
Sammkfling m criminalit,.;t. Belangrijk verschilpum is dat nicr aJleen de
crim inaliteit, maar de a1gemene positie van het rc:cht wordt geanalyseerd in het
bder van cen verander(en)de samenleving. Het bestuurlijke preventiebdeid wordt
in dc'LC now. stru:cturee! g<:m-.akt, hetgecn reeds duidelijk werd bij de instdling van
de DirectieCriminaJiteirspreventie in 1989. Het is we! opmerke!ijkdat in dac
bekidsnota het begripsociale controle geen enkde keer meervootkomt; het
bredere bcgrip rechtwcrzorging staat centraal.
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via de twee criteria die een rationele bureaucratic: eigen zijn: c:fficien~
tie en effectiviteit. De moraliteit van de seculiere gefragmenreerde
cultuur wordt afgemeten aan de mate waarin zij zich beweegt langs
de in de wet geformuleerde uhgangspumen. 'Wees mored', zo Iuidt
de paradoxale boodschap van het preventiebdeid. MoraIireit verwijsr echter eerder naar een innerlijke overtuiging dan naar het
gehoonamen van een gebodP AfWijkingen van dir gebod, in de
vorm van crimined gedrag, worden vervolgens als immoreel of aIs
teken van normvervaging gekenschetst.
In de normatieve wending in het justitiebdeid is half werk verricht. De overheid en het techt worden geacht her morde gdijk aan
hun zijde te vinden en de samenleving vertikr her om zich daarnaat
re gedtagen, w wuden we dit standpum kunnen samenvatten. 'Het
gaar er nier meet om mensen vrijwillig aan de maatschappij re binden, maat om via exrerne krachten hen ertoe re dwingen zich aan te
passen aan wat de ovetheid als goede gedragstegels beschouwt'
(Bruinsma, 1990, p. z3). In het eindrappoft verklaarde de Commissie-Roethofmaatschappelijke problemen wals werkloosheid buiren
haar competentie. Dir lijkt me op pragmatische gronden een reed
uirgangspunt. Op het momenrdar men zich gedwongen ziet morde
dementen niet langer re voorondersrellen, maat tot uitgangspum re
verheffen, is het echrer re ~perkr om de samenleving tot moreel pro~
bleem re verklaren en zichzelfals 'agent' van her goede te definieren.
In het justiriebeleid wordt ervan uitgegaan dar her srrafrecht
gedragen wordr door het groorste ded van de bevolking. Dit uit~
gangspuntwordt regelmarig herhaald en eigenlijk nauwelijks gepro~
blemariseerd. Her is echter de vtaagofdeze opvatting in een tijdperk
van fragmemering van motaal zinvol is. De verondersreUing dar de
bcvolking de conventionele orde onderschrijft, is re oppervlakkig.
$terket nog, ze wotdr regensrrijdig als regelijkertijd wordr gesreld dar
er sptake is van normvervaging. De seculariscringsrhese kan nier gc"i~
solecrd van roepassing worden verklaard op dar deel van de bevolking dar srrafrechtdijke normen ovettreedr of op de gehele bevolking voor wver ze dar doer. Her huidige criminaliteitsprobleem is
naaf mijn mening dan ook eetsr en vooral op te vaHen als een legiti.
miteitsprobleem van de staar, en meet in her bijwnder van het sttaftecht.
27. Deze opdracht is vergelijkbaar met het k1assiekevoorheeld uit de

communicatietheorie van de lOgenoemde 'double bind': 'wees spontaan' .Als dir
gebod wordtgevolgd, kan van spontaneiteit geen sprakc zijn.

Legitimiteiten
slachtoffirschap
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DE LEGITIMATIECRISIS VAN HET STRAFRECHT

In plaats van re constateren dar de samenleving zich niet gedraagt
volgens het wetboek, kan men de kwestie oak vanaf de andere kaot
bezien en zich afvragen of het srrafrechtelijk systeem vanwegc de
secularisering nog we! dezelfde positie inneemt ten opzichte van de
samenleving. Op deze wijze gesteld is met de massale secu!arisering
niet de norrnconformiteitvan de burger, maarde marelc legitirniteit
van het strafrecht in het geding. Men kan er gevoeglijk van uitgaan
dar in een pluriforme, gesecuJariseerde samenleving het strafrecht
een andere positie inneemt, en strafrechtelijk relevant gedrag cen
and(':re betekenis heen gdcregen. Het strafrecht ontleent zijn legitimatie in steeds mindere mate aan de notie van een eenduidige maarschappelijke orde, laat staan cen min of meer cohereme morele
gemeenschap.
In de momemeel vrij gangbare cultuurpessimisrische visie wordr
verondersreld dar de fragmemering van moralireir de onomkoombare opkomst inluidr van een immorele samenleving. In plaars van
een dergelijke consequemie re rrekken, houd ik Iiever de mogelijkheid open dar de moralireir van de samenieving een nieuwe fase is
ingegaan, waarin oak aan her criminaliteitsvraagstuk een andere
morele betekenis kan worden toegekend en het strafrecht een andere
legitimeringsgrond (nodig) heeft. Om een nadere bepaling van de
posrmoderne moraliteit war betreft het crimina[ireitsvraagstuk te
kunnen geven, wil ik in dit hoofdstuk ingaan op de !egitimiteit van
her strafrechr. Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal deel I worden
samengenomen in een omschrijving van de morele betekcnis van
criminaliteir.
Voor een nadere bepaling van de legitimiteit van het strafrecht
sluit ik in dit hoofdstuk aan bij het rechrsfilosofische werk van R.
Foque en A.C. 't Hart, in het bijzonder het hock Instrumentaliuiten
rechtsbescherming(I990), dat kan warden apgevat als een omvatten77

de behandding van eerder en dders door hen geformuleerde opvarringen. In hun werk kennen zij aan her recht een dubbele berekenis
toe. Enerzijds wordt in her recht cen maarschappelijke orde geconsrrueerd, anderzijds dient her recht her subject re beschermen tegcn
een roralitaire overheersing van deze maarschappdijke orde. Dcze
£wee betekenissen van her recht verwijzen, zo men wil, naar de 'dialecciek van de Verlichring' tussen de emancipatie van her inclividu en
de rationele beheersing van de samenleving (Horkheimer en Adorno, 1944). Her rechr, en meer in her bijzoncler her srrafrechr, is in de
opvarring van Fogue en 'r Hart een vorm van gekanaliseerde machrsuiroefening. 1
Nade Tweede Werddoorlog heefr zich, volgens Fogue en 'r Hart,
cen kemering voorgedaan in het evenwicht tussen rechrsbescherming en insuumentatisme. Srrafrechrelijke rechtshandhaving is in
roenemende mare een vorffi van beheersing geworden, her handhaven van een door de overheid gewensre arde. Fogue en 'r Hart achten
her huidige strafrechtelijke beleid een vorm van ongeproblematiseerd insrrumenta1isme, waarin het beginsel van de rechtsbescherming, 'de anderscheidende identiteir van het recht' (po 22), verloren
is gegaan. 1 In dir verband verrichtten zij een grondslagenonderwek
van her srrafrechr door een analyse van de hisrorische ontwikkeling
van her moderne strafrechr. In deu historische analyse schrijven zij
naar mijn mening tegelijkertijd een geschiedenis van het insrrumentalisme)
Mct dezeopvaningkercn zij zich tegen het M;lndpunt V:l.n met n:l.me Peters, die
zich verzet tegen e1kevorm van insuumcmeel dcnhn v:l.nuit her tcchr (-lie bijvo()r~
bedd Peters. (986). Ookwijzen zij een andere kritische positie {en opziehrevan her
rechr af, namelijk die v;ln Broekm;ln, die het 'reehtssubject' besehouwt als een
diseiplinerende notie (zie bijvoorbcdd het interview met hem van Boutdlier en
De Lange, 1984-). De mssenposirie van 'r Hart en Foque acht ikom pragmatische
redenen zi nvol v.. nwege enerzijds her afWijzen van een soon transcendeme posirie
van hel rechr en anderzijds de crkenningvan de recht55ubjectivitcit als historischc

1.

vnworvenheid.
2. Hiervoorvcrwijzcn zij nUT een groot aOlnl;l! in de jaren t;lchtigopde rechten-

faculteiten gehouden inaugurele redes die allernaal op een ofandm wijze deze
2dfde eenzijdigheid problematiseren.
3. Zievuor een nog omv.. ttender (internationale) geschiedschrijving van het strafTceht: Vervaele (1990b). Ouk n";lTzijn mening is hel strafrecht dooren door
insuumentalistisch. Her wordr gedefinieerd door de concrete verhoudi ngen op
economisch, polideken ideologisch nive:l.u. Hi! wijst overigens ookopdeconrinuircit in dcsrrafreehrsideologie inde k1assiekeen moderne, rcchtsposirivistischc
tichting (zie vooreen dergelijke kritiekop Foque en 't Hart; Vervaele, 199Oa). Dcze
kriliek lijkl cnigszinssrrijdig le zijn mer zijn cerstgenocmde uitgangspunr. Ookis

CONTRAFACTICITEIT

Voor de grondslagen van het (scraDrecht verwijzen Foque en 't Hart
naar de 'verlichte' grondleggers Montesquieu en Beccaria. In de na-

ditievan de Verlichting formuleerden dezen, ieder op eigen wijze, de
voorwaarden waaronder het individu kon warden beschermd tegen
ongebreidelde machrsuitoefening. In het werk van Momesquieu
gaar het hierbij yooral om de verhouding tussen de verschiHende starelijke machten: de wetgevende, de uirvoerende en de rechterlijke
macht. Beccaria wijdde zich meer specifiek aan de rechtsbeginselen
vanuir de begrippen 'rechrssubjecr' en 'contracr'. Hij kende, in over-

eenstemming met het 'rationele subject' van de Verlichting, het
individu een autonome, mondige status toe. Dat wil zeggen dat het
handelen van een individu wordr coegeschreven aan een willend
subject, dat als zodanig daarvoor veranrwoordelijk kan warden
gestdd. Deze notie van rechrssubjectivireit sluir aan bij de privaatrechrdijke notie van het conrran dat wordt aangegaan door uitvrije
wil handelende individuen.
Het contract waaraan de burger als techrssubjecr deelneemr,
begrensr de burger maar ook de overheid. 'Her contracr als minimale
voorwaarde voor maatschappdijkheid wordt [...] verbonden met
het begrip rechtssubjectiviteit als minimale voorwaarde voor mcnszjjn' (p. 105). In het contract scheidt her individu aIs het ware een
deel van zich af (zijn rechtssubjectivireir) als het domein waarop de
machtsuitoefening betrekking rnag hcbben. Zijn inrimiteit wordr
daarmee gevrijwaard van ongevraagde bemoeienis door de staat. Het
recht is daarmee 'van nature' gericht op inrersubjeniviteit, dar wil
zeggen het vermogcn van meer subjecren COt geordend samen handelen. Het recht is - in de inrerprctatie van het werk van Montesquieu en Beccaria door Foque en 't Hart - dus niet de uitdrukking van
een door iemand of iets gewilde ordening (destijds de koning/despoot, nu het parlemenr of het volk), rnaar gerichr op het realiseren
van intersubjectivitcit als voorwaarde voor cen begrijpelijke, werkzame en aanvaardbare maatschappelijke orde (pp. 121 en 12.2). Dit
bepaalt oak het belang van het procesrecht waarin het intersubjeccieve karakter van het recht is gdnstitutionaliseerd.
het opmerkclijk dar hij her srrafr~chr gevod iger ~cht voor concrete hisrorische
om5r~ndigheden dan her burger/ijk rechr. Bij Durkheim (1901) bijvoorbedd
vindcn wcdcomgekeerde udling.
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In de proeesvoeringwordt het teeht op een eigen verhaal over de
gebeurtenissen gegarandeerd. Het contract functionecft in die zin
als het juridisehe statu ut vanwaaruit het individu, als n:chtssubject,
het woord kan ncmen in de publieke zaak. De mise-en-scene van de
rechtszaal vormt de begrensde ruimte waarbinnen 'het maatsehappdijke' cen eigen interne samenhang verwerft. Hetopenhouden van
deze mogdijkheid bepaalt 'de integriteitvan het recht'.4 Elke handeling dient vanuit dit oogpunt te kunnen worden gereconstrueerd
alsofzij het resultaat is van deze intersubjectieve samenspraak. Deze
integere positie van het strafrecht vatten Fogue en 't Hart samen
onder de ~ in hun benadering centrale - noemer van de contrafacticiteitvan het recht.

Zo is in het bijzonder de juridischecategorie der rechtssubjectiviteit een contrafactische categorie: zij beschrijft niet de levensfeitelijkheid van dk individu, maar 'zij maakt het mogelijk het handelen
en het beslissen van die feitdijke individuen re reconstrueren also!
ddt handelen en beslissen hetprodukt is van een vrije autonome en steeds
aanzichu/fgelijkblijvendeaetor (p. I4I, eursiveringH.B.). Deze bete-

kenis van het strafrecht garandeerr a[s het ware de mogelijkheid om
openheid te bewaren tot het utopische, het nog niet gerealiseerde)
Dit betckent dat deze rechtstheorie het concrete positieve reeht
begrijpt ais enerzijds het resultaat van institutionalisering van contenued bepaalde consensus en anderzijds een open oog houdt voor
zijn contrafacticiteit.

SOCIAAL-WETEN SCI-IAPPELIJK I NSTR UMENTALISME

Parallel aan de bepaling van de aan het reeht ten grondslag liggende
berekenissen, waarvoor Foque en 't Hart zieh bascren op de verlichte
grondleggers Momesquieu en Beccaria, schrijven de auteurs een
geschiedenis van het instrumentalisme. Deze geschiedenis beginnen
zij met de Franse Revolutie en de daaropvolgende codificatie van
Pontalis. In de revolutie wordt vrijheid ge!ijkgeste!d aan gelijkheid.
Het politieke ideaal van een maatschappij van gelijke burgers wordt
4. Dit begrip is onrkend aan het rechrsb<:grip van R. Dworkin in Takillg Rightr
Smol/sly (1978).

5. In hoofdstuk 7 7.al blijken hoedeze open reIatie met het utopischevergeIijkba:u is
met de apvaHingen van Rafty die het utopische niet 0pvat als een te lokaliseren
ideaaJ, maarals cen proces van permanenre hefirlterpretatie en berckenisverlening.
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een niet meer te problematiseren algemeen belang. De 'broederschap', het delen in het lot van de onderdrukten, vormt het moralistische complement van de gelijkheid. 6 In de codificatie worden de
juridische uitgangspunten van Beccaria en Montesquieu verenigd
met de politieke uitgangspunten van de Franse Revolutie. Volgens
Foque en 't Hart werd in deze vorm van politiek instrumentalisme
reeds bij de aanvang van het gecodificeerde strafrecht de maatschappelijke heterogeniteir ontkend.
Bij de prerevolurionaire intdlecruelen, Beccaria en Montesquieu,
was geen sprake van een sociale samenleving als resultaat van de wil
van het yolk. Zij beoogden de sociale relatiestructuren yeilig re stel~
len ten opzichte van een allesoverheersende despotie. Door de ReYo~
lutie wordt het yolk op de troon gezet en in de codificatie wordt
dientengevolge het recht opgevat a!s een ordeningssysteem van een
door de Revolutie gevestigdc 'natuurlijke' orde. In de loop van de
negentiende en twintigste eeuw verkeerde deze stabiliseting van de
sociale revolutie in een bescherming tegcn iedere verandering. De
regels pretendeerden de werkelijkheid zelf te zijn. Deze 'werkelijkheidswaan' van het recht werd in de negenriende eeuwversterkt door
legaIistische stromingen als de Exegetische School en de Duitse
&griffijurisprndenz, waarin de 'natuurlijkheid' van het recht vanzelfsprekend leek. Rond de eeuwwisseling komen in dit verband ook
de sociale wetenschappen in het vizier. In het kader van dir bock ligt
het voor de hand dar deze tweede, door Foque en 't Hart onderscheiden versrerkingvan het instrumentalisme bijzonder imeressant is.
De opkomst van de sociale wetenschappen impliceerde in zekere
zin een de-juridisering van de werkelijkheid. De natuurlijkheid van
de in juridische regels vastgelegde maatschappelijke orde werd afgelost door een nieuwe naruurlijkheid, namelijk die van de sociale feiten. Met name Durkheim kende, zoals we in het inleidende hoofdstuk reeds hebben gezien, een absolute waarde toe aan het collectieve, het sociale. Hij stelde de 'objectivireit van de sociale feiten tegenover het handelen en de zingeving daaraan door het individu', en
lokaliseerde daarmee moraliteit in de gemeenschap.7 'De' socioloog
prerendeerr dar hij in staat is om de identireir re onthullen van een
6. 'Hetvolk' wordt tezdfd~nijd1.Owel de bran 'lIs het objecrvan macht: 'dewil van
het volk lOll geschieden'. Op ovenuigendewijze Jaten FCKJueen't Hanoverigens
zien dar Rousscau in feite tegen wil en dank lOt filosoofvan de revolueie is gemaakt.
7. Adorno stdr in dit verband dat Durkheim het collecticve beschrijft als een
'oerfenomeen' (zie hiervoor Foque en't Hart, p. 227).

autoriteit die over het individu en zijn geschiedenis heerst, aldus
Foqueen 't Hart.
lndividueel gedrag wordt tegelijkertijd element en functie van
het systeem. Concreet handelende individuen worden in de sociaalwetenschappdijke statistieken (Foque en 't Hart geven een nogal
beperkte beschrijving van de sociale wetenschappen) tot abstracte
actoren; het handelingsperspectiefvan het subject gaat op in het systeemperspectief van de samenleving. Het juridische rechtssubject
wordt een abstracte, gemiddelde, voorspelbare actor. Ook aan de
solidariteit wordt op deze wijze de moraliteit onttrokken, dat wit zeggen ondergeschikt gemaakt aan de wetmatigheden van 'het sociale'. B
In het verlengde van Foucault9 ontmaskeren Foque en 't Hart de
sociale wetenschappen als de bron van de microfysica van de macht,
een anoniem sneven naar uansparantie van individu en samenleving. Van 1885 rot J910 gingen de-juridisering en psychianisering
hand in hand. Tezamen met de opkomst van de antropologie kidden zij tot het ontstaan van de criminologie, waarin criminaliteit
werd gethematiseerd als een gevaar voor de gezondheid van de
samenleving. Niet de daad, maar de dader kwam centraal te sman in
het den ken over criminaliteit en strafrecht. Deze wending naar de
dader en de poging deze te doorgronden, betekenden een grondige
uitholling van de rechtssubjectiviteit van Beccaria. Niet de juridische beoordeling van de moraliteit van de daad, maar de determinatie van de daad als vorm van gedrag van een individu kwam in het
centrum van de aandacht te staan.
Op deze wijze kon het beheersingsideaal van de Verlichting via de
sociale wetenschappen uitgroeien tot een allesoverheersend absolutisme (op dit punt verwij'l.en de auteurs, opnieuw in het verlengde
van Foucault, naar het inmiddels we! ergversleten beeld van het pan-

8. Jnt~rcssant is in dit verb;lJld de kririek van Foque en 't Hartop dc pogingen om
(O(

cen geimegreerde strafrcch(sww~nschap (e komen, zoals herkenbaar in de

wgenoemde Nieuwe Richtingvan Von Lis"t, Prins en Van HameL T ~genwoordig
wordtde1.e integratie bepleit door Fijnaut (1987). Zowel in de conservatieve als in
de progressieve variam bneken r ~en ge"lntegreerde str~fTechlswerenschap na~r hun
mening h~dan ookdat her rechlssubject diem re wordm ingepast in d",w~nsdijk
ge~chte (economische) orde. Indien criminologic en :;trafr~ch( ab gelijkwaardigc
partnersworden behanddd, resulteerr dit volgens Foque en 'r Hart in een
instrumentalistische twc~rrapsraker van juridische dogmadek en sociale
wetenschap.
9. Foucault (1975) kem aan 'de geOOottevan de gevangenis' een belangrijke rol to(
in de 0 ntwikkding van de moderne gedisciplineerde identiteit.
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apticum van Bemham), dat alleen nog maar vaste idemiteiten kan
produceren. 1O En hoewel de auteurs hun back Instrumentaliteit en
rechtsbescherming hebben genoemd, dient naar hun mening de
eigenlijke discussie te gaan over de verhouding tusscn de bcperking

van de transparantie van individu en samenleving en de noodzaak
van behcersing. In diezin kan aan hetcriminaliteitsbdeiddeeisworden gesteld dar hetzich richtop hetopenhauden van de mogelijkbeden tat verz.et vanuit een ander weten dan dar van de sociale wetenschappen en het recht en op het imtitutionaliseren van die mogelijkheden. Fogue en 't Hart wensen, met andere woorden, dar ook in her
beleid de in de grondslagen van het recht besloten liggende span-

ningsverhouding ten opzichte van het lltopische wordt opengehouden.
In het recht ligt op deze wijze een tegenpositie besloten ten
opzichte van de anonieme strategieen van her concrete ordeningsdenken. Met dezc contrafactische optic bieden Fogue en 't Hart een
oplossing voor cen probleem dat door Adorno en Hotkheimer niet
kon worden opgelost. Het bcleidsmonopoJie van Weber kan leiden
tot een ongdimiteerde realisatie van instrumentde rationaliteir. In
het verlengde hiervan signaleren ved cultuurvorsers (bijvoorbeeld
Hcideggcr en Ahrendt) dat door de technologische onrwikkelingen
en de bureaucratic de cultuur niet meer in staat is waardenbewustzijn te gencreren: 'macht' kan verschijnen als trouwe uitvoering van
organisarorisch vastgelegde taken en 'weten' lean worden ervaren als
geobjectivcerde deskundigheid.
Het handelen van subjecten wordt op deze wijze via de sociale
werenschappen omgevormd tot cen interne reflex van het systeern;
hetwordt opgeoffcrd aan de logica van het totalitaire. De prive-sfeer
wordt zo geannexcerd door de politiek, hetgeen door Habermas w
treffend 'de koloniseringvan de leefwereld' isgenoemd. 't Hart vat in
een ander opstel (1991, p. 144) de hiergeschetsre omwikkelingsarnen
in vier pumen: de vervaging van de scheiding tussen het publieke en
het privare, in de zin dar het rweede wordt opgenomen in het eetste;
10. V;lnllit een dergdijke visie wordt oak de t0epassing van a!ternatieve sancties
gekritiseerd. Da.eworden dan heoorde"ld ;lIs een YergfOringYan het
disciplinerendc poremied van de Sta:l.t, i.c. jllstirie. De Fairer (1987) meem
bijvoorbedd d;lt met de dienstverJening;;Js a!ternarievc straf peniren riairc
technieken blliten de ffillren van de gevangenis warden gebmch[ en dllS in de
maaLSchappij :djn beland. 2ie ookCohen, [987, en 'r Hart, 1991, pp. 140 e.v. 2ie
voor een wdwillende analyse van altcrnadeve sancries: Van det Laan (1991).
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her rransparant en leesbaar maken van mens en samenleving; de
anonimireir van de macht, waardoor deze ongrijpbaar wordr; de
opname van her menselijk individu in een beheersbaar sysreem.
Wanneer het recht echt 'begrepen' wordr, kan het regenover deze
toraliserende logica worden ingczct.
Deze analyse impliceert dar de geschiedenis van her Westen nier
kan worden opgevat als een doorlopend proces van een veruirwendiging van de ideale mens en de ideale maarschappij (zoats in sommige
interpreraties van Elias). Tegenover dergdijke vormen van ethisch
waarden-evolurionisme veronderstellen Foque en 't Hart een door
en door contingente hoedanigheid van individu en samenleving.
Deze hoedanigheid wordt het beste beschermd door ruimte te
scheppen voor het 'narratieve weten', dat wil zeggen 'het complexe
geheel van weten en inzicht dar door de mens over zichzdf en zijn
cultuur in verhalen uitgedrukt wordt zonder dat her de eenduidige
zekerheid ptetendeert waarnaar wetenschappelijk weten streeft en
die hersociaal-wetenschappelijk positivisme in de eigen voorsteHing
biedt' (p. 271). In de narrativireir besraat de mogdijkheid dat een
andere werkelijkheid aan het woord wordt gelaten dan die van het
dogmatische weten en dat deze een ontregelende werlcing kan hebben. Het recht dientdezeanderewerkelijkheid te beschermen.

HET VERNEDERDE SLACHTOFFER

In her hier besproken boek van Foque en 't Hart warden naar mijn
mening enkele belangwekkende uitgangspumen gdanceerd om de
legitimering van het strafrecht opnieuw re doordenken. In het
bcgrip comrafacticiteit, dat wordr onrwikkdd op basis van Verlichringsidealen bij Montesquieu en Beccaria, srellen de auteurs de subjecriviteit van het individu veilig ten opzichtevan de beheersingstendens, die eveneens teruggaat op de Verliehring. Meer in her bijzonclet zetten zij het literatre discours, i.e. her narratieve wcten, in tegcn

de logica van een anonieme totalitaire bureaucratie. De auteurs ereeren als het ware een verband tussen het lirerairc en her juridische
vertoog om de rdarie tusscn her sociaal-wcrenschappelijke en het
polirieke verroog te kunnen overstijgen. Het recht krijgt, onder de
conditie dat zij haar contrafacticiteit realiseerr, een permanent uropische positie toebedeeld.
Hoewel de analyse overruigt wat betreh het belang van bescher-

ming van de utopie, wordt zij mijns inziens i!lusoir wanneer deze
gelijk wordt gesteld aan 'het narratieve'. Maris heefi: erop gewezen
dat Foque en 't Hart in dit verband de mogelijkheid van het rechr
overschanen 'om als forum re dienen voor een open uitwisseling van
"verhalen'" (Maxis, 1991, p. 894). In overeenstemming met deze kri~
tiek acht ik hun redenering enerzijds ce globaal en anderzijds ce
beperkt. Zij is globaal omdac zij de vier genoemde vertogen - het
juridische, het sociaal-wetenschappelijke, het natratieveen het politieke - monolitisch en als louter naar zichzelf verwijzend behande~
len. Worden in her juridische vercoog nog twee verschillende vocabulaires onderkend - een met betrekking tot de rechtsbescherming,

een ander met betrekking tot de instrumentaliteit -, uit de beschrijving van de andere domeinen verdwijnt elke 'dialecriek'. Ik acht de
redenering te beperkt omdat zij nier kan specificeren welke bijdragen aan het criminaliteitsdebac we! en welke nier als zinvol kunnen
worden beschouwd ('Lie voor een vergelijkbare kritiek Van Ree,
199Z).

Het sociaal~wetenschappe!ijkediscours is voor Foque en 't Hart
een massievevorm van disciplinerend wecen, het politiekevenoog is
lourer gericht op beheersing en het narratieve wordt alleen gezien als
een moge!ijk ucopisch vocabulaire. Maar het sociaal-wetenschappelijke discours kent ook andere vormen van wetenschapsbedrijf dan
strikt positiviscisch empirisme, ook de politiek kent utopische overwegingen, terwijl in het narracieve ook personen aan het woord
komen wier 'verhalen' door niemand als uropisch relevant zullen
warden hetkend. Indien erkend wordt Jar er geen sprake is van
homogeniteit in de vertogen van de politiek en de sociale wetenschappen, dan lijkt het enigszins willekeurig om een alleenrecht op
een re1evanc 'verhaal' toe te kennen aan degenen die zich aan gene
'Lijde van de wet bewegen. Maar bovenal is het verhaal van de wecsovertreder pas dan interessant indien het termen bevat die moree!
gesproken kunnen overtuigen, of in de woorden van Foque en 't
Hart: '[ ... ] een anekdote maakt pas aanspraak op algemene verstaanbaarheid als zij betrokken is op het algemene kader'.
Juist op dit punt wordt de beperktheid van de analyse zichtbaar.
Foque en 'r Hart verbinden het narratieve verroog met de praktijk
van het rechr. Het blijfr echter volstrekr onduidelijk wanneer het
narratieve weten serieus genomen kan, 'Lal of moet worden. Tegenover een aHesomvattende logica van het tocalitaire stellen zij het
ongespccificeerde narratieve. Indien er inderdaad sprake is van cen

gefragmenteerde cultuur mer een grate hoevedheid aan moralitciten, dan kan er onmogelljk sprake zijn van 'een totalitaire logica' of
van een ongespccificeerde relevantie van 'een narratieve mopie'. Juist
het globale karakter van de analyse leidt ertoe dat de mogelijkheden
om haardoor te denken beperktzijn.
Zo gesteld spitst het door Foque en 't Hart naar voren geschoven
probleem zich mar mijn mening toe op de vraag of de huidige culruur nu gdnterpreteerd dient re worden als totalirair systeem, waarin, zoals zij ste!len, alleen maar ruimte is VOOt 'vaste idenriteiten' of
daarentegen juist als een samenstel van gefragmenteerde netwerken
van losse identiteiten, die zich relatief onafhankelijk van e1kaat, in
steeds nieuwc schakeringen, bewegen. In de rotalitaire opvatting, die
gebaseerd is op Foucault, waarin de huidige cultuur wordt voorgesteld als tamelijk homogeen en doorzichtig, is erweinig ruimte voor
andere tegengeluiden dan de kreet van de gek of het verhaal van de
crimineel. Tegenover de massieve, gevestigde vertogen van wetenschap en politiek kan dan alleen het narratieve worden gesteld, dat
verder niet gespecificeerd kan worden. lJ In een interprctatie van de
cultuur in termen van fragmenteringwordt de centrale vraag veeleer
waarin men e1kaar herkenten waarop men e1kaar kan aanspreken.
Behalve deze praktische tegenwerping dar er vanuit de totaliserende visie van Foque en 't Hart dat er geen specificeerbare kritische
positie kan warden geformuleerd, is hun visie oak om een andere
reden re globaa!' Tegenover hun negatieve interpretatie kan al te
gemakkelijk een posirieve worden geste!d. Van Dijk (1993) ziet bijvoorbedd - in een reactie op het baek van Foque en 't Hart - in de
huidige cultuur een zekerc, historisch oornrikkeldc, stand van
beschaving. Hierbij verwijst hij naar het werk van Elias, die de
geschiedenis opvar als een gc1eiddijk proces van beschaving waarin
externe discipline wordt afgelost door interne dwang. Her strafrecht
is erop gericht om naat aanleiding van vermeende schendingen van
de essentiele normen duiddijk te maken in wdke staat van beschaving de samenleving verkeert (zie ook Van Dijk, I988b). Het strafreent sehermt de bereikte stand van beschaving als het ware af tegen
Jl. Walzer stelt in dir verband dat een dcrgelijke lnalysedecriti<:m uiteinddijk met
stomheid sJaar. Elke vorm van ktidek, verzet, woede ofverbitteringverondemdt
dat de criticus op enigcrlei wijzeded uitma...ktvan een gemeenKhap ofbeschikt
over ecn vocl.bulairedat communicatie mogdijk maakl. Zie vootem bespteking
van deze vooraJ in de Verenigde Stateo geformulcerde kridek bijvoorbeeld
Boomkens (1989).
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rallwe dementen die zich haar nog niet hebben toegeeigend. In dit
verband worde dan sterk de nadruk gelegd op 'de nieuwkomers',
zoals jonge buitenlanders en jellgdigen in het algemeen. 12
In detgelijke globale uitspraken wotdt de beoorddingvan de cllltuur een kwesrie van smaak; rwee inrerpretaties van dezdfde als eenduidig g6nrerpreteerde maatschappdijke orde staan tegenover elkaar: een anonieme totalitaire staae tegenover een als positiefbeoordedde fase in het beschavingsproces. In het eersre geval zal een kririsehe funede van het recht crop zijn gericht een zo groot mogelijke
variereit re bewerkstelligen door 'het verhaal' van her subjecr veilig re
steUen. In het tweede geval zal het strafrecht zijn gerieht op de
bescherming van een in een geleiddijk hisrorisch praces bercikee
beschaafde tOestand van de samenleving. '3 Tegenover dezeopposirie
is een derde pasirie denkbaar, die de morelc berekenis van criminalireir nier afleest aan de srand van de beschaving en desondanks crimi~
naliteir niet reduceett toreen effect van machr.
Om deze derde posirie re formuleren lijkt het me noodzakelijk
om te komen tot een nadere bepaling van de door Foque en 't Hart
voorgestelde verhouding tussen instrurnenraJiteie en conrrafaetieireif. Instrumentaliteit heefr vaor hen berrekking op de publieke
orde, contrafactieiteir op het intieme private. Een detgelijk ondetscheid wotdt ook door Rorty (zie hoofdstuk 7) geehematiseerd als
ecn essentieel onoverbrugbaar dilemma binnen het liberalisme: zelfrealisering en sociale rechtvaardigheid (nog afgezien van de mogelijke invullingen daarvan) staan als het ware in een permanente spanningsverhouding tot elkaar. In tegenstelling tot a! de pogingen om
beide tot e!kaar te brengen, radicaliseert Rotty deze liberale rweespale. Het private streven naar 'sdfenrichmenr' hoefr flier geofferd te
warden ten dienste van een gemeenschappelijke waarheid. Het eersce staat in zekere zin zdfs haaks op de publieke zaak, en is slechts in
historisch 'toeval!ige' omstandigheden van betekenis vaor de rwee-

de.
Tach is er, ondanks deze incompa[ibili[ei[ tussen publiek en
ptive, cen moment waarop het private zich laar aanspreken door hec
publieke, namelijk in geval van wrcedheid en vernedering. Voor
tiberaJen is wreedheid her ergsre dar menscn dkaar aan kunnen
12. Zit bijvoorbedd Kapteyn (1980 tn 1985).
13. De2e opvaning is ook terug tevinden bij Habermas (1988), diedt opkomstVOln
universalistische vormen van moraal en rtcht de uitdrukkingacht van een
onomkeerbaat mensdijk leerproces.

doen, zo citeerr Rafty (I989, p. xv) Judirh Shklar. Als het al zinvol is
om tl:': pratl:':n OVl:':r moraal, dan is dar toeh vooral vanuit onze IOtSVl:':fbondenheid als potentiele slachtoffers van wreedheid en vernedering. En als Wl:': !l:':ts willen leren over war wreedheid en vernedering
zijn, dan kunnen we het beste te rade gaan bij de literatuur (en niet
bij de werenschap of de moraalfilosofie), aldus Rorty, wiens benadrukkingvan het narratieve overeenkomt met Foque en 't HarL
Daarmee stuiten we op een belangrijke overweging ren aanzien
van de hier aan de orde zijnde legirimering van het strafrechL De
rechtvaardiging van het strafrecht kan steeds moeilijker warden
gevonden in cen eenduidige maatschappelijke orde, of deze nu
wordt opgevat als een totalitairl:': bureaucratie dan we! als een bepaald
niveau van beschaving. Als legitiml:':rende metafoor van het srrafrecht herkennen we vee1eer het lijdende slachtoffer. 14 Naast het verhaal van de criminee1 onderkennen we in hl:':t huidige tijdperk als
nooit tevoren de schreeuwvan het slachtoffer als legitieme stem binnen het strafrechte!ijk praces. Hiermeewordt duidelijk dat het recht
weliswaar devrijplaats opleveftvoor hl:':t narratieve subject, maar dat
dit subject alleen wordr gehoord in een eventue!e morele rechtvaardiging tegenover 'het slachtoffer' dar het gemaakt heeft.
In een dl:':rge!ijke opvatting staat het strafrechr in een seculiere
wereld pas voar zijn ware opdrachc: her handhaven van narmen binnen een samenleving van vrije, geemancipeerde, instirutioned geseculariseerde burgers. Als Foque en 'r Hart waarschuwen voor een
ongebreide1d insrrumentalisme, terwijl zij de legitimiteit van het
instrumentalisme niet ontkennen, zullen zij tach aan moeten geven
waar zij de grenzcn dan trekken tussen - in hun termen - de 'beperking van dl:': transparantie van individu en samenleving' en de 'noodzaak van beheersing'. Om die reden dient het narratieve naar mijn
mwing niet zozeer te worden verbonden met het reeht als zodanig,
maar met moraliteit, een term die bij Foque en 't Hart vrijwe! yolledig onrbreekt. Het markeren van een legitieme instrumcnrde uieoefening van macht impliceert hoe dan ook een opvatting over ethiek
of, wellichr berer gezegd, een ethische opvatting over de plaats van
de markatiepunten. Om deze te bepalen zijn morde opvattingen
nodig. De instrumenraliteit van het strafrecht in een geseculariseer14. In Het Schild van Peneusonderscheidt't Hart overigenseen rweedc dcmem van

rechtsbescherm ing naasr dat van het onderdrukte weten, namelijk 'de bescherming
v~n de individude burger ren opzichtc van ~nderen' (p. 48).
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de samenleving verwijst naar mijn mening dan niet (meet of alleen)
naar de vestiging van een bepaalde sociale orde, maar (ook) naar de
bescherming van potenride slachtoffers van 'zichzelf realiserende'
subjecten. IS
Tegen deze vicrimologische legirimering van her strafrecht kan
worden ingebracht dar zij een re smalle basis vormt om her enorme
strafrechtsgebouw op re grondvesren. Van Dijk stelr bijvoorbedd in
het eerder genoemde arrikel dat hij her lot van het strafrecht niet wil
verbinden aan de 'enkding'. Her sttafrecht zou moeten prerenderen
meer re heschermen dan de individuele behoefre aan een veilige leefwereld, namelijkeen bepaald niveau van beschaving. Bovendien zijn
hij ved srrafrcchtelijke normen geen concrete, lijdende slachtoffers
in het geding. Hierbij kan warden gedachr aan vde delicten: van
fraude tot valsemunrerij , van computercriminalireir tot milieuddicten. Tegen deze bezwaren kunnen drie overwegingen worden ingebrachr.
In de eersre plaats zij erop gewezen dat 'her slachtoffer', evenzeer
als 'het conrrafactische subject' van Foque en '[ Hart, een absrracte
notie is, een merafoor die niet samenvalr met 'het slachroffer van
vlees en bloed'. De hier naarvoren gebrachre srdling is dar de afurijzing van crimined gedrag nier (langer) her resulraar is van een (a! clan
niee afgedwongen) consensus over ome maatschappe!ijke orde,
maar van een consensus over het fcit dar we sinds de Verlichting
wreedheid als de belangrijkste ondeugd zijn gaan zien (Shklar, 1984).
De srrafrechrdijke reactie verwijst dus niet (langer) mar een posirieve keuze vooreen bepaalde gemeenschap, maar naar cen keuze tegen
cen bepaald type gedrag. We! wu verondersteld kunnen worden dar
het morde appel van het strafrecht succesvoller za[ zjjn indien er
sprake is van een duide!ijkslachtoffer. Omgekeerd zou dir oak kunnen betekenen dar de inzet van het srrafrechr als 'ultimum remedium' wordr voorbehouden aan die normoverschrijdingen dic een
15. Rart}' lev"r, me, die morelc criterium in feite ~en hnformulning van hct 'harm
principk' van John Smart Mill. T ~rloops merkt Rorry (1989, p. 63) over dez~
achrti~nd~-eeuw.e fllosoofop: 'j.S. Mill's suggesrion that governments devot~
rhemsdvcs to optimi1.ing th~ balance berween leaving people's private lives <llon~
and preventingsufferingsccms to me prcrty much rhc last word: Zieoverd~
verhouding tussen het 'harm principle' en de neuualireit v~n het recht h~t
buitengewoon interessante boek van Sadurski (1991). Sadurski schetst hierin de
contouren van een 'anti-perfectionist neutr.llist l~w in connection wirh the harm
principle, the idea ofprioriry of the rightoverthe good. and most fundament;Jjy, in
this mor<l.l constellation, the principle ofequ;J moral agency.'
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onmiskenbaar slachtofferschap teweegbrengen (over deze problematiek handelt dedll).
In de rweede plaats is de keuze voor het metaforische slachtoffer
als mored criterium niet een epistemologisch gefundeerde waarheid, maar een pragmatische kcuze: zij lcycrt naar mijn mening de
meest adequate aHiculatie van de morele stand van zaken in een
postmoderne, pluriforme samen/eving. Slachtofferschap vormt als
het wate een solidariserende noemer in cen situatie waarin gemeenschappelijke opvattingen over een 'goede samenleving' ontbreken.
Juist in cen samenleving waarin moraliteit versplinterd is geraakt,
blijft 'de inzet' van moraliteit zichtbaat in verschillende vormen van
evident vernedetend of kwetsend gedrag, waarvan bij ved vormen
van crimined gedrag sprake is. Deze rechtssociologische verklaring
van het instrumemalisme, de liberale afkeer van wreedheid, blijfr
onzichtbaar in de niets ontziende cultuurkritiek van Foque en 'r
HaH, en ookin de vooronderstellingvan Van Dijk dar strafrechrelijke praktijk op basis van her Wetboek van Strafrecht zonder meer een
objectivering is van het historisch gegroeide niveau van beschaving.
Ten slottc vormt het metaforischc slaehtoffcrschap fliet een statiseh uitgangspunt, maar een dynamiseh prineipe. Deze laatste stdling ligt ten grondslag aan de twee beschrijvingen in het tweede deel
van dit bock. In het geval van het prostitutievraagsruk blijkr de prosrituee geleidelijkaan haar status alsslachtoffer tevcrliezen. Dit komt
tOt uitdtukking in de afsehaffing van h.:o:t bordedverbod. Het seksueel mishandelde kind daarentegen, is in enkele decennia juist als
slachroffer ontdekt, zo men wil geconstrueerd. SlachtoA-erschap is
een dynamisch mored criterium, afhankelijk van speeifieke maatschappelijke contexten. Veela! luidt de benoeming tot slachtoffer
zdfs het begin in van zijn emancipatie tot mondige panij. Alvorens
deze rweevormen van verdwijnend en verschijnend slachtofferschap
te behandden, gcefik in de laatste paragraafvan dit ded resumercnd
cen nadere bcpalingvan eriminaliteit als mored probleem.

CRIMINALITEIT ALS MOREEL PROBLEEM

In het Wetboek van 5trafrecht staat vermeld, zoals in de inleiding
r.:o:eds is gesteld, wilt er niet mag, maar er staat niet bij waarom het
nier mag. Tot in de jaren zestig kon deze verklarende taak worden
overgelaten aan de wHen; morde vragcn lagen ingebed in de min of
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meer eenduidigc voorschriften van de verschillende denominaties.
Het instituut strafrecht kon tot in de jaren zestig als het ware handig
gebruikmaken van de disciplinerende werking van de zuilen. Het
secularisc:ringsproces heeft gc:resultc:erd in cen gefragmenteerde
moraal (hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan een gebrek aan
moraal). Vandaag de dag dient het strafrecht de veronderstelde algemene geldigheid van zijn voorschriftt':n waar re maken ten op·Lichte
van een enorm conglomt':raar van verschillende moraliteiten. Het
wordt geconfrontet':rd met een amalgaan van morele notit':s, waarbij

voor sommige groepen ook crimineel gedrag tot een te legitimeren
opcie is geworden.
Met deze diversificatie van 'dc' moraal ontstaat een It':gitimeringsprobleem voor de overheid. Webt':[s doelrationaliteit in de
bureaucratische sruring veronderstelde een zekere overzichtelijke
waardenrationaliteit. In het huidige postmoderne tijdperk stuiten
de pretenties van dit doelrationalisme op hun grenzen. De morele
betekenis van de strafwt':rgeving kan nier langcr worden gevondt':n in
de ideologische noties van de wilen dit': bijdroegen aan een min of
meer eenduidige morele gemeenschap met de daarin besloten coalities russen socialisme, liberalisme t':o christt':odom. Het crimioalireirsvraagstuk dient mt':er en meer te worden gelokaliseerd tusseo de
bureaucratische behoefte aan beheersing en de subjecrieve behoefte
aan cen vcilige, beschermde leefwereld.
In navolging van Durkheim is in het voorafgaande moraliteir
opgevat als een zelfstandig object van analyse. Maar moraliteit kan
niet meer worden gelokaliseerd in het collectieve bt':wusrzijn, een
ontwikke!ing die door Durkheim overigens zelf werd voorzien.
Moraliteir kan al evenmin worden opgevat als een soon ideologische
afspiegeling van de sociaal-economische verhoudingen of gereduceerd warden tot de bestaande strafrechrelijke normering. Het Wetbock van Strafrechr sraat als geobjectiveerde morele regelgeving historisch gesprokcn srerk, maar ht':t is nit':r heilig. De geleefdt': moraliteit is nier afgeleid van buiten-historische of universele caregorieen.
De moralireir van een cultuur is niet door God gegeven en valt ook
nier langer noodzakelijkerwiju samen met de Gemeenschap (hat':we! deze averruigingen ap individucel niveau stuk voor sruk relevant
kunnen zi)o).
Moraliteir is (lees: kan in een pluriforme samenlt':ving het besr
warden opgevat als) het resultaar van historische processen, is VOOtwerp van onderhandelingen en debar; moraal is een proces en geen
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waarheid, moraal verwijst naar contexten en subjectieve ervaringen
van leed en redelijkheid. Morele oordelen moeten zich bewijzen, en
dat geldt eens te meer in een tijdperk van morele fragmentering. In
deze, op Rony ge"inspireerde opvattingvan moraal, kan er geen sprake van zijn dat een deel van de bevolking of de overheid, of wie dan
ook, 'de waarheid' rond moraliteit in pacht heeft. Dit enigszins abstracte uitgangspunt kan enetzijds dienen om een al tegemakzuchtige gclijkschakeling van de morele waarheid met het strafrecht te kritiseren. Maar het is hier nog om een andere reden van belang. Het
levert een herwaardering op van een belangtijke voorondcrstelling
van het recht: ook plegers van criminele daden zijn dragers van
moraal. In plaats van hen weg te zetten als immotele individuen die~
nen zij juist teworden aangesproken op hun morele verondetstellingen.,6
Als de samenleving wordt getypeerd als mored pluriform en als
we criminaliteit kunncn opvatten als een morde optie die binnen
deze pluriformitcit ontstaat, dan lijkt het gerechrvaardigd om de
personen die in deze optie 'verzeild taken' (de term kiezen acht ik te
rationalistisch), aan te spreken op hun eigen mote!e systeem, datwil
zeggen te handelen also! zij vrij gekozen hebben. 'Acting as ifcrime is
the result of individuals freely choosing among competing alternatives may be the best we can do' (Wilson, 1985, p. 31). Hoewel op de
rw-ee termen 'freely choosing' en 'competing alternatives' valt af te
dingen, is het pragmatische 'may be the best we can do' mar mijn
mening een nadere overweging waard. '7
16. Dcuvisie kan meeT w minder lemrlijk warden opgevat. Sykes en MatM (1957)
;I.llalyserw bijvoorbecld morde redltva;lrdiging"n V;l.n 'c:rimind"n' als poging"n
om hun g"dragingen te rationaliseren ofachtcraf re ncmralisct"n. In belangrijkc
matc bestaan dn-<: u;t 'v"rdac:hrmakingen' aan h"t adres van h"r sl;tc:hroff"r. Marza
(1964) he"ft ook nadien benadru.kr dar morde overwegingen ten grondslag kunnen
liggen ;tan c:riminalireit "n wijsr in dar verband op d.. 'Em itarions as,oc:iar"d wirh
overrelianceon the deterministic predil<:{;rionsofpositivism'. Ook Walters (1990)
wijst erop dat berrokkenen veel meer belang hechten aan morde afiHegingen dan
deskundigen. 'A review of the literature published in the criminal justice/crimino10gy field [...] shows asimilar movement away from personal responsibility in favot
ofa mote deterministic view ofman' (Introduction).
17. Dit mikd wetdals inleiding afgedrukt bij een publikatie uir 1986 van d"
karholieke filosoofNovak, Characur and Crimt!. An inquiry into rhe Causes ofrhe
Virrut!ofNation5(opwdkessayook Hirsch Ballin, 1991b, zich baseerde). Zijn
cultuurkritiek komt erop neet dilt in de Amerikaanse samenleving de deugd van
zelfbeperking plaats heeft gemaakt voor een ongeremde zdfexpressie. Door een
gebrekaan morde training in termen van bescheidenheid, spaarzaamheid, respeCt
voor anderen en detgelijke produceert de Amerikaanse samenleving onvolgroeide
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Een derge1ijke conditionele formulering van de morele positie
van 'criminelen' ('as if') figt mijns inziens in het verlengde van de
door Foque en 't Hart benadrukte contrafacticiteit van het rechtssubject. De aansprekingvan individuen die strafrechtelijk televante
handelingen hebben vertoond, vindt plaats op grand van de veranderstelling dat zij voor deze handdingen veramwoordelijk zijn, zonder dar daarvoor hun gehele individualiteit 'rransparam' gemaakt
diem te worden. Van hen kan als het ware verlangd worden zich te
rechtvaardigen voor het leed dat zij hebben berokkend.
Die uitgangspum is minder vanzelfsprekend dan hee op her eersre
gezichr [ijkt. Her staat in ieder geval haaks op de morele vooronderstellingen van het comroleperspectief en het maatschappijkritische
perspecrief. Tegenover 'de berekenende, immorele dader die de convemionele orde schade toebrengr' uit het conrro!eperspectief en 'de
verzet plegende, onrechtvaardigbehandelde dader' uit het structurele perspectief, wordt in dit verband de 'voor zijn daad mored verantwoorddijk re srellen dader' naar voren geschoven. Hij dient rekenschap af te leggen van zijn daden die echter niet per se als immored
hoeven te worden afgedaan. 18 Beslissend in deze benadering is immers dat de moreel aangesproken 'crimineel' in de huidige samenleving niet zozeer rekenschap aflegt tegenover de gemecnschap, maar
tegenover 'het lijdende slachtoffer'. Daarin schuilt mijns inziens de
kern van de morele betekenis van crimineel gedrag in cen posrmoderne samenleving.
Nier de rechtsorde als zodanig is gewe1d aangedaan dar via straf
dient te worden gecorrigeerd, het onrecht ten opzichte van anderen
is de inzer van de strafrechtelijke reactie. Daarin verschilt een open
liberale henadering van een neoconservatieve benadering (vergelijk
Tame, 1991). In de plaats van de seculariseringsrhese wordt hier dan
6xahers. AJs remedie stdt Novak voor het mordedebat te doen herleven: '[...] the
public squueought to resonate with argument' (p. )3). Zie vooreen detgdijk
pleidooi; Lissenberg (t99oa<,;n 199ObJ.
18. Het is naar aanleidinghiervan interessant dat Schuyr in 2ijndisserratie (1972)
een moreJe posirie claimr voor strafbare vormen van burgerlijke ongehoon:aamheid. Deze claim wordt hier gegeneraliseerd naar het gehed van 5trafbare gedragingen, mer die ~antekenjngdat d~ r~chtv;l,ardigingsgrond in bet geval VOln commune
delicten aanzienJijk minder weerklankzaj vinden. In gevallen van steun- en
bdastingfraude bijvoorbedd hjkt onderwek naar de rechtvaardigingsgronden
echter bijwnder intere5Sant. In plaats van een calculerende burgerzou wdeens
SPt;J.;:~ kunn~n zijn van een kritisc:been mondige burger (vgL Brunt, Grotenbreg,
e.a.,1993)
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ook de vicrimaliseringsthese geopperd: de secu!arisering heeft niet
geleid tot cen afname van moraliteit, maar to[ een verschuiving van
morele aanspraken van de gemeenschap naar het slachroffer. In
plaats van een discipline-perspecrief verschijnt hier een perspecrief
van mededogen en 'accountabiliry': de dader kan legitiem worden
aangesproken op het Iced dar hij heeft berokkend, maar heeft er ook
rechropom 'gehoord' reworden.
Her uirgangspunt dar crimineel gedrag mored relevant gedrag is,
zal voor de strafrechtjurist overigens nier als een verrassing komen.
Her Wetboek van Strafrechr verondersteh, wals gezien, dat personen rechrssubjecten zijn die verantwoording kunnen en dienen af te
leggen voor hun eigen gedrag. Alleen in gevallen van ontocrekeningsvatbaarheid, minderjarigheid, noodweerexces en dergelijke
kan er sprake van zijn dat de daad de dader niet wordt aangerekend.
Voar vele sociaJe wetenschappers en criminologen staat de gedachte
dat personen die z.ich crimined gedragen, kunnen worden benaderd
alsof z.ij 'more1e subjecten' zijn, echter haaks op hun professie. Zij
zijn er immers juist op gericht de oorzaken van crimined gedrag re
lokaliseren buitende morele status van het subject: in maatschappelijke tegenstellingen, in beroerde jeugdervaringen, in biologische
oarzaken, in gezinsomstandigheden, in emotionele problemen. Zij
zijn op zock naar 'de waarheid' achter het delict, in de persoon of
diens omstandigheden.
Maar oak voor beleidsmakers is cen dergdijk uitgangspunt problematisch. Criminaliteit is voor het overheidsbdeid eerst en vooral
een 'tastig' fenomeen, dat zich IDaar moeilijk laat inpassen in de
rationele planningsbehoefte van de bureaucratic. De bureaucratische staat denkt niet in rcrmen van moraliteit, maar in termen van
effectiviteit en effIcientie. Voor de bureaucratie zijn criminelen calculerende individuen die zich nier houden aan 'de spelregels' van de
samenleving. Het zaJ de smat dan oak veel moei[e kosten om her

morde appel, dat sehull k,n gaan in erimineel gedrag, te herkennen.
In devoorgestelde morele benaderingvan criminaliteir kamr niet
de sociaal-wetenschappdijke verklaring van de daad, maar de rechrvaardiging van de daad en van de reactie daarop in het centrum van
de criminologische aandacht te staan. Deze benadering is reeds terug
te vinden bij verschillende auteurs uit de traditie van de Chicagoschool (met name Sykes en Marza, 1957 en Matza, 1964).19 De al dan
niet als deviant opgevatte 'moraliteit' van de dader staat in deze
benadering centraal (zie hiervoor ook Karz., I988; Gillis en Hagan,
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1990).20 Criminaliteit is een zaak van rechrvaardigheid en rechtvaardiging, en Hjkt dat ook in het criminoiogisch denken weer steeds
meer te worden. 21 De criminologie heeft volgens Braithwaire (1989)
te hng de suggestie gewekt dat criminaliteit kan warden bestreden
'ifprofessionals impose the right penalties on the right people for the
right crimes' (p. 8).
Braithwaite ziet meer in 'moralizing social control' van de
gemeenschap dan in 'repressive social control' van de staat (zie bijvoorbeeld Van de Heuvel, 1992). 'We are shamed if we exercise our
own autonomy in a way that hamples on the autonomy of others'
(p. IQ). Hij pleit ervoor de bddaagcle in cen positie te stellen waarin
hij ofWel zijo onschuld bepleit, ofwel zijn schuld toegeeft en spijt
betuigt, clan wd de !egitimiteit van de geschonden norm besnijdt.
Een dergelijke vorm van 'shaming' kan alleen indien er sprake is van
'harm to other citizens' en indien deze waardig en niet stigmatiserend wordt toegepast. 'R6ntegrative shaming is best reserved for
that domain where there is strong consensus, that of predatory crimes (crimes involving victimization ofone party by another)' (p. 14).
Ook Braithwaite benadrukt de morde betekenis van ctiminaliteit, die lange tijd schuil is gegaan achter alle verklarendeen systematiserende sociaal-wetenschappelijke aandachr die 'de criminee\' de
laarste jaren heeft ondergaan. Daarbij valr op dat hij een actieve tol
van de gemeenschap slechts mogdijk acht indien er sprake is van
handclingen die schade en leed toebrengen aan andercn. Deze constatcring sluit aan bij de in dir hoofdstuk omwikkdde stdling dat
19. Zie voar cen kritische besprekingvan de verschillendevarianten van de
culmrde·devianrietheorie: Kornhamer, 1978. Criminalireirword, in dne
benadering opgevat ab een door de mcerderheid geddinieerde deviamie; hel
strafrecht verschijm dan ab de beschermer van de dominante belangen. De kritiek
van Kornhauser b er avcrigens op gericht <lan te tonen da! deze benadering door
ernpirisch ondct"LOek niet bn worden ondersteund.
10. 'The attt;lcrion that proves to be most f\1ndamemallycompeUing is thar of
overcominga personal challenge to moral- nor to matcrial- exisIence' (Kalz, 1988,
p.IO).
l!. Gi",como Canepa gcwaagr in 1986, a15 voon;itter van de Jrr.t(rnativnal SodNyfiJr
Criminology, ze/fs v",n cen derde revolurie in de criminoJogie. De cerste was de
posirivislische, waarin niet de daad maar de dader onderwerp van ondenock werd;
de rweedewasdcsodologischc, waarin de interesse verschoofvande persoon van de
dader naarde sociale, culturelcen poJirieke aspecten van criminalireit. De tijd is
naar zijn idee echrer rijp vooreen derdc revoluric 'which overrides all forms of
determinism, lwhich] is grounded upon the respect of thedigniry and autonomyof
man, considered as the synrhcsis<1facomple>; individual and social reaJjry' (Preface
in Novak, Ig86).
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het instrumentele karakter van het srrafrecht in het tekcn staat van
het slachtoffer. Niet de deviantie ten opzichte van een veronderstclde gemeenschappelijke orde is de inzet van de reactie, maar de
inbreuk op de autonomie van anderen.
In een seculiere, pluriforme samenleving is geen consensus te verkrijgen over war een goede samenleving is. In dat geval verschuift het
zwaartepunt in de culture1e moraliteir naar het slachtoffer. Hoewcl
oak dit slachtoffer geen universele, vasrstaande categorie vormt, valt
over sommige vormen van sIachrofferschap nauwelijks te rwisten
(vandaar her onderscheid van Braithwaite tussen 'predatory crimes'
en 'non-predatory crimes').21 Het is in dit verband de vraag in hoeverre Braithwaite tcrecht zijn benadering opvat als cen vorm van
communautarisme. Wcliswaar bepleit hij een mobilisering van de
gemeenschap in het zich docn schamen van wetsovertreders, maar
tegelijkertijd acht hij het domein waarop dar mogelijk is, beperkt tot
evident schade toebrengende ddicren. Her is een communautarisme dar niet in het teken staat van de beschaving of het collecrieve
bewusrzijn, maar in datvan hetslachtoffer.
Dar er consensus besraat over serieuze vormen van criminaliteit
(en daaronder kan evenrued ook massale kleine criminaliteit warden begrepen), wil nog nier zeggen dar op grond daarvan door de
staat een algehele reviralisering van een cultured ethos kan worden
bepleit. Indien de victimaliseringsthese sociologische geldings~
kracht heeft, ligt het veel meer voor de hand te conduderen dat de
moraliserende moge1ijkheden van de staat juist beperkt zijn (en misschien oak we! moeten blijven). In een recenter boek van Braithwaite (met Petit, (990) pldt hij voor 'the accountability of the justice
system' dat eerder minder dan meer intervenieert, dat streeft naar
machtsevenwicht, naar r6ntegratie van de dader en genoegdoening
voor her slachtoffer. 'Like retribution, our approach supports
deserts. But not just pure underived deserts, not all deserts, not just
deserts.'
Wanneer we uitgaan van een gefragmenreerde, mared pluriforme samenleving, dan dienen we te accepteren dat deze samenleving
crimined gedrag als morele optie met zich meebrengt. Een optie die
over het algemeen wordt afgcwezen. Het vastzetten van 'de crimiH<::t ondNscheid lussen 'pr~d~torycrim~s' <::n 'non-pr<::d;ltorycrjm<::~' ~t~mt van
(1978), die dir onderschdd mt<::r op 1.i jn plaats achr dan dar tu5StD ddicttD
meren wnder slachroffer. Zi<:: hoofd5tuk 4 voor<::en b<::sprekingvan det.e discuMie.

22.

Gla~<::r

ned' (of 'de individualistische culcuur') in een veronderstdde
immoraliteit is echter net zo min geloofwaardig ab het idee dat 'de
crimineel' optreedt als een soon openhare aanklager van ongelijke
verhoudingen. Criminaliteit veroorzaakt leed en schade, en van de
pleger ervan kan worden gevraagd zich hiervoor te verantwoorden.
Daarbij dient niet per definitie re worden uitges!oten dat er mored
relevante argumenten naarvoren komen.
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Devictimologischewending

in hetstrafrecht

Zonder ovcrdrijving kan de vefstcrkre positic van het slachtoffer als

de be1angrijkste naoorlogseontwikkeling in de srrafrechtelijke praktijk worden gezien. Twee andere in het DOg springende ontwikkelingen, de inzet van a[ternatieve sancties en de crirninaliteitsprcventie,
liggen re zeer in het verlengde van het traditionde srrafrcchtelijk
denken om in bdang re kunnen concurrereo. Het preventiebdeid
sluit immers aan bij de algemene en speciale afschrikking die het
klassieke srrafrecht beoogde cn de alternatieve sancties hij het resocialisatiesrreven dar doorde Moderne Richting werd gesrimuleerd.
De toename van de aandacht yoor het slachtoffer is echtcr cen
keerpunt re noemen, omdat daarin afsrand wordr genomen van het
(in het vorige hoofdstuk besproken) k1assieke dualisme tussen de
staar en her rechtssubjecr, de overheid en de wetsovertreder, het
openbaar ministerie en de verdachre. Her slachroffer wordr (in roenemende mare) als dcrde panij erkend en hoen nier langer genoegen
te nemen met een positie als getuige. De in het vorige hoofdstuk
gereleveerde 'schreeuw van het slachroffd wordt gehoord, hoewel
over de adequaatheid van her strafrechtelijk antwoord yooralsnog
kan worden getwisr.
Deze als revolmionair te typeren omwikkeling ligt paradoxalerwijze zo voor de hand dat men zich kan afvragen hO<': het mogelijk is
dat zij niet al veel eerder heen plaatsgevonden. Hoe is het mogelijk
dat hetslachtoffer, dar als aanstichter en kroongetuige van het gehele
strafproces dient te worden beschouwd, tot voor kort over het hoofd
werd gezien op het moment dar de conclusies omtrent het delicr
werden getrokken? Deze vraag ligr ten grondslag aan dir hoofdsmk,
waarbij eerst zal worden ingegaan op de recente juridische ontwikkdingen rond het sJachroffer. Daarna zal aandacht warden bestecd
aan de opkomst van de 'slachtofferbeweging' en de theorievorming
rond het slachtoffet die deze ontwikkelingen in gang hebben gezet.

DE ERKENN1NG VAN HET SLACHTOFFER

De juriclische mep om meer rekening te houden met slaehtoffers van
misdrijven is van minder recente datum clan meestal worclt aangenomen. Bemham was (in 1829) reeds van mening dat het slachtoffer
sehadelaos gesteld zou moeten worden door toedoen van strafrech~
telijke interventie (Cuyvers, 1988). Oak in Nederland worden va[gens Groenhuijsen (1985) al meer dan honderd jaar regelmatig pleidooien gehouden om slachtoffers via her strafrecht genoegdoening
re geven. Meer in het bijzonderwijst hij op het proefschrift van Slingenberg, De strafbare daad en & schadeloossuffing van den benadaide
uit 1896, waarin reeds wordtgepleitvoorwetswijzigingen ten behoeve van schadevergoeding aan het slachtoffer. Klaarblijkdijk hebben
deze vrocge pleidooien weinig gehoor gevonden, want pas ill de
jaren zestig van de twimigste eellW warden de eersre schadevergoedingsregelingen in de Angdsaksische werdd geuoffen; in Nederland
wordt pas in 1975 een schadefonds voor slachroffers van gewelddelic~
ten gecreeerd (Cozijn, 1984).1
Gezien de vroege belangstdling en het late gehoor stelt Groenhllijsen (1985) zieh dan ook niet zozeet de vraag waar de belangstdling voor het slaehtoffer vandaan komt, maar waarom de (Nederlandse) wetgever zo terugholldend was in het versterken van de
rechtspositie van het slachtoffer van criminaliteit. 1 Hienoe analyseerr hij de jllridische voor- en nadelen van een versterkte slachtofferpositie. Het juridische probleem schuilt in de klassieke tweedcling tussen het burgerlijk recht en het strafrecht. De rechtsgrond
voor schadevergoeding aan het slachtoffer is gelegen binnen het bur-

1. Binnen de strafi.vetgeving LOWS Gromhuijsen die in 198) analyseerde, i5 voeging
van een civiele actie van de bdedigdc partij wet mogdijk, maar de wcrgever heeft
dClC sterk willen bcgrerllen, met name doorfinancide limieren te stellen (600
gulden voor de kantonrechter en 11"00 gulden voor de rechrbank). Ookmag de
voeging geen gevolgen hcbben voor he! onder.Loek In r~hlsziI\ingen magzij nier
van invloed zijn op de smJrechlelijkeveroordeling.
2. Ovetigem heeft deofficiervan justitie ahijd al dewettclijke mogelijkheid gehad
om een zaak te seponeren of te transigeten onder het beding dat de5chade van de
benadedde wordt vergoed. Ook de techter kan schadevetgoeding bewerkstel1igen
in her gevaJ van een geheel ofgedeeltdijk voorwaarddijke veroordcling. Ten ,lone
be,taat de mogclijkhcid inbeslaggenomen voorwerpen re restitunen aan de
b.;nadedde.ln Nededand wotdt in zes procent van de zaken door het openbaat
ministeri<' ofde rechtereen schadev<'rgotdingsverplichting opgclegd; in Engcland
en Wales i5dar, onder anderewetgeving, 19 procent Uungeten Van Hecke, 1988).
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gerlijk recht, en wel voorzover het delict lean worden aangemerkt als
een onrechtmatige daad jegens de gelaedeerde. l
Tegen versterking van de rechtsposirie pleiten nu de volgende
argumenten (aldus Groenhuijsen, 1985):
-vermogwsrechtdijkc geschiUen horen niet thuis bij een kanton- of
politierl":chter;
- er dreigt cen terminologische chaos door vermenging van strafrechtelijke en burgerlij k-rechtelij ke dementen;
- er zullen zaken worden binnengehaald die voordien buiten geding
werden geschikr;
- een sterkere positie van de bdedigde partij Ieidt tot devaluering
van de strafrechtspraak: het slachtoffer wu zich vaker laten vertegenwoordigen; de aandacht wordt afgeleid van de hoofdzaak (het strafgeding); het eigenbdang maakt de getuige onbetrouwbaar, hetgeen
de waarheidsvinding frustreert.
Voor versrerking van de rechtspositic in het strafproces kunnennog steeds volgens Groenhuijsen - de volgende argumenten worden
ingebracht:
- proces-economische voordelen (een proces in plaats van mogelijk
twee processen);
- de grotere ovcreenstemming met de internationale rechtspraktijk;
- verbetering van de waarheidsvinding, omdat de strafrechter beret
kan ootdclen over de onrechtmatigheid en het strafrechtelijke apparaat meer mogelijkheden heeft (wals dwangmiddelen in vooronderzoek);
- schadevergoeding dient een publiek belang;
- schadevergoeding past binnen de techtshistotic;
- er is sprake van een (aanvullende) controle op het werk van het
openbaar ministerie;
- in geval van srrafvermindering is er ook sprakl": van profljt voor dl":
verdachte.
Het is hier niet de plaats om de juridische analyse van deze door
Groenhuijsen genoemde voor- en naddl":n te bespreken. Concluderend laat hij de voordelen prevaleren en achr hij het zinvol de mogelijkheden tot schadevergoeding te verruimen, zonder het s!achtoffer
3. De gelaedeerde km op twe<: manieren het kort gedinggeb,uiken om ,echr te
h.uen: het openbaar ministeric hn worden verpJicht om tot vcrvolgingovertegaan
en er bn een straatverbod worden ingestdd.
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overigens een andere positie te geven in het strafproces. 4 Zijn condusies werden voor cen belangrijkdeel overgenomen door de Commissie-Terwee die rot taak had de wettelijke voorzieningen voor
slachroffers te beoordelen en voorstellen te doen voor herziening.
Op basis van deze voorsteHen werd in 1989 cen wetsvoorstel ingediend bij het parlement, dat in vier voorstellen uiteenvalt: het creeren van een schadevergoedingsmaatregel, het creeren van een nieuwe bijzonderc voorwaarde: srorten van geld in een slachtofferfonds,
aanpassingvan de voegingsprocedure en wijzigingvan de Wet Voorlopigc Regeling Schadefonds Geweldsmisdrijven. 5
Voorafgaand aan deze nieuwe wetgeving werd een aamal andere
maatregelen in de vorm van richdijnen verordonneerd. 6 Het gaat
hierbij achtereenvolgens om de volgende circulaires. De Circulaire
Bejegening van slachtoffirs van seksuele misdrijven (januari 1986) behelst dcnig aanbevelingen om de bejegening van het slachroffer
door politie en openbaar ministerie te verbeteren. De Circutaire
Slachtoffirbeleid (apriI1987), eveneens gericht aan politie en openbaar ministerie, werd uitgegeven naar aanleiding van het advies van
de Commissie-Vaillam. Met name de mogelijkheid van schadevergoeding van de dader aan het slachtoffer wordt hierin benadrukt.
Ter uitvoering van deze richtlijnen werden in 1987 en 1988 functionarissen aangeste!d die speeiaal zijn belast met het verstrekken van
informatie aan slachtoffers. In de Circulaire Inftrmatievmtrekking
m voorlichting media over strafi;aken (augustus 1990) ten slotte,
wordt de bescherming van de privacy van alle bij een strafzaak
betrokkenen geregeld.
Gezien deze onrwikkeling over de afgelopen tien jaar, kunnen we
stellen dat het proefschrift van Groenhuijsen klaarblijkelijk in een
rijpere voedingsbodem vie! dan dat van zijn voorganger Slingenberg, die een eeuw eerdet vergelijkbare pleidooien hield. Een juridische argumentatie, zoals Groenhuijsen die geeft, is weliswaar nood-

zakelijk maar niet yoldocnde om te begrijpen waarom dc wetgcycr
4. Zi~ voor een discussic hietov~r ond~r and~r~ Van Dijk, 1988c.
5- H~rwctsvoorstd is aang~nom~n ~n w~rdop 19 janu;l.ri 1993 in het Staaublttd
(nr. 29) gepubliw:rd. G roenhuijs~n conclude~rt uit d~ behandding (Voorlopig
Verslagbij we{svoorstel 21 345, 28 mei 1991) d;i( 'd~we(gev~rd~ positie van h~(
shchtoffercentr.uer s{dt dan ooit (cvolm' (1991, p. 33).
6. Zi~ voore~n bespreking V;l.n het voorno~mdewetsvoorstel ~n de hiern;i volgmd~
circulair~sSt~inmerz, Van Buuren e.a. 1987; GIOenhuijsen en Pend~rs (1989);
Groenhuijs~n (1991).

en de be!eidsmakers recenre!ijk we! en voordien nier her oor re [uisre~
ren legden bij het slachtoffer. Zij wijst we! op wat genoemd zou kunnen worden een 'professionele blokkade' bij her doordringen van
nieuwe culture1e onrwikkelingen in de daarvoor relevante professies.
Juist de vakmatige betrokkenheid bij een bepaalde problematiek
staat het opnemen van nieuwe inzichten in de weg.
Klaarblijke1ijk was er een sterkere impuls nodig om de mafrechtelijke praktijk met andere ogen re bezien. In dar verband kan warden gesreld dar hetstrafrecht in de periode voor de secularisering her

slachroffer eenvoudigweg nier nodig heefr: gehad. Door het wegval~
len van de ideologische ondersreuning kwarn her maatschappelijk
draagvlak voor het srrafrechr enigszins op losse schroeven re staan.
Een deel van de berrokken intelligenrsia keerde zich in de jaren
zevenrig in de vorm van het abolirionisme regen het strafrecht. Dit
kwarn nooit echt in gevaar, maar het had wel tot gevolg dat het een
andere ideologische inbedding rnoest vinden. De (her)onrdekking
van her slachtoffer gafeen nieuwe irnpuls aan de verankering van her
mafrechr. Deze impuls stond niet op zichzelf, maar sloot aan bij een
onrwikke1ing die ik de victimalisering van de moraal heb genoemd.
De hieronder beschreven slachtofferbeweging, de slachtofferenquetes en de victimologie maakten het criminatiteitsslachtoffer
zichtbaar en lokaliseerbaar.

DE HERONTDEKKING VA N HET SLACHTOFFER

Maguire en Poinring (1988) geven ooder de rirel 'Thc rediscovery of
the crime victim' een opsomming van her allegaartje dar rezamcn
slachtofferbeweging heet: 'feminisr groups calling for the exrension
of the death penalty, state prosecutors' offices, mental health professionals, criminologists, prominenr poliricians, groups interested in
restitution or compensarion, others promoring the welfare of children or the elderly, relativcs of victims of drunk drivers, survivors of
concenrration camps or capture in Vietnam, as well as "generalist"
servicc organisations have all contributed - each with thctr own
motives and ~rspectives - to an unprecedented degree of discussions about victims and ofaction on their behalf'.
Mer deze opsomming kan worden vasrgesteld dar de slachtofferbeweging door velerlei motieven wordr geleid. Daarbij dient eerst te
worden aangetekend dat de term 'beweging' in verband met slachc-
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offers van criminaliteit een nogal vreemd aanzien heeft. Bij slachtoffers gaat het immers om een verzame!ing van mensen wier
gemeenschappe!ijkheid eruit bestaat dat hun tcgen hun wil in iets is
ovetkomen. Hun enigc doe! is daarvoor gehoor te vinden en erkenning te krijgen in al dan niet materiele votm. Slachtoffers hebben
niet iets gewild, maar hebben iets moeten ondergaan - toevallig. Dat
maakr hun positie bijna per definitie problematisch of zdfs onimeressant, althans onimeressanter dan die van de veroorzakers van het
leed, de daders. Deze kunnen met meer ofminder bravoure vertellen
over hun motieven, hun werkwijze, de risico's die ze namen, de eventue!e gereedschappen die zij daarbij nodig hadden en de spanningen
die zij - door eigen toedoen - hebben doorgemaakt.
Slachtoffers hebben niets te venellen over hun motieven, hun
ovetwegingen of handelingen die leidden tot de desbeueffende
gebeunenis. Zij kunnen hooguit een anekdote verrd!en over de
gebeurrenis en iets zeggen over de gevolgen daarvan. Voor wvet Le
iets te zeggen hebben over hun ral in de gebeurrenis, zal clat al gauw
gepaard gaan met spijt, schuldgevodens en verwijten. De bns is
zdfs groot dar, naarmate zij meer over de gebeurtenis kunnen verrellen, hun status als slachtoffer afneemt. Het slachtofferschap leem
zich met :mdere woorden niet voor een extraverte sociale ofpolirieke
'beweging'. Srilzwijgen of schreeuwen, ved andere mogelijkheden
heeft het slachtoffer niet.
Naast de slachtoffers staan dan ook de wgenoemde zaakwaarnemers, personen die, hoewe! ze ze1f geen slachroffer zijn, zich voor
hen in willen zerren en het woord voor hen willen doen. }uist omdat
het slachtofferschap, behalve erkenning, een inuinsiek dod ontbeen, Hjkt het buitengewoon vatbaar vOOtvan buitenafaangedragen
doelen of idealen. De bovengenoemde opsomming van Maguire en
Pointing bevat dan ook met name personen of organisaties die het
slachtofferschap wiHen gebruiken voor iets anders: law-and-orderpolitiek, vrouwenemancipatie, subsidie-aanvragen, criminalireirsbdeid ofeen hulpverlenersrol.
Volgens de hier vetdedigde positie kan zelfs warden gesteld dat
het gehele sttafrcchtdijk bedrijf in de geseculariseerde cultuut zijn
legitimiteit ontlecnr aan het zaakwaarnemerschap voor het slachtoffer. Christie (1977) schreef in zijn bekende anikel 'Conflicts as
property' dat de staat in de loop van de geschiedenis aan het slachtoffer zijn conflict ontnomen hecft. Tot vcr in de midddccuwen was
een criminde gebeunenis een zaak tussen slachtoffer en dader. Met
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de soevereine koning en de kerkelijke inquisitie ontstonden echter
de voorlopers van het huidige openbaar ministerie dat kon gaan
opcreden namens de staat.
Een delict ren opzichte van een ander werd een delict tegen de
koning, de kerk en uiteindelijk de staat, waarhij de zin van de straf
wordt gerelateerd aan het herstel van de door deze instanties geleden
schade. 'Over time, the King became the paramount victim, and a
new model ofcrime emerged, with the government and the offender
as the central parties C..) future oriented (prevention) and state~
oriented' (Ness, 1990). Volgens Cuyvers (1988, p. 16) was het slachtoffer historisch ge'lien in de eerste plaats slachtoffer van de graeiende
sraarsinmenging 'vermits het zijn plaats in de strafrechtspleging
moest afstaan aan de vertegenwoordiger van het gczag, het 0 M'.
Deze historische ontwikkeling, weg van het slachtoffer, lijkt re zijn
gekeerd. Het slachtoffer krijgt zijn delict weer tetug, a1 is het volgens
sommigen maar mondjesmaat.
Over de recente slachtofferbeweging wordt dan ook veelal
gesproken in termen van een herontdekking van het slachroffer. Een
herontdekkingdie plaatsvindt tegen de achtergrond van een geseculariseerde en daardoor gefragmenteerde moraaL Deze victimologische wending in het strafrechrelijk denken lijkt, ondanks alle tegenstellingen die erin schuilgaan 7 , haar kracht te ontlenen aan het feit
dat poHtieke, sociale, wercnschappelijke en beleidsmotieven hand in
hand gaan. Te'lamen vormen zij een appel dar een nieuwe morele
berekenis heeft verleend aan het criminalireitsvraagstuk. Hieronder
wordt eerst aandacht besteed aan de hulp aan slachtoffers en de
slachtoffer-enquetes. Vervolgens wordt ingegaan op de criminologische aandacht voor slachtoffers (vicrimologie), waaronder de theorievorming rond slachtofferloze ddicten.

7. Van Dijk (1988...) onders<;:heidl in de hernieuwde ...... nd...<;:htvoor hetslachtoffer
ten minuevier ideologie~n: in de 'c... re ideology' 'taatde lOrg voor het slachtoffn
centraa!: de 'rehabjJlt..rion id"ology' beoogr vooral de re'ocialisatie va.n de d.lder; in
de 'retributive ideology' g......r h"t om de ,ch...devergoeding van de dader a.an het
,la<;:hroffer; in de 'abolirioni5r ideology' wordr het stmfrecht afgewezen en het
burgerJij k recht beret geschikr geacht voor h"r slachtoffer. Met deze vierdding
wordr duiddijkdat in deviclimologische interesse verschillendedoden en moti eyen s...menkomen. A15 wetenschap is de victimologie aldjd sterk handdi ngsgcricht
gewee't (Curvers, 1988); V... n Dijkspreekr in dit verbandzdfs van victimagogie in
plaats van vi<;:rimologie.

SLACHTOFFERH ULP

Wdiswaar is het slachtoffer per definirie causaal gebonden aan de
dader, maar de mate waarin deze van een eigen 'karaher' (problemen, hulpvragen en dergdijke) wordt voorzien, Hjkt van belang om
de vietimologische wending re begrijpen. In deze paragraafzal worden beschreven hoe de omwikkdingvan de slachtofferhulp ertae bijdroeg dat het slachtoffer als 'zelfsrandig subject' werd gedefinieerd.
Daarbij springen - althans voor Nederland - drie culturele bewegingen in het oog: de feminisrische aandacht voor slachtoffers van mannelijk geweld (ten opzichte van vrouwen en kinderen)> de overigens
pas vrij !aat onrdekte noden van oorlogsslachtoffers en de medische
aandachtvoor fYsieke kindermishandeling (Van Daalen, (990).
Door de vereniging Humanitas werd in de jaren zestig de projcctgroep 'Delinqucntic en Samcnleving' opgericht. Deze projectgroep
bcoogdc herstd van de verhouding russen dader en s!achtoffer na
cen delict. Op haar initiatief werden ewee projecten gcstart, in
Hoorn en Zuid-Limburg, die schaderege!ing en conflictbemiddcling ten doe! hadden. De resultaten bleken tdeurstellend (Steinmetz, 1990), maar deze initiatieven luidden wel zeer voorzichtig de
opkomst van de slachtofferhulpverlening in. Daarbij stond, en dat
geldt voor de meeste rcclasseringsinitiatieven, de relatie met de
dader voorop. Van een verband met de dader was geen sprake bij een
ander vroeg initiatid~ de opriehting in 1967 van de stichting 'Medeleven met Gedupeerden ten Gevolge van Misdrijven' . Deze stichting
deed aan 'medeleven', maar spedde ook een ral in de rotstandkoming van het eerste institutionele feit in de victimologische wending
in het suafrecht: de instdling van het Schadefonds voor Slachtoffers
van Geweldsmisdrijven (Van Buuren en Soetenhorst, 1989).
Van groter belang voor de onewikkeling van de slachtofferhulp is
de opkomsr van de feministische bcweging en meer in het bijzonder
de opzet van opvanghuizen voor mishanddde vrouwen en kinderen.
Detgdijke 'shc1terhomes' ontstonden in het midden van de jan:n
zevenrig in Engeland en krcgen al gauw navolging in diverse andere
landen. 8 In tegenstelling tot de gangbare hulpverlening werd in deze
8. In )988 telde de Raad van Europadergdijke opvanghuizen in Bdgi~ (10). Canada
(150). Frankrijk (aantal niet genoemd), West-Duitsland (2000), Zweden (100).
Zwir:;erland (TO) en Groot-Brittanni ~ (150) (SoetenhoTS! en Winkd. 1989). In
Nederland zijn dergelijke initiatieven vedaJ opgegnn in een bredel samenwer-

kingsverband. De door de overheid gesubsidieerde Lmddijke Srichting Tegen
Sebued Gewdd stimuleert deze samenwerkingsverbanden. waarvan er thans bijna
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opvanghuizen de mishandeling niet gedefinieerd als een probleem
van de mishandelde zdf, maar als een structured probleem van een
patriarchaal georganiseerde samenleving. Ge'inspireerd door een
Engels voorbeeld wordr in 1974 in Amsterdam het eerste Blijf-vanm'n-lijfhuis opgericht in samenwerking met het Amsterdamse Jongeren Advies Centrum CJ AC). i\ndere feministische hulpverleningsinitiatieven worden genomen door de Srichting Tegen Haar Wi! en
degroep Vrouwen tegen Verkrachting (Barkhuis, 1989).
Deze feministische inbreng in de s!achtofferhulp speelt een
belangrijke rol in het losweken van de positie van het slachtoffer van
de dader. i\ndere initiatieven beoogden veelal een verzoenende activiteit van de dader, de oplossing van het conflict. Vanuit een meet
structurele ddinirie van her gezinsgeweld was een dergelijke verzoening nier het doe! van deze feministische hulpverlcning. Opvang en
'een eigen weg roeken' waren vooralsnog belangrijker doelen. 9 Er
waren echter nog enkde andere hulpverleningsinitiatieven die van
belang waren bij de totstandkoming van een zdfstandige positic van
het slachtoffer van criminaliteit.
In dit verband dient re worden gewezen op de hulp aan de oorlogsslachtaffcts, die ander !eiding van psychiarer Bastiaans in
Nederland een vrij lange geschiedenis heefr. Dc mareride erkenning
van slachtoffers bleef overigens vrij lang uit. Pas in de jaren zesrig en
zeventig kwamen achtereenvolgens rot stand de Wer Uitkering Vervolgingsslachroffers, de Wet Pensioenen Verzetsslachtoffers en de
Wer Burgerlijke Slachroffets. Naar aanleiding van een aanta! spectaculaire gijzelingsacries van Molukse jongeren in de jaren zevenrig
werd het bereik van de psychiatrische kennis en hulpverlening rond
oorlogsslachtoffcrs aanzienlijk verbreed. Er werd een beleidsgroep
'nazorg ex~gegijzdden' opgericht, die leidde tor de oprichringvan de
Stichting Psychotrauma. Deze stichting verbreedde haar werkter~
rein van gegijzelden naar slachtoffers van criminaliteit in het algemeen (Sreinmetz, 1992).
Vervolgens dient re warden gewezen op de oprichting in 1970 van
de Vereniging tegen Kindermishandeling. 1o Deze beoagde ander
vijflig1.ijn. In deze verbanden pogen politiefunctionari5sen, medici en hulpverlcners de hulpverlening te coordineren (Wegdin. 1989).
9. Zie in ditverband ook hel ondenoek van WOUlcrs cn Van Stolk (1988).
IQ. In 196z verKheen het paradigmatiKhe artike! The battered child syndrom'
van Kempe <:.a. Twee jaar latervcrscheen heteer5te Nedellandse artike! overdezc
problematiek in het Nederlands Tijdschrifi/I(Jork Genlmlruntk. Zievooldeze
omwik.kding: Van Daalen, 1990.

andere de bevordering van de signalering van kindcrmishandeling.
In 1972 werden de eerstc Bureaus Verrrouwensarrsen inzake Kindermishandeling opgericht. Sinds 1977 zijn dit er tien, die vanaf het
cind van de jaren tachtig volledig wotden gesubsidieerd door het
minisrerie van Welzijn, Volksge20ndheid en Cultuur. Pcr bureau
wetken over het aJgemeen rwee (parr-time) arrsen en enkele maatschappelijk werkers. Zij signaleren en vetwijzen door, maarverlenen
zelf geen hulp. Een vergelijkbare functie hebben de kinderrelefoons.
Dc rocp om aandacht voor l)rsieke kindermishandeJing kwam, in
regenstelling tot die voor seksude kindermishandeling, vooral vanutt de medische sector, en in veel mindere mate vanuit de femillistische beweging (Van Daalen, t990; zieverder hoofdstuk 5).
Deze drie onafhankelijkc bronncn van de Nederlandse slachtofferhulpvcrlening - de feministische opvang van (seksueel) geweld,
de psychiatrische hulp aan oorlogsslachtoffets en de medische signalering van kindermishandding - lijken et in bdangrijke mate toe te
hebben bijgedragen dar in Nederland een rijpe voedingsbodem onrstond voor hulp aan slachtoffers van criminalitett. Parallel aan deze
2niviteiten werden ook door de politie en het A1gemeen Maatschappdijk Werk steeds vaker initiatieven genomen. Zo kon zich in relatiefkorre tijd een zecr uitgebreid nerwerk van bureaus en projecten
voor slachtofferhulp vesrigen. Daarbij gaat het vedal om het werk
van vrijwilligers.
In 1979 bes!oten de verschillende projecrcn en bureaus te komen
tOt een Landelijk Overleg Slachtofferhulp; vijf jaar later werd dit
omgevormd tot de vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS), die sinds 1985 ondersteund wordt door het Landelijk
Bureau Slachtofferhulp. De LOS heeft I35 !eden, waatvan 63 Bureaus
voor Slachrofferhulp, 26 slachtoffethulpprojecten en 46 gelieerde
organisatiesY De LOS beoogt het leveren van een bijdrage aan de
individualisering en humaniseringvan het strafrecht.ln datverband
wordt gestteefd naar schadcregelingen, bijvoorbeeld door overleg
met verzekeraats, het Schadefonds voor Slachtoffers van Geweldsmisdrijven en particuliere fondsen, en wordt meegewerkt aan experimenren vom schadebemiddeling. 12
11. De LOS omvinganno 199°4.000.000 guld~nsubsidi~vanh~t minis[eri~van
justide, 1.600.000 gulden van gem~emen ~n wissdende b~drag~n van ov~rigc
fondscn. Door venegeowoordigers van de LOS wordt veda! gewezen op de subsidie
voorde rccbssering van circa honderd miljoen gulden (Groenhuijsen, 1991).
n. Hicrbij kan warden gewaen op experimemen met mafrechtdijkedading in

no

De Nederlandse slachtofferbeweging is overigens pas goed van de
grond gekomen door steun van de overheid. In 1980 bercikten haar
de eerste (gehonoreerde) subsidie-aanvragen voor projecten in Groningen, Rotterdam en Amsterdam, gevolgd door een aanvraag van
de rijkspolirie re Alkmaar ten behoeve van Noord-Holland. In de
nota Samml~ving en criminalit~it (1985) wordt de subsidieverstrekking tot beleid gemaakt. Inmiddds wordt 4I% van de bureaus
gesubsidieerd via de LOS en 30% ook door gemeenten of andere
fondsen (Vereniging LOS, 1990). Door de subsidiering van een landelijk bureau is de professionalisering van de hulp sterk bevorderd.
Hoewel ik me in de beschrijving van de onrwikkeling van de
slachtofferhulp heb beperkt tot Nederland, betreft het zeker geen
exclusief Nederlandse beweging. Mer name Engdand, inclusief
Wales en Noord-Ierland, heeft een grate professionde organisatie
van slachtofferhulpprajecten, de National Association of Victim
Support Schemes (tegenwoordig Victim Support). In tegenstelling
tot Nederland wordt daar vanuit een model gewerkt (zie Maguire en
Corbett, 1987; Maguire en Shapland, I990). Van het begin af aan
werd een nauwe relatie ontwikkeld met de reguliere hulpverlening
en overheidsorganisaties (Jolltsen, 1991).
In de Verenigde Staten was veeleer sprake van onafhankelijke ad
hoc initiatieven, die aanvankelijk een nogal conservatieve inslag
hadden ('offender bashing'). Naderhand werden deze initiatieven,
onder andere via de National Organisation for Victim Assistence
(NOVA), meer gericht op hulp aan en rechten van slachtoffers. In
Frankrijk srelde het ministerie van ]usritie zelf een speciaal bureau
voor slachrofferaangelegenheden (IN AVEM) in, dat zich bezighoudt
met de verbetering van de rechten van slachtoffers en de onrwikkeling van lokale hulp stimuleert. Algemene sladnofferinitiarieven op
nationaal niveau worden verder nog aangetroffen in Austtalie,
Schotland, Ierland en Duitsland (de Weisser Ringvanaf1977). Meer
lokale initiaticven zijn onder andere te vinden in Bdgie, Canada,
Finland, Zweden, Polen, het voormalige ]ocgoslavie, en Spanje
(Joursen,199 1).
De beweging voor slachtofferhulp is narionaaJ en inrernationaal

Middelburg (Wemmers en V~n Hecke, 1992), metschadebemiddclingdoordc
poli tie (in Leiden werd in 1988 in n8 van de 178 g~schikt ge~chrez;lli:en -7% van her
totale aamal - succesvol bemiddeld. zie Z~ilstr~ en Van AndeJ, 1989) ofdoor het
openb~arminisrerie. bijvoorbeeld in Midddburg (Van Hecke en Wemmers, 1992).

zeer divers. Ze kenrvelerlei motieven en perspecrieven. Professioneel
gesproken komen belangen van politie, hulpverlening, wetenschap
en beJeid erin samen. Elias (1986) onderscheidt internationaal acht
verschillende 'victim service programs', varierend van overheidscompensatie rot bemiddeling (dading). Hij is overigens zeer kritisch
wat betreh het nut van deze programma's. Ze suggereren veel, maar
er wotden over het aJgemeen weinig slachroffers mee bereikt. Hij
acht de Jcgitimerende waarde groter: '[... ] get-tough policies have
combined with an apparant concern for the victim'.
In een andere publikatie stdt Etias (1990, p. 245): '[... ] in fact,
mainstteam victim activity seems ro be associated with conservative
crime policies, even when liberals have held office'. Het criminalitcitssJachtoffer wu in feite worden misbruikt vanuit beleidsoverwegingen. Sessar (1990) spreekt zelfs van tertiaire victimisatie. Het is in
dit verband inderdaad opvallend dat de projecten in vee11anden,
waaronder Nederland, door de overheid worden gesteund of zelfs
opgezet. Rock (1986a en 198Gb) heeft ander andere voor Canada
beschreven hoe de slachtofferhulpbeweging tot visirekaartje van een
repressiefjusririebeleid werd omgevormd. 13
Het is naar mijn meningenigszins kortzichtigom de motieven en
inrenries die een roJ spelen in de beweging voor slachrofferhuJp, te
reduceren tot een instrumenteel overheidsbelang. Oat de staat
belang heeft bij een ontwikkeling, betekent niet dat deze ontwikkeling geen rede morele betekenis heeft. Het is ongeloofWaardig om
het leed dat veel vormen van criminaliteit teweegbrengen, eenvoudigweg te reduceren tot staatsbelang. In de hulpverleningsprojecten
spelen op de achtergrond politieke ideeen van conservatieve, liberale
en feministische origine een roJ. Oeze zijn niet zomaar 'ongeldig' te
verklaren als ze ook bijdragen aan een overheidsbelang. Feit is we!
dat deze verschillende politieke motieven uiteindelijk onmiskenbaar
hebben bijdragen aan hetzelfde effect: het onder de aandacht brengen van de positie van het slachtoffervan criminaliteit.

13. 'De "jU5t desert"-snekking, de "sociale controle»-denkers en het nieuwe rea!isme
hebben van het terugneden van reformisten, minimalisten en abolitionistm
gebruikgcmaakt om dc insrrurnentde to! van het suafr<:cht bij decriminallteitscontrolc opnicuw re benadrukken en doen d~r vi~ een operarie "ch;ltme" ten
aanzien van dc sJachwffcrs van ddicten' (Snacken en Martin, 1991, p. 6). Ook

volgcnsdcze ameurs word[ onder her mom van een onverdacht ideaal een law and
ordrr-bdeid gevocrd.
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S LACHTOFFER- ENQU ETES

Een andere vorm om slachtofferervaringen in geva! van criminele
gebeurtenissen onder de aandacht te btengen zijn de slachtoffetenquEtes (victim surveys). Deze vorm van criminaliteirsondenoek
komtvoort uit de beleidsmatige behoefte om inzicht te krijgen in de
omvang en de aard van het criminaliteitsprobleem. In hoofdstuk 3
werd gewezen op de ro! die de slachtoffer-enquEtes hebben gespeeld
bij de onrwikkding van het Nederlandse preventiebeleid. De allereerste 'victim survey' werd in de Verenigde Staten verrichr door de
door president Johnson ingestelde Presidents Commission on lAw
Enftrcement and Administration o/Justice. In haar rapport uit 196]
doet de commtssie verslag van cen onderzoek ooder 9644 volwassenen over slachtofferervaringen.
Het voordeel van een dergelijke criminaliteitsmeting ten opzichtc van de politiecijfers is evident. De bedenkervan de slachtofferonderzoeken verwoordde dit als volgt: 'Insofar as offenses ofvictimization are concerned, it would seem that data developed directly from
questioning the public would be "closer" to rhe crime and, for at
least many classes ofoffenses, would suffer less from errors of undermeasurement than data from reports to the police and crime known
directly to the police' (A. Biderman in een memorandum van september 1965 aan L. Ohlin, hoofd van de Assessment Task Forcevan de
commissie, geciteerd door Geis, 1990).
Methodologisch gesproken zitten er overigens nogal war haken
en ogen aan de slachtoffer-enquetes (Reiss, 1986). Inditverband kan
worden gewezen op de discussies die de in 1991 gerapporteerde internationale slachtoffer-enquete in de media teweegbracht (zie voor
eell repliek Van Dijk, 1990). Meer in het bijzonder zij hier gewe-zen
op het onlangs door Van Dijk (I992) beschreven 'forward telescoping effect'. Er dient van uitgegaan re worden dar de periode waarover respondenten slachtofferschap rapporteren veel groter is dan de
meestal een- of rweejarige periode waarover wordt geenqueteerd.
Van Dijk concludeert dat de slachtoffer-enquetes alleen trendmatig
en vergelijkenderwijs interessante informatie opleveren, maar dat er
geen absolute waarde kan worden toegekend aan de gevonden criminaliteitscij fers.
Ondanks deze betrouwbaarheidsproblemen heeft de slachtofferenquete in de meesre wesrerse landen als instrument voor beleidsinformatie een vaste plaars verworven. Daarbij dient te worden vastgesteld dat het - impliciet - aan de enquetes ten grondslag liggende
nj

slachtofferbegrip wordt afgeleid van de ddicten zoals omschreven in
d<': strafwetgeving. Dit betekent een tweeledige beperking. In de eerste plaats wordt alleen slachtofferschap van de gangbarc criminaliteit
gemeten, en bijvoorbeeld niet de me<,:r structurdc vormen van
slachtofferschap (ooder aod<':re AntiHa, 1986), al dan niet als gevolg
van deovertredingvan de strafwetten. Zo komt Italic relati<':fgunsrig
Ult de internationale slachwffer-enquet<,:, terwijl de Italiaanse
samenleving als geen andere te kampen heeft met cen goed georganiseerde criminele onderw<':reld en cen corrupte politieke klasse.
In de tweede plaats wordt de ervaring van slachtofferschap geobjectiveerd ofrewel geneuttaliseerd. Het feit dat men een bepaalde criminele gebeunenis heeft meegemaakt, wil immers nog nier zeggen
dar men zich daarmee per definitie ook als slachtoffer ervaart. De
onderzoeker, en niet de respondent, bepaalt of er sprake is van
slachtofferschap. Het is hierbij betckenisvol dar gemiddeld slechts
circa een derde van de slachtoffers zegt aangifte t<': hebben gedaan.
Zelfs als men degenen die dit achtcrwege laten omdar ze geen vertwuwen hebben in de politie, hiervan aftrekt, vindt k1aarblijke!ijk
nog circa een kwart van de respondenten in de gebl':Unenis geen aanleidingom zich als slachtoffer bij de politie kenbaar re maken.
Wanneerwe bijvoorbeeld de definitie van slachtofferlo2C ddicten
zouden hanteren die Packer (I968, p. 151) geeft: 'misdrijv<':n die niet
resulteren in iemands gevoe!en dat hij onrechrmatig behandeld
werd op zo'n wijze dat hij aangezer zou worden om het misdrijf ter
kennis van de auwriteiten te brengen', dan zouden de slachtofferenquetes voor een be!angrijk deel slachtofferloze de1icren meten.
Het instrument van de slachtoffer-enquete reduceerten neutraliseen het begrip slachtofferschap. Slachtofferschap wordt beperkr rot
de gcmeten commune (kleine) delicten <':n gedefinieerd als objectief
rc bepalen feit. Het is om die redenen van belang te onderkennen dat
deze enquetes een, naar mijn mening, legiriem maar beperkt beleidsinstrument vormen om de ontwikke1ing in de criminaliteit te
meten. Bovendien zeggen zij niets over de dynamlek van het slacht-

offerschap. Om inzicht te krijgen in victimaliseringsprocessen hebben slachtoffer-enquetes geen bw:kenis. 14 Zij hebben er we! toe bijgedragen dat het strafrechtelijk denken onrvankclijk werd voor het
14. Hcr gcbruik van de: slachwffer.cnqu~[c in ~tudic~ overse:ksu<':dgewdd (Draij<':r,
1988b) kan word<':n opgevar ais <':<':n pogingom structur<,:d 'slachtoff<':fschap'
zichtbaar IC makcn (zi<,: hoofdstuk 5).
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slachtoffer van criminaliteit. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de theorievorming rand het slachtoffer.

VICTIMOLOGIE

Volgens de overlevering werd het bcgrip 'victimologie' in 1947 voor
het eerst gebruikt door B. Mendelsohn op een conferentie in Boekarest. Onder deze noemer ontwikkelde zich in relatiefkonc tijd een
enorme wetenschappdijke activiteit, die zich uitdrukt in verschillende tijdschriften, congressen en cursllssen. l \ De wetenschappelijke
6elangstelling voor het slachtoffer komt voor ccn 6elangrijk deel
voort uit cen cnminologischc vraagstelling, namelijk die naar de rol
van het slachtoffer bij de totstandkoming van het delict. In dit vcr~
band kan bijvoorbeeld worden gewezen op inmiddels klassiekewerken als dar van Wolfgang (1958), Amir (1971) en Hindelang, Gottfredson e.a. (1978). In dcze bcnadcringcn gaat het ervooral om vat te
ktijgen op deaard van het slachtofferals factor in het delict.
Wolfgang (1958) gaf een bclangrijkc impuls aan deze benadering
door de introductic van het begtip 'victim precipitation', datwil zeggcn de mate waarin het slachtoffet, al dan nicr bewust, aanleiding
gceft tot het delict. In het vedengde van dit bcgrip liggen de pogingen om typen slachtoffers te onderscheiden. Het begrip vormde
onder andere voor het feminisme een aangrijpingspunt om zich
tegen een dergelijke criminologisch gei"nspireerde victimologie te
vcrzetten. Zij zou bijdragen aan de 'victim blaming' waar met name
seksueel misbruikte vrouwen tach at zo veel onder lijden. Dit
bezwaar wordt enigszins ondervangen door het begrip 'victim proneness', dat wil zeggen de vatbaarheid om slachtoffer te worden:
'proneness is defined in terms ofthe apriori probability ofvictimization or a crime raking place' (Sparks, 198z, p. 33). In deze benadcring
15. Als ttrst ~ victimologischc artikd wordt over het A.lgeme~n 'Remark.-; on th ~
interaction ofpcrpctrawr ;md victim' van Von Hmtig (1941) beschouwd; in
Ncderland verschijnt het et rsr"systemarische ;mikel in 1959 v"n de h"nd v"n Nagd
(zieook Nagd, 1963 en 1974). E~n belangrijke impuls aan de victimologiewerd
verdcr gegeven door E. Viano, die begin jaren zeventig in Washington DC een eigen
instituut oprichne en oovelldien het rijdschrift Viaim"/"g;'uitbr<lcht (dat
inmiddels weer isopgeheven).ln 1980werd eell nieuwe, meN juridisch-politiek
grorienteerde veren iging opgn icht The W"rld S"ciny "jVietim"/"ff!, die
bi;voorbedd heefr bijgedragen aan cl<=: rorst"ndkomi ng van de v N -verkJaring B,uic
principu, "fjusticejor victims "fcrime and abuse "jpowrr (198)).
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wordr gestreefd naar de vaststelling van de victimisatiekans, dat wil
zeggen de objectieve bns om direct of indirect het slachtoffer van
een misdrijf te worden (Steinmetz, 1980). Vooral de slachtofferenqll(~tes bieden de mogclijkheid om een dergelijk risico te meten.
Twee vergelijkbare criminologisch ge"inspireerde begrippen zijn
'victim responsiveness' en 'victimization opportunities'. Het eerste
heefr berrekking op de mate waarin het potenriele slachtoffer zich
weet te verweren; met her rweede wordr gepoogd een meer srruc(Urele invulling re geven aan de kans om slachtoffer van een misdrijfre
worden (beschreven door Brams, 1982). Een dergelijke structurele
opvauing van de kans om slachroffer te worden vinden we eveneens
bij de eerder genoemde linkse realisten. Deze Brirse onderzoeks~
groep onrwikkelde in aansluiring op hun radicale criminologie uir
de jaren zevemig een empirische onderzoekspraktijk die nier langer
de ogen wilde sluiten voor de rede slachtofferervaringen van crimina1ireit.
In hun opvauing is crimineel slachtofferschap een structureel
probleem dat zich concentreert in de probleemwijken van een stad.
Daartoe maken zij op een heel specifieke manier gebruik van de
slachtoffer~enquete. Het ondervragen van slachroffers wordt door
hen gebruikt om de ervaringcn van deze maatschappelijke slachtoffers ernstig te nemen, zichtbaar te maken en in hun context te
plaatsen: 'Ifwe are to view the public as a consumer, the social survey
provides a detailed picture of consumer demands and satisfaction'
(Crawford, Jones e.a., t990, p. I53). En: 'The expert, the social ana~
Iyst, therefore, has a vital role in contextualizing the problem of
crime' (p. 16r).
Deze benadering is vooral bekritiseerd omdat daarin te vanzclfsprekend wordt aangesloten bij de suafrechtelijke definitie van criminele gebeurtenissen. Walklate (1992) meent dar deze 'realistische
victimologie' slechts ten dele tegemoet komt aan de hezwaren tegen
de 'conventionele victimologie'. In het links-tealisme wordr criminaliteit we!iswaat geanalyseerd in rdatie met de bestaande machtsverhoudingen, maar zij blijft uitgaan van de conventionele definitie
van criminaliteit. De rol van de staat blijft buiten schot. Walklate
wijst in dit verband met name op de veronachtzaming van criminaliteit in de privc-sfeer en van bedrijfscriminaliteit (zo bespreekt zij de
Indiase Bhopal-affaire).16 Zij voegt hietaan toe dat de links-realisti16. Een dergdijke brede opvauing van slachwffcrschap vinden wc Icrugin de
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sche benadering geen inzicht geeft in overlevingsstrategieen van
slachtoffers (bijvoorbedd van vrouwelijke slachtoffers van (seksued)
geweld); 'how do individuals actively resist or campaign against their
structural condirions' (Walklate, 1992, p. IlS). Walklate opteert voor
een 'kritische victimologie' waarin de politieke status van slachtoffers wordt onderzochr. Als belangrijkste voorbeeld noemt zij het
feministische denken over slachtofferschap.
Geheel in overeenstemming met Young en de zijnen ben ik van
mening dat een ~ al dan niet vermeend - staatsbelang bij de'aandacht voor slachtoffers het daadwerkdijke Iced in geval van criminele gebeunenissen niet vermindert. In dedi heb ik beargumenteerd
waarom criminaliteit in de eersre plaats als moree! probleem moet
worden gezien, rowel wat betreh de dader als wat betreft het criminaliteitsbeleid. De moraliteit die daarbij in het geding is, de normering van de verhouding mssen burgers, acht ik van een dusdanig
belang dat zij niet zonder meer kan worden opgelOst in een hoger
geordende politieke analyse. Desalniettemin lijkt her van belang re
analyseren waarom sommige vormen van leed we! en andere nier de
status van slachtofferschap bereiken. De victimaliseringsthese leidt
empirisch gesproken tot de vraag naar her proces waarlangs victimalisering tot stand komt. Daanoe wordt eerst ingegaan op de discussie
rond zogenoemde slachtofferloze delicten.
SLACHTOFFERLOZE DELlCTEN

De beschreven toename van de aandacht voor het slachroffer van criminaliteit verwijst per detlnitie naar haar keerzijde, namelijk naar
crimineel gedrag dat geen slachtoffers creeen. In 1965 (p. Y) introduceerde Schur het begrip 'victimless crime'; 'a willing and private
exchange among adults of srrongly demanded yet officially proscribed goods and services'. Hij pleit voor decriminalisering van aborms, homoseksualiteit en drugsverslavillg. De dcsbetreffende wetgeving is erop gericht een bepaalde moraliteit afte dwingen. Er zal echter gecn aangifte worden gedaan, omdat de betrokkenen crmee
instemden. Daardoor is er in feite sprake van niet-handhaafbare
wetgeving. Schur voegt in 1974 aan het handhaafbaarheidsargumem
opvatting dat machtsmisbruik en St;l;lt~terrorism<:in de victimologisch<: thwrievotmingdi<:neJJ t<: word<:n m<:egenom<:n. Opmerkdijk is dat dCVN -r<:so[uti<:v~n
19S5 h<:t sl~chtofF<:rschap van machtsmisbrtlik - ondcr druk van <:en nn t~[ d<:rdewercldlanden - explidet Ixhanddt. D<:Z<: politjeke twcedeling rmsen wdvarcnd<:
en arme l~nd<:n wijsr op de tdadvitdt van her begrip slachtofferschap.
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nog enkde andere argumenten toe. Vcrvolging brengt naarzijn idee
eerder meer dan minder sociale schade reweeg: er bestaat door de
insremming van het s!achtoffer het gevaar voor corruptic; er is rond
bepaalde slachtofferloze de!icten sprake van georganiseerde misdaad; er treden crimine!e stigmatiseringseffeeten op; vervolging
vergt onevenredig vee! persone!e en materide middelen van politie
en justitie.
In de jaren volgend op het eerste boek van Schur verschijnen veel
publikaties over de relatie tussen slachtofferlozedelicten en dccriminalisering. In deze discussie worden termen voorgesteld als 'consensual crime', 'mundane crime', 'public order crime', 'complaintless
crime' en 'non-predatory crime'. Bedau (1974) schrijft naar aanleiding van deze opsomming dar het begrip slachtofferloze &::lieten
mecr vragen optoept clan duidelijkheid schept. Hij wijsr erop dat
door vijf auteurs veertien verschillende ddieten worden genoemd:
abortus, omkoperij, drugsverslaving, spionage, overspel, gokken,
euthanasie, homoseksualiteit, marihuanagebruik, rondhangen,
gevechten tussen bekenden, prostitutie, openbare dronkenschap en
landloperij. Hij vraagt zich af of er eigenlijk wd sprake is van dclicten zonder slachtoffers: 'if there are crimes which are truly vicrimless, for what reason did they become criminal in the first place?'
(p. 57). Maar van groter belang acht hij de morele vtaag die aan
(de)criminalisering ten gtondslag ligt; er is een theotic nodig van
'basic human rights' om een beoordeling te kunnen geven van de
legitimiteitvan de verschillende onderdden van de strafWetgeving.
In zijn benadering is slachtofferschap geen subjectieve aangelegenheid: 'a person has been victimized whenever any of his or her
rights have been violated by another' (p. 63). Dat er sprake is van
instemming, hoeft slachtofferschap nog niet uit re sluiten; dat er
geen aanklachten zijn, geldt oak voor ved ddicten waarbij we! evidente slachtoffers worden gemaakt; ook al voe!t men zich geen
slachtoffer dan nog heefr de maarschappij her rechr zich re bc:schermen, hijvoorbeeld tegen roekeloos gedrag. Bedau besrrijd[ met
andere woorden de uitspraak van Morris en Hawkins (I970, p. 7):
'man has an inalicnable right to go to hell in his own fashion'. Hij
verwijt deze voorstanders van decriminalisering gecn morelc argumenten daarvoor aan te dtagen ("Lie ook Rutenfrans, 1992).
Aao de hand van Mills harm principle betoog[ Bedau dat enig
paternalismc mag, namelijk indien de overtuiging bestaat dat het
desbetreffende gedrag niet zou worden vcrtoond bij volledige infor-
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matie. We! is hij van mening dat het in cen liberalc= staat problc=matisch is om gedrag lomer en alleen uit moralistische motieven teverbieden. Opmc=rke!ijk is dat dc=ze condusie minder rechdijnig is dan
het eerste deel van zijn verhandding doet vermoeden. Bedau acht
het strafrecht op allerlei punten paradoxaal, maar vindt 'slachtofferloosheid' geen goed criterium om de strafrechtelijkc wetgeving te
zuiveren. Bovendien vindt hij deze term desensibiliserend voor minder evidente vormen van slachtofferschap.
Grant-Stirt (1989) srdt voor om ondcrscheid te maken tussen
'suffering' als subjectieve ervaring en 'victimization' als juridische
beoordeling daarvan. Hoewd hij van mening is dat bij wedenijd.se
instemming van betrokkenen niet gecriminaliseerd moet worden,
acht hij criminaliteit principied een maarschappelijk kwaad: het
slachtoffer bevindr zich niet in de positie om te vergeven of in te
stemmen. In dit verband verwijst hij naar Feinberg (1984, pp. 223
e.v.), die de categoric 'social harm' onderscheidt, voor gebeurrenissen waarbij potentiele slachtoffers in het geding zijn of indien er
sprake is van een breed gedeeld algemeen bdang. Ook in die gevalten kan strafurergeving op haat plaats zijn. 17
Het door Grant-Stirt gemaakte onderscheid tussen leed en
slachtofferschap is in het kader van de victimaliseringsthese van
groot bdang. Het wijsr erop dat 'slachtofferschap' een dynamisch
begrip is dar op zichzelf inzer is van discussie. De term siachtofferschap duidt dan op erkend leed, waarvoor ter vergelding ofter voorkoming criminalisering opporruun wordt geachr. Aan victimisarie
en criminalisering gaat met andere woorden een ander proces vooraf, namelijk de definiering, zo men wit constructie van slachrofferschap. Victimisatiewijsr op het maken vaneen slachtoffer, victimalisering op het maken tot een slachtolter. Als Bedau zich verbaasd
afvraagr waarom 'crimes' 'criminal' werden, dan verwonderr hij zich
in feite overeen cruciale overgang in de ontwikkdingvan moralireit.
Binnen een gevictimaliseerde moraal worden vraagtekens geplaatst
bij ddicten waarover niet langer idcologische consensus bestaat,
omdat er geen overduidelijk leed wordt veroorzaakt.
In een dergdijke more/e context is slachtolferschap niet Janger
een vanzelfsprekende zaak: victimisatie wordt een cultureel gevoelige term. Schur (1974, p. Its) slaar in een reactic op Bedau naar mijn
mening de spijker op zijn kop: 'to "find" victimization is really to
J7. Yooreen uitgebreide theorerische beschouwing zie Feinberg. 1988.

judge, to impute, to evaluate, to make a moral assessment'. In de
wetgevings- en vervolgingspraktijk dient een afWeging te worden
gemaakr ten aanzien van de vraag war meer sociale schade teweegbrengt: criminalisering of decriminalisering. Abstracte morde principes of sociaa!~wetenschappdijkedataverzameling kunnen allebei
geen basis bieden om hierover te beslisscn, aldus Schur. Schursvoorstd kan worden gerypeerd als een vorm van pragmarische moraliteit.
Daarbij lijkt hij ech[er cnigszins ui[ hct oog [e verliezen dat hierbij
geen sprake is van een vrijblijvende bdeidsmatige keuze. Victimalisering is cen cultured proces, waarin het Iced dat de status van
slachtOfferschap krijgt, aan verandering onderhevig is. Maar da[ het
slachtoffer mored criterium is geworden, lijkt ook in deze discussie
te warden bevestigd.
SLACHTOFFERSCHAP

Volgens Miets (1989) legt de gangbare, door hem als positivistisch
gerypeerde, vicrimologiezich roe op drie hoofdvragen: de identificatie van externe faeraren die bijdragen aan een nier-toevallig risico om
slachtoffet te worden; een concentrarie op interpersoonlijke geweldmisdrijven; de identificatie van slachtoffets die hebben bijgedragen
aan hun eigen victimisatie. De ral van het slachtoffet wordt, met
andere wootden, vooral van bdang geacht voor zovet hiermee het
gedrag van de dader kan worden verklaard of crimined gedrag kan
worden reruggedrongen (zie voor een vetgdijkbaat commentaat
Kaiser, 1979; Friederichs, I983; Snacken en Martin, 1991). Miers
wijsr deze benadering af, omdat daarmee geen inzicht ontstaat in de
dynamische processen die leiden tot de definiering van iemand als
slachtoffer.
Christie (I986, p. 18) spreekt in dir verband van '[he ideal victim':
'a person or a category of individuals who - when hit by crime most readily are given the complete and legitimate status of being a
victim'. Een 'ideaal slachtoffer' is zwak in vergdijking met de dader,
maar Hetk genoeg om de status van slachtoffer ce c1aimen. De essentieJevraag is onderwelke condities aan ieedde status van slachtoffer~
schap wordr toegekend (zie ook Ziegenhagen, 1978).
Voor deze vraag kan warden verwezen naar een discussie die
vanafher ontsraan van de vicrimologie heefr gespedd, namdijk ofde
vicrimologie zich wd dient te beperken tot de slachroffers van misdrijven. Zou zij zich niet moetcn ontwikkden tot em algemene
werenschap van het slachtofferschap~ De pionier Mendelsohn bij-

voorbeeld was een voorstander van deze visie. Hij ontwikkelde in dat
verband het zogenoemde 'victimologische endo-taboe complex',
waarmee hij de algemene menselijke neiging om zichzelf onkwets~
baar te achten bedoelt (beschreven doorCuyvers, 1988). Wanneer er
toch sprake is van slachcofferervaringen, 'breekt' er iets in de zelfopvatting van de getroffen persoon. Lerner (1980) spreekt in vergelijkbare bewoordingen van het geloof in een rechrvaardige wereld, dat
aan duigen valt wanneer men wordt 'overvallen' door een onverwachte, schokkende gebeurrenis. Deze psychische krenking verklaart de hehoefte aan hulp van slachtoffers (Steinmetz, 1990).
Miers (1990) benadrukt dat de identificatie van individuen tot
slachtoffers een middel is om waarden en normen te vestigen of te
bevestigen, en consensus te bereiken over de mate van deviantie die
kan worden getolereerd. Miers laat zien hoe bij verwerpelijk geacht,
maar niet algemeen als zodanig erkend gedrag een slachcoffer wordt
geconstrueerd ofwordt geexpliciteerd (bijvoorbeeld door anti-abortusgroepen ofdierenbescherming-actiegroepen). Over het criminele slachtoffer stelr hij: 'The slogan "\\7har abour rhe victim?" is a useful reminder of the strength ofemotive appeals to clarifY or reaffirm
a certain set of values about crime, offenders and victims' (p. 220).
Her verkrijgen van consensus over de status van slachtoffer heeft met
andere woorden een morele betekenis. Zowel Miers als Lerner ver~
klaren de etikeueringstheorie, die ontwikkeld werd ter verklaring
van deviantie, ook van toepassing op het slachtoffer.
Miers onderscheidt in het etikeneringsproces enerzijds het claimen en anderzijds het coekennen van het label 's!achtoffer'. Bij het
zien van een lijdend persoon zijn er zijns inzjens twee mogelijke reacties: een poging om dit lijden te compenseren of een poging om het
te rechrvaardigen, konom erkennen ofontkennen. Bij de keuze tuSsen beide zijn de volgende variabelen in het geding: 'the age, dress,
sex, socio~economicclass [...] and ethnic grouping [...] ofthevicrim;
the extent, duration and intensity of the suffering, including the
temporal and sparial proximity of the sufferer to the observer; the
observer's age [...], ideology (...] and self~image and the likely costs to
him ofintervenrion, including the adequacy ofthe compensation he
can afford by comparison with the harm suffered; and the likely
responses of the victim' (waarbij in totaal negen empirische onderzoeken worden vermeld).
Geheel in de traditie van het symbolisch interactionisme schetst
Miers sociaal~psychologische mechanismen die leiden tot de (h)erm

kenning als slachtoffet. Walklate (I990) kritiseert deze benadering
vanwege het ontbreken van de structurele machtsmechanismen die
in het spd zijn bij het etiketteringsproces. Hoewel zij hier zonder
meer wijst op een zwak punt van her symbolisch interactionisme in
het algemeen, lijkt mij in dit geval een meer specifiek argument in
het geding. Wat Miers doer voorkomen als een algemeen sociaalpsychologisch praces, dient naar mijn mening als specifiek gezien te
worden voor een gefragmenteerde moraal.
Indien gei"nstitutionaliseerde morele consensus ontbreekr, verschuifr de inzer van de consensusvorming naar de vraag ofer sprake
is van slachrofferschap. Evideme slachtoffers behoeven daarbij weinig (ideologische) todichting. In dit verband zou kunnen worden
gesreld dat de door Miers gcscherste sociaal-psychologische mechanismen een belangrijker rol gaan spclen naarmate morele beoordelingen minder liggcn ingebed in een ge"institutionaliscerde ideo!ogie. De (h)erkenning van 'het slachroffer' wordt als het ware oppervlakkiger en afhankdijk van het anrwoord op vragen a[s: Is er sprake
van concreet zichtbaar leed? Kan men zich verplaatsen in dit leed?
Hoe mediageniek is het slachtoffer? Kan de veroorzaker van dit Iced
direct veranrwoordelijk warden gestdd?
Dergelijke vragen warden van groter belang naarmate ideologisch verankerdc morele oorde1en over de situatie ombreken of op
de achtergrand sluimeren. De kracht waarmee zaakwaarnemers de
positie van slachtoffers naar voren weten te schuiven, zal bepalend
zijn voor hun maatschappelijke en evemueel strafrechtelijkc (h)erkenning. Voor zover de 'slachtoffers' zelf veranrwoordelijkheid
wordt toegeschrevl":n voor hun positie of gedrag, zal de slachtofferstatus hun al gauw ontvallen. Tegen deze achtergrond dringt zich
dan de hypothl":se op dat de huidige belangsreHingvoor criminaliteit
begrepen moet wordl":n Ult dl": hcrkenbaarheid van het slachtoffer~
schap dar zij meestal tewceghrengt. Meer strucmrde vormen van
slachtofferschap warden pas herkenbaar indien zij van ideologische
argumemen kunnen worden voorzien. Het vereist bijvoorbeeld het
nodige inzicht en enige ideologische ovenuigingskrachr om criminde Marokkaanse jongeren zelf als slachtoffer van hun maatschappdijke situatie te zien en niet in de eerste plaats veronrwaardigd re
raken over het grate aamal slachtoffers dar zij maken.
In een verhaal van Nadine Gordimer ziet haar romanfiguur Rosa
hoe een zwarte dronkeman een ~zel afranselt. Zij kan hem nier
tegenhouden, omdat hij in haar ogen het echte sJachroffer is. Judirh

Shklar (1984, pp. 21 e.v.), die dit verhaaJ analyseert, stdt over dit
dilemma: 'Rosa is torn between putting cruelty or political oppression first [...] Putting cruelty first might help one to decide who the
victim at any moment is, but not without some very real doubts and
uncertainties, of just the sort thar ideologies disperse so readily.' We
herkennen in Rosa de geengageerde criminoloog, die erop wijst dar
de dader het echte slachtoffer is, namdijk van zijn maatschappelijke
omsrandigheden. Voor het slachtoffer blijft er theoretisch dan
slechts een positie waarin het wordt geachr rot een akkoord re
komen met de dader.
Indien de victimaliseringsthese hout snijdr, dan verklaart zij, in
een ideologisch gesproken zwak tijdperk, de erkenning van uitgerekend het slachtoffer van criminaliteit. De victimologische wending
in het strafrecht is het resultaatvan het culturde victimaliseringsproces, omdat criminaliteit meestal zulke eenduidige slachtOffers produceert. Ved van het door de strafWer verboden gedrag, zowd in de
gewdds- als vermogenssfeer, veroorzaakt vormen van leed die zeer
goed navoelbaar zijn. Een moree! gefragmenreerde cultuur heen
behoene aan makkdijk herkenbare slaehtoffers.
Een van de mijus inziens verkeerde strategieen van cririci van her
justitide be!eid is geweest het slachtofferschap re negeren of re bagateJliseren. Er is over het algemeen avereenstemming ovet het leed dat
de verschiHende vormen van crimined gedrag aanrichten. Ook de
angst die criminaliteit teweegbrengt is te groat om re ridiculiseren.
In politieke analyses dient rekening re warden gehouden met slachtofferervaringen die iedereen kunnen overkomen.

CONCLUSIE

Voor de eentrale vraag van dit hoafdstuk waarom het strafrechte!ijk
gedefinieetde slaehtoffer plotsding zo in de bdangstelling is kamen
te staan, wordt meestal gewezen op de rol van de vrouwenbeweging,
de toegenamen mondigheid van de burger en de releurstellingen
over de dadergerichre benadcringen. Van Dijk (1989, p. IJ) meent in
clir vetband dar de slachtofferbeweging haast moet maken met de
realisering van haar doden. Zij heen zijns inziens sucees door een
toevallige samenloop van omstandigheden: 'Zodra de markt van
scralten weer aantrekt - dar wil zeggen zOOra er weer een overruigende srrafrechtsfilosofie komr -zal men het nevcnprodukt slachroffer-
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wrg gauw uit produktie nemen.' Gegeven de bovenstaande analyse
over de samenhang van het victimaliseringsproces en de yictimologische wending in het strafrecht, lijkt deze waarschuwing enigszins
overbodig.
Naar mijn mening is de kans op een terugslag in de strafrechtelijke aandacht voor het slachtoffer gering. De victimaliseringstendens
lijkt vooralsnog zo Herk dat zelfs het van oudsher dadergerichte
strafrc:cht zich erop dient te baseren, wi! het zijn morele autoriteit in
een mored gc:fragmenteerde samenlc:ving niet verliezen. De paradoxale situatie heeft 1,ich voorgedaan dat de legitimiteit van het strafrc:cht berust op het besraan van nagenoeg 'non-arbitrairc' slachtoffers, maar dat het terzelfdertijd buitengewoon slecht is gc:equipeerdom hun genoegdoel1ing te geven (Weisstub, 1986).18
De victimologische wending in het strafrecht die in dit hoofdstuk
werd beschreven, is naar mijn mening dan ook niet een toevallige
samenloop van omstandigheden afeen modetrend (Sedman, 1990),
maar een nood1,akelijke 'madernisering' van het strafrechtelijk denken. De slachtofferbeweging (wetenschap, beleid, hu!pverlening)
dwingt als het ware een correctie afop het negentiende-eeuwse strafrecht, dat 1,0 hecht verankerd lag in de rdigicus geYnspireerde samenleving. Sterker nog, de overtuigende strafrechtsfilosofie, waar het
valgens Van Dijk nu aan wu ontbreken, kan naar mijn meningjuist
worden gevonden in de aandacht voor het slachtoffer. In dit verbal1d
kan worden gewezen op serieuze theotievorming rond het begrip
'restorative justice': 'an emerging theory [...] in which the purpose of
state intervention is to bring about peace among participants and
restoration oflosses' (Galawayen Hudson, 1990, p 10; zie ook: Messmeren Ouo, 1992; Weitekamp, 1992).
De hulpverlening aan slachroffers is wellicht wat gevoeliger yoor
conjuncturele verschuivingen. Het is immers evenzeer denkbaar dat
het slachtoffer niet wzeer als htllpvrager, maar als aanklager in het
strafproces een belangrijker plaats zal worden toegekcnd (zic voor
deze discussie onder andere ]oursen, 1987; Van Dijk, 19&9). De stelling van Hulsman (I984) dat het openbaar ministerie niet verderwu
moeten criminalisercn dan door het slachtoffcr wordt gewcnst, is in
dit vc:rband nadere overweging waard. De afschaffing van het srrafrecht, zoals in het abolitionisme van onder andercn Hutsman en
18. Onder anden~ om die reden wordt slachtoffers vedal geadviseerd hun toevlucht
te nemen rot hetcivide recht (Hes, ]988; Van Driem, 1989).

Bianchi wordr bepleir, lijkr zich overigens regen het slachtoffer van
criminaliteit te keren. Daarbij ge1dr her praktische argument dat
men niet kan verondersteUen dar elk slachtoffer over voldoende tijd,
geld, energie en psychische krachrzal beschikken om zijn gelijk, bijvoorbeeld via herciviele rechr, re behalen.
Als belangrijker argument tegen het abolitionisme ge1dt echter
dar, vanuir een maatschappdijk oogpunt, het door de overheid
erkende slachtoffer niet gemisr kan warden. Het strafrecht legt, als
g6nstiturionaliseerde afwijzing van crimineel veroor1.aakt leed, hoe
beperkt dan ook, een eenduidige basis in de moraliteir. Abolirionisme en ctiminaliteitsbestrijding vormen als zodanig een contradictio
in terminis (De Haan, 1991). Hetstrafrechrvormteenheidscheppende momenten in de turbulente onrwikke!ingvan de moralitcit. Juist
in een moreel gefragmenteerde samenleving kan een derge!ijke
normstelling niet worden gemist. De samenleving behoeft het strafrecht, terwijl het strafrecht niet meer zonder de erkenning van het
slachtoffer kan.
De critici van het slachtofferdenken wijzen overigens we! op een
reed gevaar. 19 Juist omdat het evidente slachtoffer zo centraa! is
komen te staan in de postmoderne moraliteit, valt niet uit te sluiten
dar hiermee een tijdperk van een sterk repressiefcriminaliteitsbeleid
wordr ingeluid. Het strafrechtelijk beleid wordr niet langergesreund
door de grote ideologieen, maar wordr er dus ook nier meer door
geremd. Her vergr enige ideologische verbeeldingskracht om leedtoevoeging ~ de essentie van strafrechtelijke intervemie ~ binnen de
perken re houden. Mer het verdwijnen van de levensbeschouwelijk
ge"tnspireerde consensus over schuld en boere, komen ook zaken als
berouw, vergeving en begrip voor de dader cnigszins in het luchtledige re hangen. Daarom is het van belang om oak de dader als een
mateel subject re bejegenen, mals eerdet uiteengezer.
Een groordeel van het Wetboek van Straftecht lijkt niet onderhevig re zijn aan het hier beschreven victimaliseringsproces. Voor de
meeste geweld- en vermogensdelicten geldr dar het erin schuilgaande leed nauwelijks voor discussie vathaar is. Daarmee is niet gezegd
19. Fattah (1986), een van de voormannen van de vietimologie, waarschuwtvoorde
volgcndc lien gevare n: 'offende r bashing'-carnp"gnes, 'net widening'"d fecten,
syrnproom bo:strijding, nadruk op conventioncle criminaliteir, vergroting van de
a ngst, vergroting van conflicren, stigmatisering van slachtoffcrs, vcnwakking van
sociale relari es van het slachroffer door professiond e hulp, vertraging van natuurlijk
herstd en het wekkcn van vcrkeerde vcrwachtingen.
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dar het srrafrecht per definitie her gdijkaan zijn kant heeft ofdat her
criminaliteitsbe1eid een ongdimiteerd offensief kan inzetten. Het
strafrechr, zo heeft J. Remmelink ooir gezegd, is een tobberige aangdegenheid en dat moet her volgens hem ook blijven. Hoewel het
sttafrechtvee1 evident leed venegenwoordigt, blijfr het tege1ijkenijd
onderhevig aan verandering. Daderschap cn slachtofferschap zijn
ten principale consrructies, oak a1 verwijzen ze mcesta[ naar reee1
ervaren leed.
Deze stelling ligt ten grondslag aan de rwee volgende hoofdstukken. Daarin warden rwee morele oordelen behandeld, die respecrievelijkeen proces van victimalisering en van devictimalisering te zien
geven: seksucle kindermishandeling en prosrirurie. Wellicht nier
gehed toevallig liggen beide voorbeelden in de sfeer van de zedenwetgeving. Juisr daar deden zich, onder andere door toedoen van de
feministische beweging, in de afgelopen eeuw be1angrijke onrwikkelingen in dedefinieringvan slachtofferschapvoor.
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Devictimaliseringvan
hetseksueel misbruikte kind
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Gesecularisccrde, gc:fragmcntc:c:rde moraal staat in het teken van het
slachtoffer. Naarmatc: het slachtoffer aanschouwe1ijker en het leed
invodbaarder worden (gemaakt), oeemt de kans op (h)erkenning

van het slachtoffer roe. In dit hoofdsrukzal worden geprobeerd deze,
in het vorige hoofdstuk onrwikkelde, stelling re illus[rcren aan de
hand van cen van de meest specraculaire opsrandingen van cen
slachtoffer in de afgelopen [ijd: die van het seksued misbruiktc: kind.
Opmerkelijk niet zozeer vanwege de aard van het lijden, als wd vaowege de enorme krachtwaarmee die sJachtoffer in de jarc:n tachtig in
de maatschappelijke aandacht kon komen.
Tegen de achtergrond van de victimalisering van de moraal,
waarbij slachrofferschap de cenrrale inzec is geworden van morele
consensusvorming, dient re worden geanalyseerd hoe juist seksueel
misbruik van kinderen zo een explosiefgroeiende belangstelling kon
krijgen. Daartoewordt eerst ingegaan op deveranderde mode betekenis van seksude kindermishandeling. Vervolgens wordt de rol van
het feminisme hierin geanalyseerd. l Ten slotte wordt stilgestaan bij
de individualisering van de positievan kinderen en de 'professionde
blokkade' die de doorbraak van deze vorm van slachrofferschap
tegenhield.
I. Er zij hierop gcwezen dar de huidigediscussieover 'normm en waarden ' vrijwd
gehed in het teken staat van manndijke moraliteit (Lissenbng, 1993). Voor20ver
het over criminaliteit gaat lijktdir tetech!; dir iseen vrijwdgehed manndijke
aangd t gcnhcid (Ruttnfrans, 1989). Daarbij komt dat her feminismezich in de
enstl: plaars profileerdeals een politieke en niet ab een morde btweging. In dit
verband is de discussie diedoorGilligan (J98,,) werd aangawcngeld, rekvanr.
Tegenoverde manndijkt moraaJ in rermen van rechrvaardigheid plaarsrzij de
'zorgethiek' van Vtouwen. Hierbij gaat zij de confrontatie aan met Kohlbetg, die
een universed geacht fasenmodd gedr van dt'onrwikkdingvan moraliteit bi! het
opgrotiende kind. Dc kritiekop Gilligan is dar zij ook<:cn universed modd
ptesmreert en abstraheett van de machtsvcthouding russen de scben (zie onder
andere Sevenhuijsen, 1988; Prins, J990). De hiet beschreven vicrimalisningvan
mora]ireit rou kunncn worden gczitn ab een opkomende 'zorgcthiek' binnen her
rechrvaardigheidsdenken.
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DE AMBIVALENTJE

De belangstdling voor seksude kindermishaodeling, die aan het
eiod van de jaren tachtig haar hoogtepunt bereikte, is altijd enigszins
ambivalent geweest. In de berichtgeving in de media wisselden een
verontwaardigde en een rdativerende toon clkaar af. Met name de
berichten over de omvang van het problcem lcken zich uitstekend te
lenen voor de veronrwaardigde toonzetting. Het NRC-Handelsblad
kopte naar aanleiding van het meest belangwekkende Nederlandse
onderzoek op dit terrein (Draijer, I988b) 'een op drie meisjes misbruikt'j Dt: Volkskrantwas eerder naar aanleiding van Amerikaans
onderwck (Finke!hor) zelfs met een verhouding van een op rwee op
de voorpagina gekomen. Via berichten over het massale v66rkomen
van seksueel misbruik werden de lezers goed doordrongen van vooral het structurele karakter van het probleem.
Wanneer het om concrete gevallen ging, veranderde echter de
toon. In de berichtgeving over bijvoorbeeld 'De Bolderkar-affaire'
leken de omvangscijfers te zijn vergeren en overheerste de scepsis.
Men kon eenvoudigweg nicr geloven dat het waar was en verplaatste
zich in het standpunt van de beschu!digde ouders. Dat de in het
medisch kinderdagverblijfDe Boldcrkar gevonden verhouding van
veertien op vijftig misbruikte kinderen in deze setting nier atWijkr
van internationale en Ncderlandsc bevindingen (Draijer, 1989) (hetgeen vanze!fsprekend niets zegt over de juistheid van de beschuldigingen), leek op dat moment van ondergeschikte betekenis te zijn.
In de berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen wisselen
verontwaardiging en re!ativering, verontrusting en ongeloof elkaar
klaarblijkelijk bij voortduring af.
Deze wankelmoedigheid in de publieke opinie heen ook geruime
tijd een rol gcspeeld in de wetenschappelijke discussie over de
omvang van het probleem. Gegevens over misbruikervaringen dient
men te verkrijgen via verhalen van kinderen of rerugblikken van volwassenen op de eigen jeugd. In beide gevallen zijn er altijd we! weer
goede redenen om de betrouwbaarheid van de resultaten ter discussie re stellen. 2 Daarenboven worsrelen onderzoekers met de definitie
Vergdijkinditverband deOude·Pekda-illaire, waarin 'de ontdddcing' van
misbruik a[s 'zedenangst' werdontmaskerd (Rossen, 1989). In deze discuS5ie
werden ook termen gebruikt i1s hysterie en mass:i.psychose. Hoogleraar
massapsychologie Brouwervergd~ek de Bolderkar-affaire zdfs merde
heksenprocessen in de midddeeuwen. Ookde term 'morde p:i.niek' werd
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(wanneer noemt men bepaalde seksude gedragingen misbruik) en
de naamgeving. Misbruik, seksude mishandding, vader-dochterincest, dochterverkrachting en seksuele victimisatie van kinderen
zijn enige van de gebezigde termen.
Het gevo!g van al deze onduiddijkheid (en overeenkomsrige
arbitraire onderzoeksbeslissingen) was dat de empirische studies
nauwelijks een einde leken te kunnen maken aan de publieke rweestrijd tussen scepsis en morele veronrwaardiging ten aanzien van seksude kindermishandcling. Sterker nog, het leek erop ofiedere studie
tkulfde ambivaLmtie opnieuw genereerde. Naar aanleiding van de
reaeties op haar onderwek signaleerde Draijer (1988a, p. 1297) rwee
groepen mensen: 'degenen die het willen zien of wctcn en degenen
die dat niet willen [...] Zo'n ondenoek blijkt aan die verdcling weinig re kunnen veranderen.'
Inmiddcls iijkr de discussie over de omvang van her probleem
enigszins [I." zijn gduwd. Seksude mishandeling van kinderen is in
elk gcval bdeidsmarig erkend als maatschappelijk problcem. J Bij de
presentatie van gcnoemd onderzoek van Draijer sprak minister De
Koning zelfs van 'een epidemic'. Oak in hun officielc standpunt
aanvaardden de betrokken ministers de conclusies van het onderzoek en achtten die 'van rodanig gewicht dar maatregelen noodzakelijk zijn' (Stdndpunt, 1989, p. 2). Draijer ([988b) vond in haar onderroek onder meer dat een op de zes 11. zeven respondemen als kind
door een of meerverwanten is misbruik[ (15,6%) en bijna een op de
vier (24)4%) door anderen dan verwanten. ToraaI heen bijna een op
de drie ondervraagde vrouwen (32,2%) een ongewensre seksuele
ervaring gehad v66r het zestiende levensjaar.
Relevanrerdan deze kale cijfers achtde onderroekster (in het eer~
der geciteerde commenraar) het feit dat 8,6% van de vrouwen ult de
totale steekproef zegt last te ondervinden van deze jeugdervaringen.
Het gaat hierbij volgens Draijerdan stellig niet om uit de handgclopen knuffdpartijen; bovendien lier zij in haar onderzoek (in tegenveelvuldig gebruikt: 'Society OIppeares 1:0 be subject, every now and then, to periods
ofmoral panic. A condition, episode, person or group ofpersons emerges to
b<-:come defined as a threat tosocietaJ interests' (Cohen, 1973, Introduction).
3. Hdemaal nieuw isde bdeidsmatigeaandachtoverigens niet. In de kinderbeschermingsruitte men in hetverleden 011 geregdd op incestgevallen, waarop
bdeidsmarig onder :mdere is gereageerd door de aanstdEng van speciale politieinspecteurs voor het horen v:m kinderen (Schols en Bronkhorst, 1991). In het
bekende rapport D~ maat>ehapprlijk!vnwikkringvan tk j!ugduit 1953 worden
m assaJe praktijken van incest tussen broers m zussen gesignaleerd.
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stdling tot veel Angdsaksische onderzoekers, onder wie Finkdhor
en Russe1!) de mogdijkheid open dat het contact van de kant van het
mcisje vtijwillig was. 4 In tegenstelling tot ved slachtofferondetzoek
werd in het onderzoek van Dtaijer explicietook de subjectieve slachtofferervaring gemetcn. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is geste1d,
wordt daarmee een meer dynamisehe invulling van het slaehtofferbegrip gestimuleerd.
Sandfoft ((989) deed empiriseh onderroek naar sC"ksuele onrwikkelingen van kinderen, zonder bij voorbaar uir re gaan van seksueel
misbruik. Zijn eijfers van onvrijwillige seksuelc ervaringC"n zijn desondanks vrij hoog. Een steekproef van 175 jongens C"n ra8 meisjes
meldde in rotaal 572 contaeten of relaties voor her zC"sriende levensjaar. Van de contaetenlrclaties met volwassenen werd door de jongens 29% en door de mC"isjes 76% als ongewenst ervaren (met leeftijdgenoten respectievelijk4% en 33%). In dit hoofdstukstaatcehtcr
niet de omvang ofde aard van scksuele kindermishandeling centraal,
maar de vraag waar de belangstelling voor het ongcwenste seksude
contact met kindercn vandaan is gekomen. Hoe kon, ondanks de
ambivalentie in de discussic, de consensus over dit onderwerp in
vijftien jaar tijd zo stevig verankerd raken? Welke factoren hebben
bijgedragcn aan de victimalisering van juist het seksueel mishandelde kind?

DE 'ONTDEKKING

De vraag naar de plotselinge belangstdling voor het seksueel misbruik van kinderen kent, empirisch gesproken, rwee mogelijke antwoorden die echter beide niet gehed bevredigend zijn. Het eerste is
dar de omvang van seksueel misbruik dusdanige vormen heeft aangenomen dat er in feite sprake is van cen nieuw fenomeen. De twee-

4. DezeAmeribanse en Engdse ondenoekers zijn van mening dat bij 5eks tussen
vo!wa5senen en kindercn perddinirie geen 5prake kan zijn van instemmingvan het
kind. vanwege hct overwichr van de volwassene. In dit verband neemt Finkdhor
een leeftijdsverschil van vijfja;1[ als criterium VOOI mi5bruik. In geval van leeftijd.
genoren vindt Finkclhor dar nier gesproken kan worden van seksued misbruik;
Russdllaar in diegcvallen de 'research 5taff besli55en ofer van misbruiksprake i5.
Russdl is bovendi~n van mcningdat indien de respondent gewensteervaringen
rapponeerr, dele toch als misbruikgaien moeten worden (zi~voor deze discussie
Draijer.1988b).
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de mogdijkheid is dat seksualiteit tussen volwassenen en kinderen
altijd al massaal voorkwam, maar dat het tot de jaren zeventig van
deze eeuw heeft moeten duren voordat - om wdke reden dan ookdit werd ontdekt. In deze antwoorden wordt er respecticvelijk van
uitgegaan dat er nieuw zeer ontstond dan we! oud zeer werd ontdekt.
Het idee dat we re maken hebben met een nieuw verschijnse!het eerste antwoord - wordt in de literatuur nauwelijks verdedigd en
daar lijkt ook weinig reden voor. Er zijn op zijn minst drie bronnen
waaruit blijkt dat het probleem ecrderwerd gesignaleerd. 5 In de eer-

ste plaats is er het werk van de kinderbescherming. Zo werden in tien
procenr van de dossiers van de kinderbescherming in Boston over de
periode 1880-I960 beschrijvingen van incest aangetroffen. De
onderzoeker (Gordon, 1988, p. 7) stelt dan ook dat 'the "discovery"
ofchild sexual abuse in the last decade has been only a rediscovery of
a problem well known to social workers in the nineteenth century
and the Progressive era'. 6
Naast deze aanwijzing in de oudste kinderbeschermingsdossiers,
wordt er, in de tweede plaats, reeds vanaf 1940 met grote rege!maat
onderzoeksmatig gerapporteerd over hoge percentages seksueel misbruikte kinderen in ziekenhuizen en tehuizen, ander meer door C.
Landis in I940,], Landis in 1956 en Gagnon in 1965 (zie voor een
overzicht van deze onderzoeken, Draijer, 1985). In de derde plaats
was er aan het einde van de vorige ccuw reeds sprake van theorievormingover de traumatiserende effecten van kinderlijke scksuele ervaringen en wel door Freud. In een drietal anike!en beschreefhij, nog
voor hij in 1900 zijn eerste grote psychoanalytische werk, de Traumdeutung, publiceerde, dc gevolgen van seksuelc ervaringcn in de
vroege jcugd.
Zo zet hij in zijn lezing 'Zur Actiologie der Hysterie' (1896) voor
een 'ijzig publiek' (zoals hij later in een brief aan Fliess zal schrijven)
uitecl1 'dat elk geval van hysterie berustop ern ofmeer voorvallm van
prematurr seksurle ervaring. [... ] Ik beschouw dit als cen bdangrijke
onrhuliing, als de onrdekking van cen Caput Nili [Bron van de Nijl]
op neuropathologisch gebied' (cursiveringen van Freud, Ned. vert.

5. Nog afge:r.ien van dewetgeving ten aanzien van incesr die in de loop dereeuwen
tol sland kwam.
6. Hierbij kan ookworden verwczen na:u de ~ludie van Pleck (1989), die drie
perioden ill d e Amerikaanse geschiedenis aanwijsr waarin sprakewas van verhoogdc
jnrcresse voor familiegewdd (inclusiefincest): 1640-1680, 11l74-1890 ell 1960-1980.
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1986, p. 26). En ook: 'Het staat volgens mij vast dat ome kinderen
veel vaker aan seksude offensieven worden blootgestdd dan men
zou verwachten op grand van de geringe wrg die ouders hieraan
besteden' (p. 27). ('Het klinkt als een wetenschappelijk sprookje',
schijnt de voorzitter van de bijeenkomst, Krafft-Ebing, zich te hebben laten onrvallen.)
Deze vraege beschrijvingen van sek~uele ervaringen van kinderen, doot kinderbeschermers, onder20ekers en Freud, duiden aan
dat we niet te makcn kunnen hebben met een recent fenomeen. Oat
sluit nog nier de mogelijkheid uit dat de omvang van de scksuele
contacten met kindeten in de laatste decennia zodanig is toegenomen dat er nu pas aanlciding is om het probleem tot een maatschappelijk problcem te verhdfen. Over deze mogelijkheid za! nooir
deflnitief uitsluitsd gegeven kunnen warden. De vroeger gerappor~
teerde bevindingen betrdfen gevallen die bij de hulpvcrlening zijn
aangemeld en zeggcn niets over de 'stille aantaHen', oftewel het 'dark
number'. Deze mogdijke vettekening geldt, zoals bekend, evenzecr
voor de statisticken van de politic en het openbaar ministeric.7 Die
betekenr dat we moeten vaststellen dat er op empirische gronden
geen zinvolle uitspraak is re doen over een eventuelc tocname van
seksuele handelingen met kinderen.
Over het algemeen wordt er in de Iiteratuur dan ook van uitgegaan dat seksucel misbruik van kinderen van alle tijden is, rnaar dat
het recentelijk pas 'ontdekr' is. s Daarbij wordt sarns gewezen op de
psychologische redenen voor het stilzwijgen. In de wootden van
Morgan (1988, p. 75): 'it is rately a life-and-death issue [...] few
external signs [...] children tend to disclose [...], sometimes because
they arc threatened [... ], sometimes through feat [...] they will be
removed, and sometimes they do nor expect to be believed'. Meestal
gaat de feministische beweging met de eer sttijken wat bettefr het

7. Van alle geregistreerdezedendclicten ginghc! bijvoorbedd in 1954 in 84%van de
gevallen om scnennis van de openbare eerbaarheid en pedofide eonraeren; in 1982
had 60% van de aangifi:en berrekking op aanranding en verkraehting (Frenkcn en
Doomen, (984). Deze statistieken zeggen, mer andcrewoorden, vaak mecrover de
aangiftdx:reidheid en de neiging [or vervolging dan over het daadwerkdijk voorkomen van de desbemffende handclingen (xieook Draijeren Langdand, 1989).
8. Volgcns Finkdhor (1982) werd in het verlcden mer name door 'moralisrcn'
gewe2en op het problcem. Dcze petsonen vcn:erren zieh !evens tegen seksude
voorlichtingopscholen en tegen een humane behanddingvanseksucle
ddinquenten.
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vcrbrcken van de stilte. Seksualitcit met kinderen zou de uitdrukking vormcn van de patriarchale macht die pas in de 1aatste decennia
definitiefaan de kaak kon wotden gesteld.
Deze verklaring is naar mijn mcning juist, maar beperkL Seksueel
misbruik van kindcren wordt voorgesteld als een universele, ahiswrische categorie, dar wil zeggcn aard, omvang en berckenis ervan
warden ge'isoleerd van de morele context waarbinnen het plaars~
vindt. Het slachwffer was er alrijd al, maar niemand kon ofwi!de het
zien. Hetldfde geldt overigens voor de historische rdarivering Cin
het oude Egypte was incest heel normaal'). In een dergelijke,
momentcel wcinig meer gchoorde, opvaning is er eigenlijk naait
sprakc van een slachtoffcr geweest. 9
Tegenovcr ccn statischc opvatting van slachtofferschap staat in
dir boek een mecr dynamischc: slachwffers worden niet zozeer ontdekt, maar als zodanig benoemd. De reccnte spectaculaire belang~
sreHing heeft dan eersr en voora! te maken met een 'andere beoorde~
ling' van het betrokken gedrag. Daarmee zij niet gezegd dar er reden
is om het leed te relativeren. Integendeel, in de huidige motele context is het bijna ondenkbaar dar men niet gebukr gaat onder dergelijke ervatingen. Gezien de morele consensus over deze vorm van leed
is het, individueel gesproken, bijna uitgesloten dat men zich niet als
slachtoffer dcflnieert en de daarmee gepaard gaande gevoelens heeft.
Maar de status van slachwffer is nier vanzdfsprekend verbondcn aan
het leed waarnaar deze verwijst. Men zou zich zeifs kunnen afvragen
ofde mate waarin Iced wordt ervaren, niet mede afhangt van de mare
waarin herwordtcrkend.ln noggeen rwintigjaar tijd iseen volstrekr
andere morele betekenis verlcend aan 'incest', en verscheen er een
overeenkomstignieuw slachtoffer ten tooele.

9.1n !983 verscheen bijvnorbedd een themanummer over ince~t van het NVS Hperiodiek S~kstdnt, waarin de meeste anikden een srerk rdativerende onderroon
hebben, jui~t omdat het ee,l verschijnsel van aJJe tijden:wu zijn, waareen zwaat
raboc op rust. Volgens Roelofs (in dat nummer) zal bij de doorbrekingvan het
[abne op incestervaringen blijkendat 't...] ince~t ook po~itiefkan verlopen; wezien
er nngweinig v:m, maar naar mijn meningzullen deze gevallen meeren meergaan
opduiken'. Bots (1986) typeertdit nummer als 'een verderfelijk produkrvan de
seksude revolutie' . Zic voor een sericuzc culmred-amropologischc rclativering van
het begrip seksueel misbruik, Konker (1992). Een histori~che rdativetingis re
vinden in Bn,<,uw~ma (1990).
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SEKSUALlSERlNG

Over het a!gemeen wordt verondersteld dat er op incest met kinderen w een vrijwd universed verbod bestaat, dat in de wetgeving is
vastgdegd. Wat betreft seksueel contact van nfer-verwante volwassenen met kinderen valt op dat in Nederland bij de vervanging van de
Code Penal in 1886 door het, overigens vrij liberale, Wetboek van
Strafrecht voor het eerst een leeftijdsgrcns werd opgenomen. (In de
Code Penal was wel cen verbod opgenomen van het gebruik van
geweld en het misbruik van overwicht.) Door de toenmalige minister van Justitie Modderrnan werd destijds een leeftijdsgrens voorgesteld van veertien jaar, door de Tweede Kamer werd deze veranderd
in zestien jaar. In wetswijzigingen van I91I en I936 werd de zeddijkheidswetgcving ten aanzien van jongeren steeds strikter (Schuijer,
1989).

In 1970 kwarn er een kemering in de wettdijke moralisering van
seksued gedrag van jongeren. Minister Polak stdde in dat jaar de
Cornmissie Herziening Zedd ijkheidswetgeving (Commissie-Melai)
in, die rie':n jaar late':r met haar eindrapport kwarn. In afwijking van
haar advies werd in de jaren tachtig een wetswijzigingvoorbereid om
de': Ie':eftijdsgrens te': verlagen tot twaalfjaar. lI Eind jaren tachtig werd
dit voorstd door minister Korthals Altes weer ingetrokken. Schuijer
(I989) spreekt in ditverband van 'de lijdenswegvande zeddijkheidswetgeving'. Het wetgevend oorded over incestueuze contacIen met
kinderen lijkt minder gevoe!ig voor verschuivingen in morele opvattingen dan in hct geval van seksualiteit van volwassenen met nietverwamc kinderen.
In de theoricvorming over incest wordt ervan uitgegaan dat he':t
wettelijk incestverbod verwijst naar een vrijwd universeel incesttaboe. Rond dit incesttahoe zijn drie omvattende theoretische verklaringen geformuleerd, die hier in het kort worden weergegeven. In de

(socio)biofogische verkfaringwordt ervan uitgegaan dat het incestverbod erop is gericht processen van inteelt te voorkomen en de levensIn d~ Ncdcrlands~wctgevingzijninceswcuze verhoudingen tussen volwasscn~n
niet vetboden, maareventude nakomclingen hebben juridisch ge~proken geen
vad~rJijke bJoooverwanten en heten naar de rnoeder.
11. Mda; stdt in zijn eindrapport (1980, p. 50): 'Het kornt mij voor darzdfs
onduiddijkheid overde schaddijkheid van seksude rdaties tllsscn ouderen en
i~ugdigen in het voorded van de twijfc! tcn Gveure van de hcschcrmingvan
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i~ugdigen mo~t uitvaH~n.'
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kansen van het nakomelingschap re vergroren. In de Freudiaanse
cultuurtheorie wordt het incesttaboe gezien aJs culturele wet, die
moet voorkomen dat de seksue1e energie binnen de familie blijft en
zodoende niet wordt aangewend VQOt verdere reptodukrie. In het
Oedipuscomplex schuitt het motief om huiten het eigen gezin om
een ander gezin te stichten en zo de gewensre posirie van de vader in
re nemen (een symbolischevadermoord). In de structureleantropologie (Uvi-Strauss) wordt de overlevingskans van de cultuur als wdanig als dwingend gegeven gezien om buiten het eigen starnverband
te huwen en worclt de ruil van vrouwen als structured mechanisme
aangewezen.
Het zal duidelijk zijn dat voor een verklaring van het huidige
debat over seksucel misbruik van kindeten geen van deze rheorieen
relevant is; er worden althans in de literatuur geen argumenren aan
omleend. Toch is her zinvol om deze verklaringen op deze korte
gesimplificeerde manier weer re geven. Daaruir blijkt namelijk dat
alle drie de verklaringen betrekking hcbben op de raj die incest
speelt bij de reproduktie: de nakomelingen vormen het vertrekpum
voor de theorie. Deze constatering maakt duidelijk dat het debat in
de jaren tachtig een andete inzet had dan de klassieke discussie over
het incesrraboe. In deze discussie gaat het niet om de teproduktieve,
maar om de uksuel~ houlanigheid van incest. De inzet van de discussie is niet het nakomdingschap, maar hetslachtofferschap.
De eerder geciteerde Gordon rncent dar de rheorctische fixaric op
het reproduktieve karakter van incest de onderkenningvan de seksuele lom ervan in de weg heeft gestaan. Vanuit deze constatering van
de houding ten opzichte van incest onderscheidt zij twee soortcn
reacties. Rond de eeuwwisseling werd incest vooral gezien als een
uiting van morele en sociale mindcrwaardigheid. Het problecm
werd met name gdokaliseerd in de onderste maatschappdijke klasse. In de tweede periode (van 1910 tot 1960) werd incest vooral gedefinieerd als pathologisch gedrag van 'zicke' mensen, seksude ddinquenren. Zij merkr daarbij op dat de manndijke daders over her
algemeen werden gespaard; de vrauwen trofblaam: de meisjes waren
ol17.ede!ijken de moeders hadden hen moted verwaarloosd.
In aansluiting op deze typeringen kan worden gesteld da[ het huidige debat wordt gevoerd in het kader van de veranderingen in de
seksuele bcctckkingen. Na respecclevdijk cen klasse- en cen dcviantieprobleem is incest een sckseprob!eem geworden. Een sekseprobleem waarin vrouwen, als slachtoffe[s, worden gespaarden mannen
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als daders worden ontmaskerd. In dat licht moeten we naar mijn
mening ook begrijpen dat niet alleen seksueel contact cussen verwanten centraal staat, maar elk seksued contact tussen volwassenen
en kinderen. Met de 'seksualisering' van de incestproblematiek is het
onderscheid russen eigen kinderen cn kinderen in het algemeen in
de discussie van ondergeschikre bcrekcnis geworden. Nier alleen her
misbruik van de verwamschap is de inzer van de discussic, maar
vooral ook de ongdijke machrsrelatie. 12 Wanncer Hofsrede (r988)
schrijft dar 'zulke uiteenlopende zaken als incest, kinderporno, criminde ontucht door vreemden en pedofilie op cen hoop worden
gegooid', moeren we ons realiseren dat dit niet voortkomr uir
onkunde ofberusr op een misplaarsr misversrand, maar iers zegt over
de inzervan de discussie.
DE SEKSUELE REVOLUTIE

De onrwikkeling van her begrip 'incesr' merzijn teproduktieve berekenis naar her bcgrip 'seksued misbruik' met zijn srtllcrurele, victimale connotarie komr voor rekening van de feminisrische beweging.
Gotdon stelt dar de aandacht voor familiegeweld, in de brede zin des
woords, stetk vetbonden is met de kracht van de vrouwenbeweging,
wwel die rond de eeuwwisselingalsde huidige. Toch is het naar mijn
mening re simpel om ervan uit re gaan dar het aan de kaak stellen van
mannelijke seksualireirwndet meet heeft geleid tot de eerder gefotmuleerde verschuiving in motele betekenis ren aanzien van kindeten. Enige nadere pteciseting lijkt mij gewenst.
De onrwikkeling van de seksuele moraa! in de jaren zesrig en de
eerste helft van de jaren zeventig wotdr gerypeerd mer het begrip
'seksuele revolutie'. Hoewel het voot de hand !igr om deze 'revolurie'
vanuit nieuwe inzichten als een histotisch curiosum af re doen, valr
de invloed ervan mijns inziens moeilijk re overschatten. Schnabel
(1990) srelr dat 'de jaren zestig' de seksualireir 'onschuldig' verklaarden. Ats beginpum van de seksuele revolutie neemt hij de rogenoemde Sextant-rede uit 1968 van Mary Zeldenrust-Noordanus aan
het slot van het N vs H -congres, waarop deze vereniging in plaats van
'verstandig ouderschap' 'seksuele hervorming' tot hoofddoel ver~
klaarde. Alle voornemens in die rede zijn, volgens Schnabel, nage12. In dit verb~nd bn bijvoorbedd worden gewezen op Kdly (1988), diezich verzet
tegen een 'revival' van her begrip incm in de Cleveland-affaire en pleit voor een
subjectieve ddinitie van seksued misbruik.
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noeg werkelijkheid geworden (oak de opvarring dat prostitutie als
beroep gezien moet worden, zie hoofdstuk 6). Daarbij ziet hij de
(ongekend sndle, massale acceptatie van de) pi! als de katalysator
van de seksuele revolutie. A1s belangrijkste ontwikkeling in deze
periode schetst hij de openbaarheid rond seksualiteit.
De traditionde 'woordvoerders' op het gebied van de seksuele
moraal - afgezien van 'Rome' en enkele relatief kleine christelijke
groeperingen - werden steeds minder gehoord en in plaats daarvan
werd via de massamedia kond gedaan van een bevrijde seksualiteits~
beleving. Gedragingen die tor in de jaren zestig perversies werden
gcnoemd, kregen de status van 'parafilia', seksuele varieteiten die
wcliswaar afwijkcnd bleven van de statistische norm, maar daaraan
niet langer ondergeschikt waren (Frenkcn en Doomen, 1984). Kenmerkend voor deze pcriode lijkt te zijn dat niet langer de maatschappelijke norm, maar de individuele lustbeleving tot moree! uitgangspunt werd verheven. Seksualiteir srond in het tcken van de bevrijding: de emancipatie van de subjectieve lust ten opzichte van de restrictieve zedelijke moraa\. In de bevrijding ten opzichte van de
'norm' werden de gangbare maatschappelijke codes getart.
Het object van deze bevrijde lust figureert in cen dergelijk emancipatorisch streven ais vanzelfsprekende ja-knikker; het verschijnt in
deze revolutionaire dagen als complementaire projeetie van de zich
emanciperende lustbeleving. Het kan moeilijk tot spreken komen
anders clan in welwillende termen ten opzichtc van haar ofzijn bdager. De 'bekentenis' dat er lust beleefd wordt aan kinderen wordt in
een dergelijke situatie eerder gezien als morele overwinning clan als
schaamtevoHe 'hiecht'. Dit geldt niC't alleen voor pC'dofilie, maar in
zekere zin ook voor incest. Wolters (X982) citeert Valida Davila van
de Californische 'Childhood Circle' die in 1981 proclameerde: 'We
believe children should begin sex at birth. It causes a lot ofproblems
not to practise incest.'
Dichter bij huis wordt door De Winter en Van cler Vegte (I99I)
de Ome-Harry-affaire opgerakcld. In 1973 schreef een verontruste
moeder in Stxtant over de seksuele aetiviteiten van haar vriend ten
opzichte van haar dochter. Het amwoord van de redactie luidde:
'Het is duiclelijk dat u gekweld wordt door gevoelens van angst en
jaloezie. Over honderd jaarzal men ongetwijfeld niet begrijpen waar
u zich dfllk over maakt.' Na vele, vooral afwijzende, ingewnden
brieven, probeerde de redacrie re sussen: '[ ...] het probleem van deze
vrouw is dat le zich verze[ tegen de emancipatie van de lust'. Hoewel

Cozijn en Van Dijk (1976) ook in het midden van de jaren zevenrig
vonden dar pcdofilie onder de bevolking als een van de meesr afkeurenswaardigc misdrijven werd ervaren (en dir gold waarschijnlijk
ook voor incest), mag uit de Ome-Harry-affairc blijken dar in de
maalstroom van de seksue!e bevrijding de cventude negaticve keerzijde aan de kanr van her lusrobjecr moeilijkkon worden gethematiscerd.
Die gebeurde pas mer de opkomsr van de vrouwenbeweging, die
aJ vrij snd de seksuele verhouding russen mannen en vrouwen tot
ideologisch speerpunr maakte (het boek Sexual Politics van Kate
MiHett verscheen in 1969). Volgens Schnabd (1990, p. r6) leidden de
gratere openheid en de aanvaarding van de seksualiteit niet tor het
verdwijnen, maar juist rot het zichtbaar worden van verschiUende
vormen van seksuee1 misbruik. De ecrder gcschetste 'seksualisering'
van het incestbegrip wu inderdaad ondenkbaar zijn geweesr wnder
de seksue1e openheid. Toch lijkr deze opvatting enigszins voorbij re
gaan aan de botsingen die gepaard gingen met het thcmatiseren van
het 'lusrobject' tot slachtoffer.
HET FEMINISME

In de loop van de jaren zeventig kwam, door roedoen van de vrouwenbeweging, seksualiteit nier langer in het teken van de bevrijding,
maar in het teken van de macht re staan. Vrouwenhande1, seksueel
misbruik, ongewensre inrimiteiten, verkrachting en pornografie
werden alle samengebracht onder de noemer 'seksued gewdd' en als
structured prableem aan de orde gesteld. l ) Dcze kentcring in de seksude moraal (en dar is iets andcrs dan gratere openbaarheid) had
vanze!fsprekend grare gcvolgen voor de omgangsvormen tussen
mannen en vrouwen. In door Elias ge"inspireerde beschouwingen
over de discussie over seksued gewdd ten opzichte van vrouwen
wordt deze feministische reactie als cen nicuwe uiting van beschaving beschreven (Dc Swaan, 1984; WourerslI990), Een hager niveau
van zelfregulering van mannen wordt karakteristiek geacht voor de
moderne seksuele verhouding.
Wouters (1986) vergelijkt bijvoorbeeld de nota Hetdtlmvraagstuk
uit 1932 met een studie over ongewenste inrimiteiten op het werk
13. Zo werd opdezo langzamerhand legendarischeconferentieoversekmed gewdd
in 1982 va51gesrdddal seksued misbruik van kinderen 'een srructured probleem
(is), waarbij machteen gratere ral s~dt clan seksualiuit' (Ackeren Rawie, 1981;
ook De Bruijn ~ n Timm~rman, 1988).

(Projectgroep vrouwenarbeid, 1986). In tegenstdling tot de jaren
dertig, waarin 'hct [ckort schieten van de zelfbeheersing (op dedansvloer) aIs onvermijddijk gegeven werd geaccepteerd', is er nu op de
werkvloer sprake van een 'wedetzijds verwachre zelfcontrole'. 'Dc
vrijere omgang vergde een subtider in- en aanvoelingsvctmogcn en
cen grotere flexibiliteit van aUen. Allerlei sociale en seksuele variaties
raakten geaccepteerd of getolereerd, rerwijl in datzelfde ptoces weer
andere variaties steeds duidelijker en collecriever als "grof", "achtetlijk" of"zielig" wetden ervaren en alswdanig besrreden' (p. 21). Deze
zelfconrrole gddt nier alleen de openbare sfeer rnaar ook 'de nissen
van de samenleving die vroeger donker bleven, 20als de prostitutie
l
en het gezin .
Seksualireir is, in deze plausibele woorden, cen precaire aangelegenheid geworden, waarvoor (ofomdar) nieuwe codes in onrwikkeling zijn. 14 Schnabei meent dar de beschreven periodc uireinddijk
gezien moer worden als het doorzerten van het romantisch liefdesideaaL Seksualiteit werd synoniem met 'andetbehaging', de eis van
wederkerigheid wordr gesreld als onderdeel van de democratisering
van de seksuele relatie (Schnabel J990' p. 28). In deze ontwikkding
van nieuwe omgangsvormen speelt het zelfbewustzijn van vrouwen
vanzelfsprekend een essentiele roL De macht van mannen reikt
rover als de complementaire macht van vrouwen zich weet re Ontwikkelen.
Ten aanzien van dezc machtsverhouding lijkt de afgelopen jaren
het ideologische pleir min of meer beslechr re zijn: vrouwen hebben
een overtuigende (ideologische) positie ingenomen. Dit geldtechter
niet ten aanziw van de veel ingewikkelder verhouding tussen vol~
wassenen en kindcren. Kinderen nemen in het openbare debar per
defloirie een onmondige positie in, omdat zij daaraan eenvoudigweg
niet of nauwelijks kunnen deelnemen. De aandachr vooe scksued
misbruik van kinderen impliceert in diezin een verschuiving (ofeen
uitbreiding) van het seksuele strijdtoneel naar het kind. Het kind
was 'als slachtoffer' afhankdijk van ideologisch sterk ontwikkdde
zaakwaarnemers, terwijl omgekeerd het feminisme gebruik kon
maken van een nog evidenter sJachwffer clan volwassen vrouwen.
In de feministische aandacht voor seksueel misbruik van kinde'4_ Een aanwijzingvoor het 'precaire karakter' van de nieuwe verhoudingen bn
zijn dat hoger opgeJcidevrouwen meer Ia-I{ zeggen le hebben van seksuele
imimiteiten d'ln lageropgeleide vrouwen (Van Buuren, Wiistmann e.a., 1985).
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ren kunnen in dat licht twee dingen warden vasrgestdd. In de eerste
plaars valr op dar seksuele kindermishandeling rdarief Iaar onderwerp wordr van feminisrische verontrusting. In Nederland verscheen her eersre feministische artikel over incest pas in 1979 (RijnaartS, [979), terwijl de tweede feminisdsche golf reeds in de vroege
jaren zeventig op gang was gekomen. In de tweede plaats is het
opmcrkdijk dar de 'omdckking' van fysieke kindcrmishandding
buiten het feminisme om heefr plaatsgevonden en tor op de dagvan
vandaag nauwelijks onderwerp is van feministische rheorievorming
(Van Daalen, 1990),
Deze twee constateringen krijgen relief wanneer we kijken naar
de eersre feministische golfaan het l:inde van de vorige eeuw,') In die
jaren heeft het ter discussie stellen van de sekseverhoudingen van het
begin af aan ook in het reken gesraan van de mishandeling en verwaarlozing van kinderen. Volgens Gordon had deze eerste beweging
vee1 meer het karakter van een srrijd Hlssen 'moeders met kinderen'
en 'mannen' dan in de rweede golf her geval is. Aan de orde waren
zaken als openbaar onderwijs, kinderopvang, ge1.Ondheidswrg en
kinderbescherming. Gordon is van mening dar dit verschil fussen
beide emancipatiegolven te makc::n heefr mer het feit dar de recente
vrouwcnbeweging vooral besrond uit jongere vrouwen zonder kinderen.
Wdlichr is her echrer inzichtdijker om re stellen dar in de jaren
zeventig kinderen in feite 'ontbraken' in de feministische rheorievorming. Niet alleen omda[ ze er nier waren, maar vooral omdar juist de
vanzelfsprekendheid van her moederschap voor vrouwen rer discussic werd gesreld. Her feminisme van de jaren zevenrig heeft zich veeleer geconcenrreerd op de vraag hoe de vrouwdijke identireir gedachr
kan warden onafhankelijk van het (hereroseksuele) gezin. Kinderen
vormden in wezen een theorerisch 'lasrige' bijkomstigheid. Seksude
mishandeling van kinderen verscheen dan oak op het feministische
tonee! via de aandacht voor de (eigm) seksueu socialisatie, en nier vanuit de positie van de verontruste moeder.

Het seksueel misbruikte kind werd als het ware retrospectief'ontworpen' in de feministische praatgroepen van de jaren zeventig. Het
diende cerst en vooral de onrmaskering van de mannelijke seksualiteit en de herdefiniering van de vrouwelijke. Dit maakt oak begrijpelijk waarom het fysiek mishandelde kind een weeskind werd van
[5. Zie vooreen politieke analyse van de eerste feminislischegolf,Jansz (1990).

de feministische theorievorming. Kindermishandding leende zich
niet voor de more!e veronrwaardiging; 'deze trof meisjes en jongens
in gelijke mate en de mishandelende ouders bleken zowel mannen
alsvrouwen re zijn' (Van Daalen, 1990, p. I6o).16
Dat seksueel misbruik van kinderen een zeer sterk wapen LS in de
seksesrrijd, wordt duidelijk als we de bevindingen van Draijer, die
volgens haar representatief zijn voor de bevolking, 'omslaan' naar de
mannelijke daders. Als een op de zeven meisjes voor het zestiende
jaar seksuee! is misbruikt door verwanten, verwijst dat naar een op
de zeven mannen die in staat geacht moet warden zijn dochter,
kleindochter, stiefdochter, zus of nichtje seksueel lastig te vallen.
Volgens de resultaten van haar onderzoek heeh maar liefst ten op de
drie mannen er geen problemen mee om een meisje tegen haar zin
seksueel te benaderen voor het zestiende levensjaar.
Bij deze 'omslag' naar de manne!ijke bevolking kan de kanttekening worden geplaatst dat meer meisjes het slachtoffer kunnen zijn
van een dader. Ik ga er ecnter van uit dat deze gevaUen ruimschoots
warden gecompenseerd door het aantal meisjes (een op de veertien)
dat door meer dan een man is gebruikt. 17 Met andere woordcn, in de
huidige discussie over scksueel misbruik van kinderen gaat her in
Nederland niet over 'bepaalde' (deviance) mannen of cen bepaalde
klassevan de mannelijke bevolking, maarom bijnaeen miljoen mannen met 'incestueuze' ervaringen, en om bijna twee miljoen mannen
die seksueel conract hebben gezocht met jonge meisjes.
Concludcrend ste! ik vast dat het seksueel mishandelde kind als
slachtoffer van de mannelijke seksualiteit naar voren werd geschoven vanuit cen idcologisch sterke positie. De aandacht voor het sek16. Op dae pla~ts is het relevam re vermdden dat seksued misbruik van kinderen
dootvrouwen nauwelijksword! gerapponeerd, en vootwverdit her gcv~J is, het
daarbij om cell meet pathologisch probleem gaar {onder ~ndere McCarthy, 1986;
Chasnoff, 1986}. Finkdhor (1979) stdt in ciat verband dar fysicke kindermishande·
ling een pmbkem is van het olldersehap en seksuecl misbruik van m~sculie ne
'ocia.lisarir .
'7. Daarbij laa! ikhet ~antal jongens dar door mannen wOldt misbruikt, nog buircn
beschouwing, DeLe voora.lsnog vrij onzichtbare groepwotdtdoorGianotten (1988)
geschatop 20% van het tot~le aant~J sehucel misbruiktc kindercn. Wanneerwe de
eijfers van Dra.ijervanuil dil percentage cxrrapoleren naarde wtale populalic
jongens, komcn weop de voJgende aantallen: ccn op de 35 jongens (3%):lOU dan
sehued zijn misbruikt dootverwanten en e.:n op de 20 (5%) door andeten dan
verwanten, Bij e1kaatwu ccn op de 15 jongen~ (6,5%) voor hetzestiende levCflsia~r
ecn onvrijwillige sehude crvaring achlCt de tug hebben. V ~nzdfsprekend hn dw:
extrapolatie van enige melhodoJogischc kantlckellingen wor-den voon:i en.

sude kinderleed kreeg als het ware de kracht mee van een ved breder
ingezette feministische beweging. Zij kon dit slachtoffer omgekeerd
goed gebruiken om haar idcologische positie vast te houden en te
vcrstcrken. Daarbij kon ze verwijzen naar duizdingwekkende cijfers
over de omvang van het probleem en kon zij aansluiten bij een veranderde positie van het kind in onze samenleving.

INDIVIDVALISERING VAN HET KIND

Seksueel misbruik van kinderen werd in het afgdopen decennium
niet door de 'vcrontrustc mocder' aan de orde gestdd, maar veeleer
door het zelfstandigheid zockende 'vrouwelijk subject'. Het kind
kwam in het vizier van de vrouwenbeweging via de aandacht voor de
cigen (seksude) socialisarie. Dit betekent dat in de discussie over
seksude mishandding het kind niet figureert als verlengstuk van de
moeder, maar als zelfstandige categorie. De aandadn voor het kind
heeft als het ware nog een andere 'ideologische' bron.
Zondcr dat hier uitgebreid wordt ingegaan op de historische ontwikkding van het gezin (zie hiervoor onder andere De Boer en Boutdlier, 1982), kan warden aangenomen dat het gezin zich in de loop
van de geschiedenis heeft ontwikkdd van een primair economische
ecnheid tot cen primair emotionde eenheid. Weliswaar spe1en onder historici grote meningsverschillen over de precieze ontwikkeling
van het gezin, maar deze hebben niet zozeer te maken met de vraag
of als we1 vanaf wanneer de emotionalisering van het gezinsleven
zich heeft voorgedaan (Spierenburg, 1989). In dewoorden van Shorter (1977, p. 15): 'The modern nuclear family was born in the shelter
of domesticity [...] affection, inclination, love and sympathy take
the place of "instrumental" considerations [... ] children came to be
prized for what they were, rather than for what they represented or
could do. That's the essence of"sentiment".'
Deze voorstdling van het gezinsleven, dat wordt gekarakteriseerd
door harmonieen huiselijkheid, lijkt definitief op haar retour. Het is
met name dit type gezin dat Lasch (1977) in Haven in a Heartless
World zo ophemelt, en waarvan hij de tdoorgang zo betreurr. Van
den Akker (1988, pp. 15 c.v.) stelt dat dit gezinstype zijn hoogtepunt
bereikrc in de jaren vijftig en zcstig van deze eeuw - 'om vervolgens
in cen ongekend snd tempo terrein tc verliezen'. De ontwikkding
nadien omschrijft Van den Akker in tcrmen van deinstitutionalise-

ring, individualisering en p!uriformering van het gezinsleven: 'aan
meerdere manieren van denken, voelen en gedragen werd betekenis
gegeven en legitirniteit verleend'. De individualisering van het gezin
werd zeer recemdijk afgdost door de individualisering van de
gezinsleden (Brinkgreveen De Regt, 1990).
Van der Avort (1988) onderscheidt op basis van empirisch onder~
zoek in de jaren rachrig twee typen relaries: het burgerlijke type en
het partnerschapstype. Het eerste kenmerkt 1.ich door het zich conformeren aan de burgerlijke, romantische codes; in het tweede type
vormt de relatie 'a many possibilities thing' die de inzet van de gehele
persoon vereist. De inhoud van de relatie tussen de partners ligt niet

bij voorbaat vast, maar vormt eerder een 'constructie van degenen
die haar aangaan'. In een dergelijk nieuw 'gezins'-model, een onder~
handelingshuishouding (De $waan, '980), waaraan geen vanzelf~
sprekendheden meer voorafgaan, wordt ook het krijgen van kinderen een optie. [8 Het krijgen van kinderen is, naast vele andere, een
onderwerp van discussie in de rdatie gcworden: 'het ouderschap is al
problematisch lang voordat er kinderen zijn' (Van der Avort, 1988,
P·48).

Deze fundamentde vcrandering in het voonbrengen van nakomelingen is uiteraard van groOt belang voor de relatie tussen ouders
en kinderen. Het kind is niet langer 'gekregen', waarbij men probeen er het beste van te maken, maar het kind is 'gewenst', waarbij
de ouders hun keuze ten opzichre van het kind ook zullen moetl<:n
waarmaken. Het kind is als het ware niet meer 'schuldig' aan de
gezinssituatie, zoats dar voorheen het geva! was, maar de ouders
staan mored in de schuld bij het kind, dat ze 'per slot van rekening
zelfwilden'. De rdatie van ouders met hun kinderen wordt daarmee
ulterst 'gevoelig'.
Shotters woorden indachtig - het gezin als 'the essence of sentiment' - zouden we hier kunnen spreken van een nieuwe fase in de
'sentimentalisering' van de rdatie tussen ouders en kinderen. Pijnlijke ervaringen van een kind zijn niet langer inherent aan het 'opgroeien naarvolwassenheid', maar het gevolgvan gemankeerd ouderschap. Het kind krijgt zogezegd rechr op zijn eigen leed en wordt
daarmee als potentied slachtoffervan zijn ouders of de samenleving
18. Zo was in 1969 75% van de btvolking van meningdat hcc voorlbrwgtn van
kinderen herdod van ht, huwdijk i~; in 1981 i~ dic percenragc gczakt n'lar 46%; van
dt pn50nen van 21 (QC 24 jaar is nogslechls z8%d""e mening toegtdaan (Wceda.
J983)·
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gezien. Dit semimentaliseringsproces heeft een lange geschiedenis.
Vooral de psychoanalyse heeft in belangrijke mate bijgedragen aan
de aandacht voor het gevoelsleven van kinderen. Toch lijke juist het
sterk gei'ndividualiseerde 'nieuwe gezinscype' de sentimemalisering
van de ouder-kindrelatie te hebben versterkt.
Als beginpunt van de radicalisering van deze pedagogische Ontwikkeling kan de introductie van de pil worden gezien; de relarie tuSsen ouders en kinderen is 'gevoelig' geworden, omdat zij nier langer
vanzelfsprekend is. Van der Avon (1988) merkr in dirverband op dat
her ouderlijk gezag verschoof van 'ascribed' mar 'achieved'. Een
mored superieure positie van de volwassenen ten opzichte van het
kind is geen vanzdfsprekendheid, maar zal keer op keer bewezen
moeten worden. Het doorbreken van deze vanzelfsprekende gezagsrdatie maakt ouderen gevoelig voor de wensen van hun kinderen en
geefe kinderen 'eigen gevodens', die in de gezinsverhoudingen kunnen worden ingezet. De verzelfstandiging van het gevoelsleven van
kinderen drukt zich onder andere uit in de toekenning van rechten
aan kinderen. 19 Het individualiseringsproces zet zich na de emancipatie van devrouw 20 door in de emancipatie van her kind.
In een dergdijke context vormt afgedwongen seksueel contact
een groot onrecht: het kind heeft rccht op een eigen gevoelsleven en
een eigen seksude beleving. Die nieuwverworven kinderlijke 'sub~
ject-zijn' is op ewee manieren kwetsbaar: historisch omdat zij van
recente datum is en psychologisch omdar kinderen per definitie in
onewikkelingzijn. Van kinderleed lijkr dan al gauw sprake rezijn op
het moment dat volwassenen hun eigen behoeften ten opzichte van
kinderen laten gelden. Dit geldt eens te meer wanneer deze worden
opgedrongen. Ten aanzien van fysieke kindermishandeling merkt
Van den Dungen (1987) op dat die verschijnsel slechts bestaat bij de
gratie van onze hedendaagse ideeen over rechten van kinderen. Voor
seksuele kindermishandeling is dezelfde constaeering te doen, zij het
dat daarvoor - zoa!s we hebben gezien - de betekenis van incest

19- De h~rLijde van 's~fltim~m~lisering' hikt ~~n proC~5 van 'juridisering' van d~
posilievan her kind tc zijn. [n dit verb~nd b.n worden geweun op een gweiende
bdang5tdlingvoorde rechten van het kind (l:i~ bijvoorbedd Frank[in, 1986).
20. Om aan tegeven hoe md dit emancipatieproces is gcgaan, roepen we in herinnering dat pas in 1956 de vrouw wettdijk handelingsbekwaam werd verklaard, dat
IOtl97ode man:U5 hoofd van deechrverbintenis werd gezien en dat het wr 1984
duurdc voordat ook de vrouw wcttdijk mocht meebdissen over de opvoeding van
de killderen.
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diende te worden geseksualiseerd en verbreed tot een verschijnings~
vorm van manne!ijke dominamie. De culture!e gevoeligheid voor
kinderleed werd op ovenuigende wijze door het feminisme gemobiliseerd voor de aanklacht tegen manndijke onderdrukking.

VAN FANTASME TOT REALlTEIT

Her seksueel misbruikte kind heen zijn 'slachtoffersehap' te clanken
aan een sterke ideologische beweging, die bovendien kon aangrijpen
bij cen grote gevoeligheid voor kinderleed. In de beschrijving van

deze ontwikkeling is echter nog geen aandacht besteed aan dit Iced
zelf. Menselijk lijden vraagt om hulp, maar dit lijden moet dan we!
als zodanig worden herkend. De hulpverlening is hierbij van groot
belang geweesr. De psyehologische hulpverlening heefr met name
na de Tweede Wereldoorlog een niet meer weg te denken plaars veroverd in de westerse samenleving. Het feit dat zij momenteel zo'n
bdangrijke rol speelt in het aandragen van het probleem van de seksude kindermishandeling, roept de vraag op waarom zij dat niet veel
eerder !leeft kunnen doen.
Pas door het offensiefvan het feminisme om kinderen met vroegtijdige seksuele contacten als slachtoffer tezien, schrok de hulpverleningswereld wakker. In dat verband zou ik willen spreken van cen
'professionde blokkade' bij de benoeming van leed rot slaehroffersehap. In het vorige hoofdstuk is een dergdijke blokkade gesignaleerd in de suafrechtelijke sfeer, wanneer het erom gaat slachroffers
een plaats te geven in het strafproces. Voor het seksllele misbruik van
kinderen ligt zo een blokkade in de professionele psychologische
hlllpverlening, en meer in het bijzonder de psychotherapie.
In psychotherapie SChllilt ccn eigenaardige paradox. Enerzijds
dient de hulpverlener zich 'llnverfroren' op het standpullt van de
client te plaatsen. Diens beleving geldt te alien tijde als het enig geldende uitgangspunt voor de therapie. Anderzijds kan de hulpverle~
ner de lliringen van de client niet anders opvatten dan als een halve
waarheid. Die uitingen zijn immers symptomen of slechcs oppervlakkige verwoordingen van een dieper liggend en frustrerend psychiseh conflict dat boven tafd dient re komen. De woorden van de
client dienen te leiden tot niellwe woorden en uitingen die de waarheid naderbij brengen ofop zijn minst minder frustrerende betekenissen venegenwoordigen.
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Dc psychotherapeut is dus per definitie niet zozeer ge'interesseerd
in de gebeunenissen als zodanig, maar meer in de betekenis die zij
voor de betrokkene hebben. De feitelijke gebeunenissen leveren niet
meer dan anekdotes op; voor de therapie is de beleving van bc!ang.
De psychotherapeur zal zich er dan ook voor hoeden om een
(moree!) standpunt in te nemen over de feiten; slechts de verwerking
van de fciten vormt het onderwerp van het psychotherapeutische
gesprek. De psychotherapem onthoudt zich van oordelen om te
voorkomen dat zijn eigen berekenissen gaan preva[eren boven die
van de patient. (In psychoanalytische termen gaat het hierbij om het
voorkomen van 'tegenoverdracht'.)
Deze paradox van de hulpverlening, het vinden van de psych ische waarheid door af re zien van de feiten, gaar voor een belangrijk
dee! terug op Freuds theorie van het onbewusre. Ten aanzien van de
seksue!e kindermishandeling heeft de Freudiaanse theorie zelfs een
zeer specifieke rol gespeeld. Eerder in dit hoofdstuk werd gewezen
op de theoretische tebten over de rol van vroegtijdige seksuele ervaringen voor de ontwikke1ing van hysterie. Aan de geciteerde zinsnede van Freud over de vroegtijdige seksue1e ervaringen als de omdekking van de Bron van de Nij!, voegde hij in 1924 een voetnoot toe
(Ned. ven. I986, p. 27) die zeer verhe1derend is in dit verband: 'Dit
alles is juist, maar men dient te bedenken dat ik mij destijds nog niet
had bevrijd van de neiging tot overschatting van de realiteit en
geringschatting van de fantasie.' De ontdekking dar aan de hysterische symptomen van zjjn vrouwelijke patienten seksueel misbruik
ten grondslag ligr, trekt hij een aamal jaren later in rwijfe!. Zijn
patienten diepten geen werkdijke gebeurtenissen uit de kindertijd
op, maar zouden slachtoffer zijn geweest van hun eigen fanrasie.
Deze omslag in Freuds denken (voor her ecrst gcformuleerd in
1906), die zo bepalend zou zijn voorvde generaties psychoanalytisch
geschoolde psychiaters en psychatherapeuren, is in 1984 in een
kwaad daglicht komen te staan. De wl.'nmalige behel.'rder van de
Freud-archieven, Masson (1984), rrofdaarin vell.' sparen aan waaruit
zou blijken dar Freud zijn eerstc opvatring, bekend onder de naam
verleidingstheorie, onder grate (collegiale) druk liet varen vaor zijn
vee1 invloedrijker theorie over de vroegkinderlijke seksualireit. He[
kind zou ze1f verlangen naar incestueus comact en fanrasmarisch
gehoor geven aan dit verlangen. Om deze nieuwe thcorie te kunm:n
staven, zouden Freud en zijn dochter Anna ze1fs duide1ijke incestgevallen hebben vervals[ ofachrergehouden.

In hoev~rre Freud zich inderdaad heeft laten leiden door druk
van buitenaflaten we hier in het midden; zijn rweede opvatting was,
dunkt mij, evenmin gefundenes Frrssm voor de Weense burgerlijke
inrelligentsia. We! is duide!ijk dat het veronderstelde verlangen naar

incesrueus contact, als bran van het incesttaboe, in de afgelopeo
eeuw theoretisch van groat belang is geweest. Be!angrijk is dar Freud
war betreh de gevolgen van vroegtijdige seksualiteit, nietveel belang
meer hechtte aan her al dan niet rede karakter van de beschreven
gebeurtenissen. Israels (I993) heeft onlangs zelfs gepoogd aan te
tonen dat de incestgevallen door Freud zelfzijn geconsrrueerd, SOffiS
tegen de wens van berrokken patienten in. Vooral de opl-teffing van

het onderscheid russen we! en niet werkelijk voorgevallen gebeurtenissen, Iijkt van bctekenis voor het ongeloof en de halfslachtigheid
waarmee de in haar jeugd misbruikte vrouw in de spreekkamer werd
benaderd. Wat zij beweerde, kon niet waar zijn en als het we! waar
was, dan was dat therapeutischgesproken niet van be!ang. Psychisch
leed is voor de psychoanalytisch georienreerde psychotherapeut iets
anders dan slachtofferschap. ~l
Volgens Finke!hor (1982) had seksude mishandding ontdekt
moeten worden door de psychiatrie, zoals I}rsieke kindermishandeling dat werd door de somatische medici. Dc 'ideologie over de kinderlijke fantasie' zou deze omdekking echter in de weg hebben
gesraan. Naar zijn mening is het dan ook niet verwonderlijk dat seksuee! misbruik van kinderen in de hulpverlening werd aangekaart
door psychologen en maatschappelijk werkers, die minder behept
wuden zijn met de psychoanalytische denkbeelden. Deze constatering is ongerwijfe!d juist, zij het dat ook deze categorieen hulpverleners relatieflaat wezell op het bestaan van seksuele kindermishandeling.
Ook bij deze hulpverleners was naar mijn mening sprakevan een
professionele blokkade. Dezt: had echter een war andere achrergrand. Velen van hen beroepen zich op een van de belangrijksre concurrerende rherapeutische scholen, de gezinstherapie. Deze is rheo~l. H~tzeJfd~ g~Jdt vaor d.. psychoanaJytisch.. b~handeling van dedader. Dat deze
slaehmffers heefl gemaakt, is voorde rherapie niet van belang. Het delict vormt een
gebeurtenis in de Jevensloop e.q. psyehisehe realireil van de analysanr (Bourdlkr,
imerview mer Mooij, 1991b). In de bchandelingvan ineestplegets word! mct dit
psyehoanalytisehe uitgangspun l gcbrokcn. De rherapeut eist van de di~l\( dOlt hij
crkenr Iced re h..bben berokkend en dal hij hiervoordeverantwoordelijkheid op
zieh neemt (zie Frenken, 1989; BulJens, 1991).
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retisch gebaseerd op de systeemtheorie. In deze benadering wordt
het gezin opgevat als een systeem van e1ememen dar is verankerd in
een communicatieve structuur. Het gedrag (de communicatie) van
een van de e1ementen is niet los te zien van dat van de andere. Problematisch gedrag dient vanuit deze opvatting niet te worden gereduceerd tot een problematjsche psychische structuur, zoals in de psychoanalyse het geval is, maar diem te warden begrepen vanuit een
problematisch gl':zinssysteem. Incest verwijst in deze visie niet alleen
naar de vadl':r, maar naar aliI': gezinslcden, waarbij met name de rol
van de maeder in het gedingkomt (MacLeoden Saraga, 1988). Hier~
mee wordt een hardndckigl': apvatting bevestigd, die door Kempe en
Kl':mpe (I978) aIs volgt wl':rd geformuleerd: 'We have nor seen an
innocl':nt mother in longstanding incesr. ':u
In hoeverre de moeder 'schuld' heeft aan selcsueel misbruik van
kinderen is hier niet aan de orde. Maar het feit dat de gezinstherapeut 'de waarheid in het middl':n van het gezin projecteen' (De Boer
en Boutellier, 1982), betekent dat de schuld pl':r definitie gespreid
wordt over de dader, de moeder als medeplichtige en het slachtoffer
zelf. Een dergelijke rhetapeutische setting vormt een slechte uitgangssituatie om eventueel seksueel misbruik boven water te krijgen,
want 'als partijdigheid gevraagd wordt, is een zich boven de partijen
verhcffende globale visie altijd vetontschuldigend' (Heerma van
Voss, 1987). ~3 Van de derde therapeutische richting die in dit verband
van belang is, de gedragstherapie, kan worden gezegd dat dl':ze zich
perdefinitie niet bezighoudt metgebeurtenissen in het verleden.
Gezien deze theorl':tische opvattingen achter de hu!pverlening
wekt het geen verwondering dat Frenken en Van Stalk (I987) in hun
onderwek mar de hulpvl':rlening aan incests!achtoffers vonden dat
hulpverleners in zestig procent van de gevallen nier ingingen op de
doorvrouwen naarvoren gebrachte incestcrvaringen. Bij een tweede
hulpverleningsconract was dat bij zestig procent opnieuw niet het
geval; in daaropvolgende contactl':n daalde dit percentage iets. Frenken en Van Stolk wijzen erop dat het slachtoffer afhaakt omdat 'de
cultuurvan hetzwijgen in de hulpverleningworcltvoorrgezet', waarhij zij overigens aantekenen dar het slachtofferdaarmee instemtvanwege de wens het pijnlijke verleden re verdringen. Met name bij de
22. Zie vooreen feministische kritiek op de 'collaborerende' moeder, Wauenberg
(1985)·
23. In dit verband is doorverschillende auteurs voorgardd om in incestgevallen aan
iederc di~nt cen eigen Thel~pcur toe te kennen (zie onder andere Jonkcl, 1987).

hulpverlening door de Riaggs vonden zij het gezichcspullt dat de
clicotcn hun probleem zelfz.ullen moeten oplossen. In de alternatieve hulpverlening werd meer geredeneerd in termen van solidarireit
en morelc verontwaardiging over het gebeurde.
De terughoudende opsteHing van de hulpverlening, die ongerwijfdd reeds ten tijde van her onderzoek van Frenken en Van Stolk
aan verandering onderhevigwas, wordtdoor hen verk!aard uit onzekerheid en ondeskundigheid aan de kam van de hulpverlener. Op
grond van de voorgaande beschouwing wordt het aannemelijk dat
deze temghoudendheid veel verder gaat. Er bestond als het ware
geen theorcrische mogelijkheid om seksuele kindermishandelingals
1
realiteit te onderkennen. Gegeven de geschetste 'fantasmatische ,
'systematische', cn 'ahistorische' uitgangspumen stdt de hulpverlener zich in het algemeen op een amoreel standpunt, en is zeer terughoudend in het in morele termen 'inbreken' in de beleving van de
diem. In de hulpverlening ombrak het met andere woorden aan een
legitieme positie voor 'het slachtoffer'.
De opheffmg van deze conceptuele professionele b!okkade is van
cnorm belang geweest voor de lokalisering van seksuele kindermishandeling. Dat (een dee! van) de hulpverlening 'gegrepen' kon wor~
den door 'de reele ervaring' van slachtofferschap en afsrand nam van
enkele essenticle theoretische inzichten, wijst op de kracht van het
hier beschreven victimalisetingsproces. Volgens Van Daalen (l990)
nam de hulpverlening zonder meer de feministische dcfinitie over.
Het feit dat ze ziende blind was geweest, [eidde tot een klakkeloze
acceptatic van de structurele definitie van seksude kindermishandcling. In de van oudsher besloten therapiekamer werd vervolgens cen
onuirpunelijke bron gevonden om het leed dar seksueel misbruik
van kinderen teweegbrengt, in de openbaarheid te brengen. Z4

CONCLUSIE

Een van de meest gecompliceerde en pijnlijke aspecten van incestueuze seks is dat men nict kan zeggen dat het alleen gemotiyeerd
wordt door vijandigheid of eenvoudigwcg ervarcn wordt als misZ4. In dez.econte>;( kwam de discus5ieop gang over de betrouwbaarheid V;l.n de
verklaringell van kinderen. bijvoorbedd bi; gebruik van rogmoemde:.lm.tomi,<;hc
poppen, Zie vooreen lluchtere beschouwing hierover, Elbers en T er Lak (1989).
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bruik. Seksuele interesse van volwassenen in het algemeen of verwanten in het bijzonder kunnen door het kind oak warden ge"interpreteerd of ervaren a[s affectie. 'Understanding incest requires
accepting ambiguity', srdr Gordon (1988, p. 209) in dir verband
vast. Seksueel misbruik van kindcren heeft de verraderlijke capaciteit om 'gewoon' re zijn, overeenkomstig de sekseverhoudingen,
aldus Gordon. 15
Het benoemen van seksueel contact van een kind met een volwassene tot iets 'ongewoons', dat mentale pijn voortbrengr, veronderstelt andere morelc duidingen, die tot het eind van de jaren
zeventig eenvoudigwcg nictvoorhanden waren: de klassicke betekenis van incest ging voorbij aan het seksuele karakter ervanj in het
tijdperk van de 'scksuele bcvrijding' was er weinig oogvoor de positie van het lustobjectj de ideolagische positie van het kind bevond
zieh tot in de jaren zeventig nog in het kidzog van de ouders en de
hulpverlening zat tot voar kort gevangen in een amoreel adagium.
In de belangstelling voor scksuele kindermishandeling in de jaren
tachtig lijkr zich cen verdichting van een aantal culturele veranderingen re hebben voorgedaan, die heeft geleid tot de victimalisering van
seksueel misbruikre kinderen. Aan ongevraagd seksueel contact fUSsen volwassenen (al dan niet verwant) en kinderen is een nieuwe
morele betekenis toegckend. Het resultaat van deze verdichting is
een essentide verandering in de betekenis van seksueel contact russen mannen en (hun) kinderen. Negatieve seksude ervaringen veranderden van ambigu en pijnlijk geheim tot een 'life event" een
beslissende gebeunenis in de persoonlijke ontwikkding.
In een dergdijke omslag vormde eind jaren tachtig iedere nieuwe
'onthulling' (Oude Pekda, 'De Bolderkar', kinderporno, de Arnhemse kinderrechter, Zenen, enzovoon) een hron van emotie en
leiddc iedere nieuwe getuigenis tot oplaaiende morde verontwaardiging waarmee het victimaliseringsproces keer op keer bevestigd
werd. Het seksueel misbruikre kind wed S!achtoffer, omdat het in
de openbaarheid als siachtoffer werd geddinieerd. En de ineestpleger werd Dader, omdat hij publiekelijk ab 20danig werd aangemerkt. Tot voor kart, en weHicht nog steeds, zijn er morele noties
acticFdie de rol van dader - althans voor zichzelf-legitimeren. In dit
verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op de christelijke mo25. Vergdijkopdit punt 'de macht van de vanzclfsprekendheid' in de
seksevuhoudingen (Komter, 1985).
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raal 26 ; 'de bevrijde seksualiteit'27 , en 'het kind als bezit' (Baanman,
I987). Met het aan de kaak stcllen van seksueel misbruik van kindcren verliezen deze neutralisaties (vergelijk Sykes en Marza, 1957) aan
betekenis. Een adequatere vorffi van prevenrie lijkt overigens nauwelijksdenkbaar.
Seksuele kindermishandeling spedr een rol in de vestiging van
nieuwe morde criteria, die primair verwijzen naar de fysieke en persoonlijke imegriteit van 'de ander'. Schnabel (1990) spreekt hier van
de eis van wederkerighcid: de ander dient in re stemmen met de
gemaakte avances. In aUe andere gevallen is er sprake van scksued
geweld en slachtoffcrschap. Deze eis impliceert cen eendimensionale opvatting van seksualiteit: instemming of geweld. Andere mogelijke betekenissen (inrimireir, spanning, esthetiek) verdwijnen daarbij naatdeachtergrond.
In de srrueturele feministische analyse van seksue1e verhoudingen wordt gewdddadigheid de essenrie van manndijkheid, waartegenover vrouwelijkheid het karakter krijgt van geweldloosheid. Vega
(1986) wijst erop dat hier een inrimiderend effect van uitgaat. Vrouwdijke seksualiteit verwijst dan ofw-e1 naar slachtofferschap, ofw-e1
naar volledige autonomie. Het eerste is het geva! in de victimalisering van seksued misbruik van kinderen , waarin de mcest abjeete
votm van mannelijkheid beschreven werd. Het rweede lijkt hetgeval
re zijn in her prostitutievraagsmk, her onderwerp van het volgende
hoofdstuk. Weliswaar is hier sprake van dezelfde mannelijke slechtheid, maar ten aanzien van het beeld van de betrokken vrouwen lijkt
de autonomie het re hebben gewonnen van het siachroffcrschap.

2.6. 'Her zaad van de man magnier verJoren gaan' (Ddhaas, 1985); zieook 'When
praying isn'r enough' (Horton en WilIiamson, 1988) w 1mbem en Jonker (198j).
27. Em van d"Clprichmers van de Vereniging tegen Seksud.. Kindermishandding
(Clpgericht in 198r door incesrsJachroffcrs), Ann..: 'Aanmoediging mr acrievc
seksuclc opvoeding heeftvoor ved vrollwen en meisjes een trellriggevolg. Genoeg
mannen [... ] kunn en lO hun eventuele geweren vcrschonen. Ze kllnnen zich2df[ ...)
2d fs schouderklopjes gcvcn' (Themanummer Sflwant, 198,).

Dedevictimalisering
van deprostitute

HOOFDSTUK

6

Oat sJachtofferschap de centrale metafoor van moralitcir is geworden, betekent nier dar er alleen maar nieuwe slachtoffers warden
gevonden. Slachtofferschap kan door bepaalde culturele ontwikkelingen oak achterhaald taken. Iedere tijd en iedere cultuur kennen
hun cigen slachwffers. Wie zichzelf slachtoffer mag, kan ofwil naemen, en wie als zodanig mag, kan ofwil warden aangewezen, is aan
vcrandering onderhevig. $oms wordt men tegen wil en dank als
slachmffer aangemerkt (veellichamelijk gehandicapten ervaren dit
w); soms ook weigert men aan Iced de stams van slachtofferschap toe
re kennen (dit lijkt sinds enige rijd het geval re zijn bij asielzoekers).
Oak kan in een bepaalde sociale kwesrie het slachrofferschap verschuiven van de eoe naar de andere partij (hetgeen in de criminali·
teitsdiscussie van de jaren rachtig het gevallijkr te zijn). Tevens kunnen er, al dan niet door eigen toecioen, slachroff'ers van her toneel
verdwijnen. Hun leed wordt nict meer alsvorm van slachrofferschap
gezien, ofde betrokkenen willen het zelfniet meer zo zien.
In hoofdstuk 4 werd in dit verband de discussie rond het begrip
slachtofferloze delicten besprokcn. Tussen victimisatie en criminalisering staat het begrip victimalisering: de benoeming tot slachtoffer.
In een periodevan morele fragmentering kan al gauw een gehrck aan
consensus optreden over de relevantie van strafwettelijke bepatingen
waarin een vorm van evident slachtofferschap onrbreekr. In die
gcvallcn spreekt men van slachtofferloze delicten. In de hier onrwikkelde rcrminologie gaat het daarbij om een proccs van devietimaiise-

ring. Hiervan lijkt-althans in Nederland-sprake te zijn in hct prostitutievraagstuk. In honderd jaar tijd is het denken over prostitutie
radicaal veranderd. Deze verandering komt tot uitdrukking in de
opheffing van het zogenoemde 'bordeelverbod'.
Hetverbod op het gelegenheidgeven rot prostitutie kwam in 1911
in het Wetboek van Strafrecht (250bis WvSr.) te staao. 'Seksueel
contact tegen een materiele vergoeding'l werd op zichzelf nietstrafbaar geacht. De 'gevaJlen vrouwen' verdienden eerder bescherming

dan maf. Hun yid als slachtoffers van de mannelijke lust en de maatschappelijke omseandigheden niees kwalijk te nemen, 20 luidde de
redenering. Niet de prosrituee, maar degenen die haar exploireren,
de proxeneren, dienden in de beklaagdenbank te staan als de verantwoordelijken voot een als immoreel gekenschetsre prakcijk.
Eeneneachtig jaar later, in 1992, werd door de Tweede Kamer een
wetswijziging van her artikel aangenomen, die neerkomt op het
afschaffen van het bordeelverbod. Het exploireren van een borded
worde niet langer strafbaar gesre1d, tenzij sprake is van dwang, misbruik van overwichr of van misleiding. Oit voorstd werd overigens
reeds in 1986 door de regering in de TwC':C':dC': Kamer gebrachr en werd
nadien op enkele punren gC':wijzigd. 2 De wijziging markeert een fascinerende omslag in de Nederlandse (seksuele) moraal. Werd het
verbod ingestdd om de prostitutie als zodanig uir re bannen, de afschaffing van het bordeelverbod heeft tot doe! de prosrirutie arbeidsrechrelijk vorm re kunnen gcvC':n. De prostitucc lijkr haar vanzdfsprekende srams van slachtoffer re hebben verloren en wordr geacht
aanspraak te kunnen maken op respectabde arbeidsomscandigheden. Her bordedvC':rbod wordr daarbij als obstake! gczien.
In dit hoofdstuk wllen de verwikkdingen rond het bordeelverbod worden beschreven. Het !evert een verslag op van de ontwikkeling in de morele beeekenis van proscitutie. Daarbij wordt zichtbaar
gemaakt hoe de slachtoffersratus van de prostituee langzaam afbrokkdt. Deze devictimalisering van de prostituee is vanzelfsprekend
niet wnder slag of sWot gegaan. Met name de feministische beweging spedt een precaire rol. De instdling en de afschaffing van het
bordeelverbod vonden plaats mede onder druk van respectievelijk
dC': eerste en de tweede feministische golf. Eerst wordt dan ook ingegaan op de discussie over de zedelijkheid aan het eindevan de vorige
eeuw, die leidde tot de 'puriteinse' zedelijkheidswetgeving van 19II.
Definirievan prostirutk voJgcnsde mr. de Graafsrichring (Scholtes, 1980).
2. Het heeft ZC:$ jaar geduurd voordar dele wetswijziging de T weede Kamer was
gepasseerd, omdat do: minister her nodig achtte de wc:tswijziging te koppden ~an
"en scringemer bdeid tc:gen vrouwc:nhandc:l. Dc:cDA-fracrie in de Eerste Kamer
schrok enigszins terug voor de implicatie dat iedere gc:meente vergunningen zou
moc:ren afstaan voor borddc:n. Als compromis is roc:gc:voc:gd dar gemeemen
bordden binnen hun gren2cn kunnen verbieden. Qverigens isookde bc:paJing
toc:gc:voegd dar minderjarigen en prostitutes van Janden buitc:n de fG gec:n
werkvergunningkunnen krijgen. Zievoor een uitgc:werkrc kririek op dele
toc:voc:ging, die medio 1993 de Eersre Kamer nog niet is gepassec:rd. Haveman en
Wijers (1992) enAJtink (1992).
1.
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Na een schets van het prostitmievraagsruk in de russenliggende
periode wordt de hernieuwde morde d i.~nl.~sie in de l"W("ede feministische golf geanalyseerd. De vanzelfsprekende slachtofferpositie van
de prostituee b!eek onhoudbaar te zijn geworden.

VAN REGLEMENTERING TOT BORDEELVERBOD

Aan het eind van de vorige eeuw was in brede kring sprake van een
grote bezorgdheid over de 'prostitutiequaestie'. Deze bezorgdheid
beperkte zich niet tot Nederland, maar hestond in meer landen waar
sprake was van een gereglementeerd prostitutiestebel. Dit stdsd
hicld in dat prosritucesen bordelen gercgistrecrdstonden bij de politie en dat prostituees verplichr waren zich onder geneeskundig toezicht te srel!en.3 Vooral de ongerustheid over de toename van
geslachtsziekten onder de bevolking speelde hierbij een bclangrijke
roJ. Zowel de registratie als de medische controle wcrden overigens
op een nogal halfslachtige wijze uitgevoerd. Dc reglemenrering was
klaarblijkelijk geen stevig gevestigde praktijk (Sijmons, 1976 en
1980; Stemvers, 1985").
lnreressanter in her kader van dir hoek is de discussie die ontstond naar aanleiding van de reglementering. Dit stelsel werd in toenemende mate gezien ais een door de staat gelegitimeerde vorm van
onruchr. De discussie tussen voor- en tegenstanders van de reglementeting staat wd te hoek als de strijd van de 'hygienisten' en de
'abolitionisten'. De hygienisten kozen een medisch uitgangspunr
(het gevaarvan de verspreiding van geslachtsziekten) voor het prostitutiebeleid, de abolitionisrcn kozen als verrrekpunr een morde
beoordeling van prostitutie. De cerstcn pleitten voor een door de
overheid gecontroleerde prostitutic, de laatsten voor algehcle bestrijding ervan, gezien de ondermijnende invloed op de zedelijke
moraal.
3. Deze vorm van registrarie en controlewerd in Nederland ingesreld tcn tijde van
de inlijving bij het Frame Rijk in IHn. Her Ned~rlandscCriminecl Wetbock werd
vcrvangen door de Franse Code Penal, waarin "Heen h~1 bevordeten van ofllucht
met mindcrjarigen werd verboden. ProStiIUtie ~n het houden van bordden waren
nict verboden, maarvia loka!everordening~nwd gereg!~menreerd.Nahet vertr~k
van de Fransen werd het geneeskundig toezicht offici~d atgeschaft, maarvia lokalc
verordeningen in de jaren denigopnieuw ingevoerd. D~ Gemeenrcwervan 1851 van
Thorbecke legde gemecnten de verplichring op om een verordening in het belang
van opcnbareorde, 1;(Oddijkheid en gelOndh~idop t~ stdlen.
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HYGIENISME

De sterke positie van de hygienisten, halverwege de vorige eeuw,
heeft in het algemecn re maken met de opkomende machr van de
medici (Hekma, (985). Meer in het bijzonder steundezij op rwee pijlers. In de eerste plaats was er war betreh de geslachrsziekten sprake
van een groat volksgezondheidsprobleem. De syfiJis (alle geslachtsziekten werden onder deze nocmer gebracht) werd beschouwd als de
gesel van de tijd en de prostitute als de belangrijkste besmettingsbron. 4 In de rweede plaats was er in deze relatief liberale periode
sprake van een wdwillende houding ten opzichte van proscirutie.
Sijmons (198o, p. 76) spreekt in dit verband van de 'leer van het
noodzakelijk kwaad' en vat deze leer als vo!gt samen: 'Yoor de man
werd het noodzakelijk geacht zich seksued te uiten. Om de man
tegen geslachtsziekren te beschermen, dienden de prostituees zich
aan een geneeskundig onderzoek re onderwerpen. Toch vond men
prostitutie oDzedelijk en hield men het zoveel mogdijk in het verborgene. De prostituee teoslotte werd gezien als een verachrelijk
wezen.'
Prostitutie was als het ware synoniem met geslachtsziekte en het
hoeft dan ook geen verbazing re wekken dar vooraansraande medici
zich tot voarvechrers van de reglementering opwierpen. Gezien het
onmiskenbare risico van verdere verspreiding van de syfilis moest de
oppositie tegen de medici van goeden huize komen om aan het idee
van rcglementering (datwil dus zeggen regisrratie en medische controle) te kunnen tamen. Dat was inderdaad het gevaL In een coalitie
van protestanten, katholiekcn, feministen (alien uit de gegoede burgerij) en later ook socialisten werd een wig gedreven in het liberaalmedische kamp. Met name de Nederlandsche Vereeniging tot
Besrrijding van de Prostitutie (N v P ) speelde een beslissende ideologische rol. l Deze vereniging werd in 1878 opgericht door dominec

4. In 1860 leed vijftien procentv~n de N~de[bnd~e sold~ten ~~n dezogenoemde
velluskw;l.len. In Oost·Ind ie werd "elfs het dubbele hiervan geregistreerd.
OYerigens kon pas tegen heteinde van de negentiendeecuw van ten 'lama!
geslachtsziekten de di'lgnose metzekerheid worden gesteld. In 1907 werd pas ten
afdoende genetsmiddcJ gevonden; yoordien wetden kwikbeh~ndeJingen gegeven,
die "",arschijnlijk ergerwaren dan de kwaal (Stemvers, 1983).
I. In de loop van de tweede heJfr y~n de negentiende eeuwwerdcn yerder nog
opgerichr: het Comilc {Ct Opbeuringvan Boervaardig GewJJen Vrouwcn (1847),
de feministisch ge"inspireerdc Nedcrlandschc Vrouwenbond ler Verhooging van
het ZedeJijk Bewustzijn (1885) en de Middernachmcnding (1891).

Hendrik Pierson, de directeur van de door Heldring opgezette filantropischc inriehtingen te Zetten (1848).
Reglememering kwam in feite neer op door de staat gelegirimeerd overspel, schreefdominee Pierson in zijn brochure G~wettig
deontuchten in het maandblad van de NVP Getuigen en redden. De
staat diende prostitutie niet re erkennen, omdat er een demoraliserend effect van uit zou gaan. Prostitutie ondermijnde het gezinsleven, rerwijl de reglememeringher bezoek aan prostituees juist legitimeerde. Geslachtsziekte was een zaak van individuele hygiene en
kon volgens Pierson geen onderwerp van staatszorg zijn. Bovendien
was er sprake van rcchtsongelijkheid, omdat de prostituamzich niet
hoefde te laten comroleren. Ten slotte achtte hij het nuttig effecrvan
de medische contro!e nihil.
Het beslissende argumem dar Pierson naar voren bracht, was
waarschijnlijk zijn afwijzing van de noodzakelijkheid van prostitu~
tie. Hij bestreed de alom geaccepreerde opvatting dat de mannelijke
geslachtsdrift via de prostiturie moesr worden gekanaliseerd. Dit
argument lijkt de sleutel rezijn van de grote moralistische omwente~
ling in het 'fin de siede'. De vanzelfsprekendheid van een biologisch
gefundeerde mannelijke lust, waarvoor de prostiruric als uitweg
diende, werd niet langer geaccepreerd. Zo luidde een der stdlingen
van de NVP: 'De cischen der l.edelijkheid zijn voor man en vrouw
gelijk', hergeen betekende dat mannen net zo 'kuisch' moesten worden als hun vrouwen. Met name op dit punt konden 'de dominees'
en de opkomende vrouwenbeweging elkaar vinden.
FEMINISME

In dit verband is het van belang te wijzen op het internationale
karakter van de anti~prostitutiebeweging. Zo was er contact tussen
Hendrik Pierson en Josephine Butler (Sijmons, 1980, p. 67). Deze
christelijke vrouw richtte in 1869 in Engeland de Ladies National
Association op. De feminiMisch ge"inspirc:erde bewc:ging venene zich
tegen de zogenaamde 'Contagious Diseases Act' die vijfjaar eerder in
Engeland werd aangenomen. Deze wet vormde de Engelse vatiant
op de reglementering. Butler achtte dit een 'immorde en onwettige
wet'. Prostituees waren volgens deze eerste feministische groepering
niet de 'gevallen vrouwen' die borg stonden voor een tegen de 'mannelijke natuur' beschermd leven van de overige vrouwen, maar zij
waren het slachtoffer van de onzedelijke mannelijke lusren.
De term abolitionisme, die werd gebruikt in de strijd tegen de
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zwarte slavernij, werd ook van toepassing geacht op de gereglementeerde prostitutie. Hij kreeg internationale zeggingskracht toen in
1875 in Parijs de 'Federation Abolitioniste Internationale' werd opgericht. In her verlengde daarvan werd (oak in Nederland) gesproken van de handel in blanke slavinnen. Opmerkelijk was dae het
feministische venet tegen prostitutie hand in hand ging met de politieke eis van stemrecht voor vrouwen. Dit komt onder andere ror
uirdrukking in de leus van een van de gezusrers Pankhurst: 'Votes for
Women, Chastity for Men'. Zeddijkheid werd mede door roedoen
van de vrouwenbeweging een politieke aangelegenheid. Purireinen
en feministen konden elkaar in deze politiseringvinden. Anders dan
in het, in die tijd, overwegend confessionele en liherale Nederland
speelden ook de socialisten, die prostitutie als een kapitalisrisch
kwaad veroordeelden, hierin eell belangrijke rol.
De ami-prosrituriecoalitie in Engeland was dan oak buieengewoon succesvol. Her was het eersre land waar, in 1885, de reglementering werd afgeschafr en een bordeelverbod werd ingesteld. Ook
ten aanzien van de Nederlandse beweging valt op dar het verzet
tegen de gereglemenreerde prostitutie succesvol was door de verschillende coalities die werden gesloten. Het ging daarbij met name
om genoemde confessionde groeperingen, die zich verzetten tegen
iedere uiting van een liberrijnse seksude moraal.
De relatief liberale medische moraal inzake prostitutie legde het
af regen een steeds bredere beweging die een restrictief zedelijk
beleid voorstond. Na de secularisering van de NVP in 1888 sloten
zich in toenemende mate ook feministen en medici aan bij de anri~
prostitutiebeweging. Op een in 1889 door de NVP georganiseerd
congres6 waren ander andere verregenwoordigd de Nederlandsche
Vrouwenbond rer Verhooging van hee Zedelijk Bewustzijn en de
Nederlandsche Vereeniging eer Behartiging van de Belangen van
Jonge Meisjes. Oak de eerste vrouwelijke huisarts, Aletta Jacobs,
kwam op de presemidijs[ voor.
In plaats van kanalisering van de 'naruurlijke' manndijke lusr
werd het idee van 'seksuele onrhouding' als gezonde (mannelijke)
levenshouding gepropageerd. Daarbij moer in het oag warden
6. T ocn in 1985 in de Brakke Grond teAmsterdam heteerste intemationalecongt<:s
van prostitutes werd gehouden. zullen waarschij nlijk weinigen zich gerealiseerd
hebben dat bijnaeen eeuweerder (1889) op noggccn hondcrd metcrafstand in
Frascatic ook over prostitutie werd gecongresseerd, met een volstrekt rcgengesrddc
inzet.
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gehouden dat in deze tijd seksualiteit synoniem was met mannelijke
seksualiteit. VOOt de positie van de vrouw was in de seksuelc: moraal
gc:c:n zelfstandige rol weggelegd. Het politieke verzet van de fc:ministen tegen de mannelijke dominamie kon met andere woordc:n
gemakkelijk samengaan met de: puriteinse moraal, die in Nc:derland
vooral vanuit christelijke kring werd gepropageerd. De vrouwenbeweging aan het eiod van de vorige eeuw kon zich politiek optrekken
aan het seksude moralisme. De prostituee vormde in die zin een
negatiefreftrentiepuntin de beweging voor gelijke rechten van vrouwen. In plaats van 'een verachtelijk wezen' werd de prostituee siachtoffer, slachtoffervan mannelijkheid.
HET BORDEELVERBOD

Walkowia (I980a) wijsr erop dar in het verlengde van de vrouwenbeweging el.":n algeheel offensief onrstond regen seksuele devianrie.
Een vergc:lijkbare onrwikkcling deed zich voor in de Verenigde Staten (Connelly, 1980; Messerschmidr, 1987). Ook in Nederland lijkt
prostitutie het breekpunr te zijn in het denken over de seksuele
berrekkingen. Gesterkt door haar succes rond de prostitutie ging de
NVP zich vanaf1893 ook in toenemende mate rich ten tegen zaken als
pornografie en andere 'immorele' uitingen, met name van de jeugd.
De anri-prosrituriebeweging groeidc uir ror een brede srromingvoor
een nieuwe zedc:lijkheid. Toen in het begin van de: eeuw, door de
invoering van het algl.":mene kiesre:cht, de confessionden srerke posities verworven in parll.":menr en regering, onrsrond de polirieke
mogelijkheid de 'nieuwe moraa!' re lcgaliseren.
In I9II werd de zedenwergeving van minisrer Regout aangenomen. De historicus Jan Romc:in beoordeddc: dezc wetgeving later als
de 'institutionalisering van de preutsheid' en Pompe (1963) wijst
erop dat met deze wetgeviog de publieke moraal een der gronden
werd om feiten strafbaar re stdlen. De belangrijksrc wijziging ten
aanzien van prostitutie was dat de reglementering werd afgeschafr en
het onderhavige bordeelverbod (art. 250bis WvSr.) werd ingesteld.
Daarnaastwerd artikel432, gericht tegen landloperij, uitgebreid met
een bepaling tegcn soureneurschap. Vergelijkbare werswijzigingen
vonden, naast Engeland (1885), plaars in Denemarken (1901), Zweden (t918), Duitsland (1927) en veellarcr in Frankrijk (1946) (Kiedrowski en Van Dijk, I984).
Overeenkomstig de idccen van de abolitionistcn werd cen aJgc~
heel verbod ingesteld op het gelegenheid geven tot prostitutie, zon-

der de betrokken vrouwen te criminaliseren. De wetgever richtte
zich regen hen die profijt trokken van het prostitutiebedrijf. (Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de meeste staten van Noord-Amerika,
waarin prostitutie als zodanig werd verboden.) De prostitutiewetgevingvan 19II was dus een expliciete pogingom prostitutie uit te bannen. De christdijken zagen er een mogdijkheid in om het huwelijk
veilig te srellen, de socialisten om een uirwas van het kapiralisme re
besrrijden en de vrouwenbewegingom haar politieke macht tevestigen. De prostituee had een 'voortrekkersrol' vervuld in de herdefiniering van de mensdijke scksue1e betrekkingen. Haar slachtofferpositie was daarbij, onder andere door wedoen van de vrouwenbeweging, hecht verankerd in de verschillende wilen.
In de loop van de jaren twintig en dertig neemt de aandacht voor
prosricutie flink af. De bezorgdheid over prostitucie lijkt net zo sncl
verdwenen re zijn als ze was omsraaOj oak in andere landen is dit het
geval geweest (Conno!ly, 1980). Deze teruggang in morele bezorgdheid rond de prostituee kan wdlicht worden verklaard uit het feit dat
de eerste feminisrische golf was gesmoord in een allesoverheersend
gezinsdenken. Juist in haar samengaan met puriteinse bewegingen is
de vtouwenbewegiog van rond de eeuwwisseling weggecbd: 'social
purity left its imprint 00 the women's movement' (Walkowitz,
1980b). De positie van de vrouw was nauw omschreven en de verhouding cussen de seksen leek vasr te staan. Prostitutie had eenvoudigweg geen plaats meer in de morele verhoudingen.
De problemen bij de handhaving van het 'bordeelverbod' (Sremvers, 198») hebben zeker een rol gespee!d in het ontsraan van een
soort berusting. Zowel Walkowitz als Hekma wijzen erverder op dar
de aandacht in de 'seksuele politiek', onder andere door roedoen van
de seksuo!ogie, verschoof naar een andere in de openbaarheid tredencie 'perversie', namdijk de homoseksuaEreit. Prostitucie werd
van een algehed te bestrijden verschijnsel weer tot een, ditmaal verboden, noodzakdijk 'kwaad', dar in toenemende mate oogluikend
werd toegestaan. Er trad een relatiefstille periode in na de instelling
van het bordeelverbod (Altink, 1983).

EEN PSYCHOSOCIAAL PROBLEEM

In de telatieve morele stilte rond het prostitutiebedrijf, waaraan ook
de Tweede Wercldoorlog heeft bijgedragen, ontstaat in de loop van
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de jaren vijftig verandering door een toenemende psychosociale aandacht voor prostitutie. Deze aandacht moet vanzelfsprekend worden gezien tegen de achtergrond van de opkomst van de verwrgingsstaat. Een eerste aanwijzing voor deze psychologisch ge1nspireerde
aandacht vormt de publikatie van cwee procfschriften. In 1956 verschijnt het proefschrift van Hijmans, Vrouw en man in deprostitutie.
Een sociologuch psychologische studie, die de prostituee als geestelijk
onvolwaardig beschrijft. Zij behoeft bescherming en steun van de
overheid, cerwijl de repressieve aandacht meer zou moeten verschuiyen naar de vraagzijde.
Eveneens sterk psychologiserend is de publikatic van Wong Lun
Hing ult 196I. Hij oncwikkdt hierin de zogenaamde p<M-factor
(waarbij P en M voor respccticvdijk vaderbeeld en moederbeeld
staan). Door een geringe oncwikkcling e.g. af..vezigheid ofaf..vijzing
van een vaderimago, wordt het moederimago rot een surrogaatUber-lch. Dezc gebrckkige gcwctensfunctie leidt tot een psychologische neiging rot onderschikking aan de man. Onder andere vanwege
en door middd van de emancipatievan dl': vrouw dient prostitutie te
worden bestreden. Het bordedverbod dient echter te worden afgeschaft en ook de souteneur verdient geen strafrechtelijke vervolging.
In hoeverre beide proefschriften een ideologische rol hebben gespcdd, valt niet te zeggen.
Een cweede, beleidsmatig belangrijker aanwijzing dat prostitutie
als een psychosociaal probleem wordt gedeflOicerd, is het rapport
Prostitutie en maatschappelijk werk uit 1964, uitgcbracht in opdracht
van het Nationaal Comite van Instdlingen voor Zeddijke Volksgcwndheid? Volgens dit rapport kenmerkt prostitutie zich in onze
cultuur door haar commercidl': karakter. Op basis van politiecijfers
wordt het jaarlijks aantal bezoekenaan prostituees, alleen in Amsterdam, op het 'ontstellende aantal' van 2,5 miljoen geschat. Oat wil
zeggen dat volgens het rapport minstens cwintig procent van de
mannelijke bevolking met prostimtie in aanraking komt. Op basis
hiervan wordt gecondudeerd dat er sprake is van een sociaal probleem van belang, dat om de hulp van het maatschappelijk werk, van
de geestelijke en zedelijke gewndheidswrg roept.
De commissie acht het gchanteerde abolicionistische stelsel (het
7. Devoor het rapponveranrwoordelijke commissiewerd overigenszcvcn j:l<lr
eerder ingestdd, tegdijk met een juridische commissie, die in 1960 pleittevoor een
wet~:utjkd regen de 'openlijkc' uitoefcningv:m prosritutie.
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nieHtrafbaar stellen van hetzich prostitueren) hetenig redelijke uitgangspuntvoor een sociale benadering van her prostimtievraagsmk.
Het opnieuw instellen van een vorm van overheidstoezicht (neoreglemematisme genoemd) zou betekenen dar de prostitutie daatbuitenom 'verheimelijkt en welig zou voorttieren'. Het optreden van
de politie dient echtet zoveel mogelijk te wotden teruggedrongen.
Daarvoor in de plaats zou het bdeidgericht moeten zijn op het doen
tcrugkeren van prostituees in het burgerlijk leven (resocialisatie)
door gespeciaiiseerd maatschappdijk werk. De heropvoeding in speciale opvangcentra zou aan de betrokken vrouwen haar sociale en
zdftespect dienen te hergeven. Daamaasr wardt gepleit vaor cen kli~
maatsverandering rond prostitutie via het aanhalen van de gezinsbanden, her versterken van de morde opvattillgen, her streven naar
een gelijke economische positie van mannen en vrouwen en het
geven van volksvoorlichting.
Hoewel over de morele afwijzing van prostitutie door deze commissie geen misverstand kan bestaan, wordt in het rapport duiddijk
cen andere toon aangeslagen dan in de abo!itionistische pleidooien
van een halve eeuw daarvoor. Oveteenkomstig de tijdgeest, waarin
de sociale sector een steeds belangrijker rol wordt toegedacht bij het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, wordt gepleit voor een
benadering vanuit het 'verzorgingsperspecrief'. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat er volgens de commissie een einde moet komen aan de
minachting voor (ex~)prostimces, omdat deze 'buiten iedere proportie is in vergelijking met andere niet-strafbare immotele gedtagingen', zoals voor- ofbuitenechtelijke gemeenschap. Dienovereenkomstig wordt ook gepleit voor een terughoudende opstdling van
het strafrechtelijkapparaat.
Terughoudendheid in het strafrechtelijk optreden wetd twee jaar
eetder ook bepleit in het rapport van de Commissie-Stoffels (Stoffels, 1962). Deze commissie kreeg in I962 van de minister van Justirie
de opdracht te onderzoeken in hoeverre op het gebied van de zedenwetgevingwijzigingen ofaanvuHingen wenselijkwaren (waarbij met
name de souteneurs worden genoemd), 'vooral gezien de hiet te
Jande gesignaleerde uitdagende varmen van opwekking tot ontuchr'. Daarbij dienden ook de mogdijkheden te warden berrokken
van'resocialisering van hc=n die tot prostitutie zijn vcrvallen of die
daaruit voordeel [rekken'.
De commissie signaleert een oplevende belangstdling voor het
prostitutie-probleem, die volgcns haar niet zozeer dient te warden
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teruggevoerd op de omvang als we! de verschijningsvorm. Daarbij
wordt mer name de beruchre strafZaak rond de moord op 'Magere
Josje' genoemd, die in de pers breed werd uitgemeten. De commissie
is van oorded dat geen nieuwe strafmaatregden nodig zijn en acht
de bestaande bepalingen aanvaardbaar en voldoende. Een straffcr
optreden tegen prostitutie via nieuwe wergeving, zou een averechts
effect hebben en het re vcrwachten niet-naleven ervan 'zou de eerbied voordewet als geheel helpen ondermijnen'.
Het gematigd toepassen van het 'bordedvcrbod' voorkomt reglementarisme en maakt het abolitionistische stelsel leefbaar. De
grootst mogelijke meerderheid van de commissie is ook van mening
dat de soutencur eigcnlijk beter buiten het strafrecht gehouden zou
kunnen worden. De dwarsligger was Hartsuiker, de Amsterdamse
commissaris van politie, die in 1964 bij Nagd promoveerdc op De
souteneur in het Nederlandu recht (handelseditie I965). Prostitutie is
naar zijn mening tegen de zeden en openbare orde, en als wdanig
srrafbaar. Om pragmacische redenen zou mct name de souteneur
(via arc. 432 WvSr) diencn reworden aangepakt door hem niet voor
een overtreding, maar voor eeo misdrijf te vervolgen. 8 In tegenstdling tot dit represslcve minderheidsstandpur1t denkt de rest van de
Cammissie-Stoffds aan onderwijs, voorlichting en volksgezondheid
als de meesr gcbgende middelen om her prostitutieprobleem beheersbaar re maken.
Prostitutie werd gedurende de jaren vijftig en zestig, in weerwil
van hcr fel bevochren, op uitbanning gerichte bordeelverbod, pragmatisch en met de agen van de ':r.ielzorger' hekeken. Prostitutie was
weliswaat mOfed afkeurenswaardig, maar de verontrusting bleef
vootal beperkt torverschijningsvarmen die de opcnbate eerbaarheid
aantastten. Van een a1 re stringent strafrechtelijk optreden wetd niet
veel verwaeht en aan uitbrciding van de wetgeving wetd een avereehts effect wegesehreven. Inditvetband werdookde Internationa-

le convcnrie ter bestrijding van de prostitutie in 1951 door Nederland
nietondertekend.
Er kwam meer oog voor soeia1e faeraten in het prostitutievraagstuk en er was vootal bezorgdheid over d\': individued psychologische problematiek, waarmee prostirutie gepaard l\':ek te gaan. Prostiturie werd gezien a[s eell weliswaar perverse, maar wijd verspreide
8. Dit standpuntwerd in 1973 nog eens herhaald doorGroothuyse in Het mmselijk
tekortvall drpooier.
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seksuele uiting, die vooral om psychosociale aandacht vroeg. Prosriturie was in ongeveet een halve eeuw van een speetpunr in het probleem van de seksuele moraal tcruggcbtacht tot cen psychosociaal
probleem. De prostiruee bieefslachtoffer, maar behoefde eerder wrg
dan wette!ijke bescherming.

EEN SEKSUELE VARIANT

Een volgende fase in de onrwikkeling van her prosriwrievraagswk
voitrok zich aan het einde van de jaren zestig. Op zedelijk terrein
deed zich de in het vorige hoofdstuk reeds gerdeveerde seksude
revolurie voor, die door $chnabd (1990) is getypeerd als 'de onschuldigverklaring van de seksualitcit'. In de plaats van de opvatting dat
seksualiteit mDet worden begrensd, kwam de opvatting dat seksualitdt (of intimiteit, Van Ussd, 1971) de emancipatie van het individu
dient of ZOll mocten dienen. In deze periode, waarin bijvoorheeld de
Nededandse Vereniging voar Seksude Hervorming (NVSH) met
een ledenaanta! van 200.000 (1969) de grootste bloei in haar bestaan
doormaakte, wetden ved 'pervcrsies' ontdaan van hun negatieve
connotaties en rot 'variatie' gemaakt.
De afWijzing van pornografie, homoseksualiteit, seksualiteit met
minderjarigeo eo ook prostitutie kwam ter discussie te sman vanuit
het idee dat een vrije seksualiteitsbeleving het individuele en zelfs
het maatschappclijke welzijn bevordert. Ten aanzien van de morde
kaot van de prostitutie leek de overheid zich definitief terug re rrekken uit angst voor zedenpreker re worden uitgemaakt. In deze, ook
vergeleken mer andere landen liberale sfeer kon de prosritutiewcrdd
'goed' gedijen. Het was de periode waarin bijvoorbeeld de gemocdclijke sfeer op de Amstcrdamse WaHen plaarsmaakte voor neonlicht
en agressieve wetving voar de sekstheaters (een tendens waartcgen
de eerdergenaemde hoofdcommissatis Hartsuiker zich aanvankelijk
nog probeerde te verzetten).
Prostitmie, rot dan nog gezien als een sociaal probleem dar mer
de nodige psychosociale 7.Org omtingd dicnde re worden, werd tOt
een van de seksuelevarianten, waarvan mensen zelfmoeten weren of
zij zich ermee willen inlaten. Deze opvatting komt ook tor uirdrukking in het Derde lnterimrapport van de Commissie-Melai (1977),
dat over prostitutie handdt. Deze commissie werd door minister
Polak in 1970 inges[cld om de gehde zedelijkheidswergeving re be-

oordden in her lichr van de vrijere seksude moraal. In her Tweede
lnterimrapport had de commissie zich in her algemeen uirgesproken
voor de handhaving van een aparre zeddijkheidswetgeving. Hoewel
her bij strafbare feiten in veel gevallen zou gaan om gewe!dsde!icten
of de!ieren tegen de openbare orde, meenr zij dat zedende!icren 'als
zodanig' in het bewustzijn van de meeste mensen een plaats innemen. Om die reden wordt een aparte zedenwetgeving wenselijk
geacht. Er wordt evenwe! gewaarschuwd voor een al te drasrische
inmenging van de staat 'om principiele redenen', omdat daarbij 'de
deur wordr geapend vaar een anaanvaardbare inmenging in her
privClcven van de burgers'. Bovendien ontbreekt de eensgezindheid
'of zdfs maar een reddijke graad daarvan over de vraag wdke uitingen van het "zeddijk goed leven" met steun van de strafwetgeving
zouden dienen te warden bevorderd of besehermd'. De CommissieMelai signaleert in haar Derde lnterimrapport twee categorieen van
gevallen waarin bescherming door de averheid geboden is: her
tegengaan van uirbuiting van persanen en de besrrijding van hinder
en ovedast voor omwonenden. In dat kader acht zij het op dat
momenr gangbare 'selecrief besrrijdende type van averheidsbeleid'
het meest wenselijke. Handhaving van arrikd 250bis Wv$r. wordt
daarbij als een noodzakelijk laatsre redmiddel gezien. De overlastproblematiek zou met name door strikte roepassing van de Dranken Horeeawet, de Woonruimtewer en via lakale verordeningen dienen re warden aangepakr. Van cen mared vraagsruk is prastitutie
vooral cen probleem van de openbare orde geworden.
Deze verschuiving in morele betekenis van prostitutie is oak
zichtbaar in de onderzoeksmatige aandacht voor lakalc problemen
in de handhaving van de openbare orde rond her prosritutiebedrijf.
Kart na elkaar verschijnen drie anderzoeken op dit terrein, van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenren (&pport, 1976), het
Wetensehappelijk Onderzaek- en Documenratiecentrum (Van der
Werffen Van der Zee-Nefkens, 1977) en de mr. A. de Graafstichting
(Van den Berg en Scholtes, 1978).9 In her enke1e jaren later verschij9. In hetWODc.rapponwordtvermdd dat in 202 van de 842 Nednlandse
gemeenten een ofmeer vormen van prostimtie ofcommerciele seksbedrijven zij n
gevestigd.ln 71 van dezegemeenten worden problemen gesignaleerd als on~wilde
confrontaries (46), gduidsoverlast (J2), oneerlijke concurrentie met de horeca (19)
en waardeverminderingvan de panden in de buurl (17). Vooral raam" en straatprosdrutie blijken overla.st voorderden teveroonaken. In de mees{e gemeemen
wordt bestuurlijk ingrijpen bij overlast wemelijker geacht d;l.n suafrechtelijk
optrcden.

nende onderzoek naar overlasr (Overman, 1982) wordt verslag
gedaan van de lokale situatie in vijf Nederlandse gemeemen. In
tegensteHing tot de jaten vijftigen zestig is ervolgens de auteur 'geen
sprake van' dar prosritutiebedrijven hun eigen weg gaan, maar evenmin van een echt prostitutiebeleid: 'verordeningen zijn vaak omleend aan argumemen van de openbare orde, veelal ondet druk van
buurtbewoners'.1O Een van de meest aansprekende voorbeelden
hiervan is de zich jaren voonslepende discussie over de Rotterdamse
prostitutie (bijvoorbeeldAlrink, 1982: Scholtes, 1981).
Aan her eind van de jaren zeventig komt men dan ook de eef5te
pleidoaien tegen voar een arbeidsrechtelijk vormgegeven prostitutie
(Kloezc, 1978; Scholtes, 1980). Interessanr in dit vetband is het
proefschrift van Groothuyse (1970), dat een soort tussenpositie
inneemt. De cemrale stellingvan zijn ptoefschrift luidt dat ptostitutie de synrhese vormt van behoefte aan sensatie en aan zelfstandige
arbeid. Prostitutie definieert hij als: 'arbeid in ruime zin genomen,
a!s activo-passieve overgave van het eigen Iichaam, aan ieder, in het
openbaar, voor geld, op basis van een ongereguleerde karakterstructum, een losse binding aan het milieu bij een gering moree! zelfbewusrzijn'. Wat opvalt is de tegenstdling tussen de nuchtere eerm:
helft en de normatieve tweede hdft van zijn definitie. It
Prostitutie lijkt in het algemeen onrdaan van wclke morele beoordeling dan ook. Behalve in gevallen van evident slachtofferschap
(uitbuiting) dient de overheid in te springen. Overlasr wotdt de neutrale term waarmee beheersing van de prostitutie nog kan worden
geregeld. Prostitutie vormt een seksuele variant, waarvan de beoordeling wordt overgelaten aan gemeenten en buurtbewoners,u De
10. Overman onderscheidt in de overlastprobJem<>.tiek een fYsieke en een psychische
component. De eerstevorm van overlast is direct waarneembaaren daarop lijkr
rowd de bestuurIijke als de publieke aandachr zich he[ meest te richren. De
psyehische compunent, diev~in vage termen wordt geformuleerd, is moeilijk te
bepalell ell de kla,htell :>;ijn dienovereenkornstig mo<:ilijk te b~strijden. Overman
meentdele k1~Chtell te moeten :lIen regen deach[ergrond van a1gemenere
problemen, mals verpauprring van de buun en het perspeniefvan sommige
gro<:pen bewoners om noo){ meer uit de buurrweg te komen.
n. Over zijn worstding merzijn thesis iseen en ander af re leiden uitGerard Reves
Bri~lJl'n il4n mijn lijftrt, (1991).
12. In hoeverre ook onder 'de bevolking' sprake was van een dergdijke 'ontmoral isering' van het pros[itmievraagstuk, is nog m;urde vraag. DedoorOverman
genoemde vormen van 'psychische' ovetlaSt lijken wd degdijk tewijzen op motele
vcrontrusting. Datdeze klachten vaak in vage termen worden geuit, lijh hergevolg
van het culrurde k1imaat waarln de morde [ermen om ze re verwoorden ontbrekcn.

overheid kan nog slechrs de 'uirwassen' ervan besrrijden, wil zij nier
voor 'zedenmeester' worden uitgcmaakt. Enigszins gechargeerd zou
gesproken kunnen worden van een zekere morele onverschilligheid
ten aanzien van het prostitutievraagstuk. Er lijkr sprake te zijn van
een ideologisch vacuum, waarin pragmatische oplossingen in de
sfeer van de openbare orde gaan domineren. De marges waarbinnen
de prostituee nog als slachtoffer kan worden gezien zijn erg smal
geworden.

DE TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF

De eersre feminisrische publikaties (van de rweede golf) over prosricutie dateren van het begin van de jaren zeventig. Tot op de dag van
vandaag geruigt vrijwel iedere publikatie van de ingcwikkelde idwlogischc en morelc knoop waarin her feministische denken verstrikt
raakr als her over prostitutie gaac. Enerzijds wordt her geconfronteerd mer 'cen instituut dar grotendeels door mannen geexploiteerd,
gefinaneierd en voor mannen in stand wordt gehouden' (Visser,
1984), anderzijds kan het fcir dat duizenden vrouwen zich klaarbJijkelijk 'leneo' voor deze ptaktijk, moeilijk warden genegeerd. Een
andere wijze om her feministische dilemma te formuleren komt van
enkele Amcrikaanse auteurs in The Politics ofProstitution (1976, geeiteerd door MacMillan, 1976): 'Some consider a prostitute the most
exploited woman. Others see hetas the only honesrwoman.'
Ondanks dcze en andere tegenstellingen mag het duidelijk zijn
dar de vrouwenbeweging de cultuurpolitieke implicaties van het
prostitutiebedrijf na een periode van toenemende morele onverschilligheid opnic:uw aan de orde srelde. Naast de strijd voor gelijke
rechten en mogelijkheden voor vrouwen richtte de feministische
beweging zlch in de loop van de jaren zeventig steeds meer op kwes-

ties van 'seksueel politieke' aard (Millet!, 1969), Seksualiteit werd
beschouwd ais de spi! in de ongelijke verhouding tussen mantlen en
vrouwen. De mannelijke dominantie komr met name tot uitdrukking in de scksuelc mores, die deels in de wetgeving hun nccrslag
vindcn, aldus Millett. Prosritutie werd opgevat als paradigmatisch
voor de man-vrouwverhouding: vrouwelijke seksualireit als ruilobjeer in een door mannen gedomineerde cultuur. Veelzeggend in dir

verband is de cire! van het boek van Kathleen Barry, Female Sexual
Slavery. Pram Prostitution to Marriage (1979).
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Een van de ecrsre wendingen in het feministische anti-prostitutiedenkcn is het boek The Prostitution Papers van dezdfde Kate Millen uit 1970 (Ned. vert. 1975). In een uitgebreide inleiding beschrijft
ze de enorme verwarring tijdens een studiebijeenkomst van feministen en proseieuces, die na fikse scheldpartijen over en weer uiteindelijk op cen handgemeen uidiep.l} Deze gebeurrenis vormde voor
haar de aanleiding om uitgebreide Icvensvcrhalen van cnkele prostituees te publiceren. Het feit dat prostituees aan het woord warden
gelaten, vanuit het idee dat zij 'de enige rechtmatige personen zijn
om iets re leggen of re beslissen over prostituees', is een belangrijk
punt in de feministische discussie over prostitutie. In 1973 werd de
eersrcverenigingvoor prostiruecs opgericht: C OYOT E (Call OffYour
Old Tired Ethics). Aan her eind van de jaren zevemig onderscheidden zich rwee posities: een srfUcturalistischc, die patriarchale verhoudingen rot uitgangspum neemt, en een subjectivistische, waarin
de ervaringen van de betrokken vrouwen centraal staan (Vega, 1982).
HET HERONTDEKTE SLACHTOFFER

In de structuralistische opvatting wordr het verschijnsd prostitutie
beoordedd regen de achtcrgrond van de ongdijke verhoudingen
tussen mannen en vrouwen, waarin - zoals uiteen is gczet - aan de
seksuele moraal zo'n be1angrijke roJ wotdr toegekend. Vrouwelijke
prosriruces worden gebtuikt ten behoeve van de manne1ijke !ustbeleving en ter handhaving van hun machrsposjrje. De film Gebroken
spiegels (1984) is een voorbedd van dezc visie. De maakster witde,
blijkens een interview in de De Volkskrant, met de film aantonen clar
prostitutie niet zozeer met seks, maar vee1eer met macht te maken
heefr: prostitutie aIs spiege1 vaneen patriarchale maatschappij.
In deze opvatting wordt prosritutie opgevat als in wezen cen
vorm van seksued gewe1d, tezamen met onder andere pornografie.
In een dergdijk struccuralistisch kader is de neiging groot om rewijzen op de (maatschappe1ijke) oorzaken die ten grondslagzouden liggen aan het verschijnse1 prostitutie. Behalve op een economische
noodzaak voor bepaalde categorieen vrouwen om zich re prostitueren, wordt dan vooral gewezen op de continu"iteit die blijkens verschillcnde onderzoeken vale te onderkennen in de levensloop van
13. Een vergelijkb~re gebeurrenis vond pJaats in [975 in Nijmcgen op hetcongres
Femenology nnr ~anleiding van de bezettingdoor prosrituees van cen kerk in
Lyon, waarheen al dan !liet adhesiebetuigingcn zouden worden gestllurd. Onc
gebeuncnis werd bcschrcven door M. van Paemd (1979).

ved prostituees. Zo zou het seksued misbruikt zijn in de jeugd cen
predispositie voor het beroep van prostiruee opleveren. 14
Het wordt in dat verband dan ook uitgesloten geacht dat vrouwen uit vrije wil kiezen voor een dergdijk beroep: 'no woman chooses prostitution', aldus de Amerikaanse feministische anri-prostitutiebeweging WHISPER (Women Hurt in Systems of Prostitution
Engaged in Revolt).l\ Hen prostituee is per definitie slachtoffer,
aldus deze in 1983 opgerichte tegenhanger van COYOTE (geeiteerd
in Weizc:r, 199I). Ook de eerder genoemde Kathleen Barry hidd vast
aan haar slavernijstandpunr. Haar werk lag ten grondslag aan de verschijningvan cen rapport van de Verenigde Naties in 1983 dat prosrirutie beschreef als 'slavery and a grave cause for international concerns' (Jenness, 1990).
De structuralistische positie doer den ken aan de opvattingen van
de feministen in de abolirionisrische beweging van honderd jaar
gdeden. Aan de prostituee wordt een zelfde scharnierfuncrie toegedicht in de stIijd om de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Prostiruees worden primair gezien als slachtoffers van een onderdtukkende manoelijke seksualiteit. Bdeidsmatig wordt in deze
sttucturalistische positie over het algemecn ceo anderc~ condusie
getrokken dan in de vorige eeuw. Aan de criminalisering van prostirutie, ook het gdegenheid geven tot, wordt een averechts effect roegedicht als het erom gaat de bdangen van de betrokken vrouwen ce
beschermen. Daarvoor in de plaats wordt gedacht aao vcrsterking
van hun positie ten opzichte van klameo, bordcdhouders, huisbazen en souteneurs. Niet hetvrouwdijke aanbod, maar de maonelijke
vraag diem ter discussie te worden gesteld (McImosh, 1978) en het
volledig afschaffen blijft het dod.

14. Deze verondersrdlingwordt bevestigd in hetondetwekvan Vanwesenbeeck,

Altink e.:I..(1989).ln de onderzoeksgtotpwerd 39,3% misbruikt doorverwanten
(in hc[algcmcne ondcrzoe-k van Daijer (1988b) was dit 15,6%).
15. Amerihnen ziin sterren in het verzinnen van acroniemen, yooral alshet om
delicate aangdcgenheden gaat, getuige de volgende rij aan COYOTE gdieerde
grocpen: FLOP (Friends and Lovers ofPr05titutes), CAT (CalifornianAdvocOltes for
Trollops), {lO LP I-lIN (Dump Obsolete Laws, Prove Hypoerasy Isn't Necessary),
H IR,E (Hooking is Re....l Employment), HUM (Hooker's Union of Maryland),
PhSS I () N (Profcssional Association SeekingSexualldemification Observ;mt of
N;lwre) cn PU MA (Prostitute Union ofMassachusettsAssoci;nion); omleend aan
Jenness, 1990. De voorlopervan COYOT E heetteoverigens WH 0 (Whores, Housewives and Others).
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DE PROSTlTUEE ALS SUBJECT

In de subjectivistische positie worden de ervaringen van prostieuces
rot uitgangspunt van een feministische poliriekgemaakr. Na de verschijning van The Prostitution Fapm zijn diverse publikaties verscnenen waarin de prosrituees zelf aan het woord komen Gaget,
1980; Giesen en Schumann, 1980; Delacosre en Alexander, I987;
Graen, I987). In het algemeen wordt binnen deze benadering het
standpum ingenomen dat het bij prostitutie gaat om cen op basis
van vrijwillighcid gekozen legiticme vorm van arbeid, waarvoor
geen zdfstandige overheidsbemoeienis gewenst is. Behalve her bordeelverbod zou oak het verbod op het souteneurschap dienen te verdwijnen (bijvoorbeeld Mooyen, I982).
Het nadrukkdijker naar buiten rrcden van prostituees, blijkt ook
uit de opkomsr van organisaties van prostituees. Een van de eerste
was de reeds genoemde vereniging COYOTE (1973) in de Verenigde
Staren. In Groor-Brittannic werd het English Collective ofProstitures opgerichr en in Nederland de srichting De rode draad, met daaraan gekoppeld de stichtingvan sympathiserende feministische vrouwen De raze draad. Door deze organisaties werd in I98, in Amsterdam het eerste internationale 'hoerencongres' georganiseerd, in
oktober 1986 gevolgd door een rweede congres in de gebouwen van
het Europarlement te Btussel. 16
Op het eerste congres richtte men her 'Imernarionaal Comite
voor de rechten van prostituees' op en werd het Handvest voor de
rechten van prostituies overal ter werf!ld door de aanwezigen aanvaard
(Pheterson, 1989). Daarin valr re lezen dar er voor prosrirurees geen
andere wergeving dient re gelden clan voor andere burgers het geval
is; voor bij prostitutie betrokken derden dienen de gebruikelijke
regelingen van het bedrijfsleven te gelden; prostituees dienen devrijheid re hebben om hun eigen woon- en werkplaats re kiezen, en zij
moeten niet verplicht worden tOt regelmatige medische conrrole, als
ook andere burgers dar niet hoeven. Belastingmaatregelen dienen
overeen te komen met die van andere bedrijfstakken. Via educaticve
programma's moet warden gesrreefd naar het opheffen van discriminarie en srigmatisering van (ex-)prostiruees. De cruciale rol van de
klant in het prostirutiewezen mag daarbij niet warden verdoezeld.
16. Overigens organiseerdecoYOTE in r976 al The First World Mecting of
Prosrirmcs, in Washington DC. wdke bijeenkoffist tevens re hoek sraar alsde derdc
nationale 'Hookets Convention'.

Net 7..0 min als de prostimce diem de klam te worden gecriminaliseerd ofveroordeeld uit morde overwegingen.
Deze laatste notie - de destigmatisering van prostituee, klam en
betrokken derden -lijkt in de discussie een belangrijke ral te spelen.
Prostitutie wordt gezien als een 'gewoon' beroep, dat omstaat op
basis van een als legitiem gedefinieerde vraag: seksuele dienstverlening regen betaling. Deze opvauing is bijvoorbeeld uitgewetkt door
Pheterson in haar beschouwing Vrouwenur en mannenadei. Over het
stigma hoer (1986). In haar opvauing is het stigma 'hoer' vergelijkbaar met racistische of amisemitische stigmata. 'Pas wanneer vrouwen niet bang meer zijn om zich onkuis re gedragen en zich voor dat
gedrag niet langer schamen, en pas wanneer mannen aan dat gedrag
niet langer ongevraagd bepaalde rechten ondenen, zullen vrouwen
vrij zijn van seksuele onderdtukking'. Opmerkelijk is dat in tegenstdling tot honderd jaar eerder de prostituee als positiefreftrentiepuntvoOf het feministische denken ten tonele wordr gevoerd.
EEN GEWOON BEROEP

Evenals honderd jaar ge1eden speelt de feministische beweging een
belangrijke ral in de discussie ovet prostitutie. Op zichzelfis dit een
opmerkelijke zaak; de wijze waarop prostitutie wordt beoordedd
heeft klaarbJijkdijk aJles re maken met de wijze waarop in het algemeen tegen de geslachtelijke berrekkingen worclt aangekeken. De
vrouwen van de eerste feministische golf hadden het in zekere zin
echter gemakkelijker dan hun huidige coHega's. Seksualiteit diende
in hun ogen immers de voonplaming en voorzoV<':r van lustbdeving
sprake was, was deze voorbehouden aan mannen. Seksualiteit was
wezenlijk een manne1ijke aangelegenheid, die zich yoltrok aan het
vrouwelijk lichaam.
Een feministisch standpum over prostitutie kon honderd jaar
geleden dan ook eenduidig zijn en politiek effectief. Ptostitutie
moest lOved mogdijk bestreden worden, wnder aan de beuokken
vrouwen onrecht te doen. Een coalitie met puriteiose confessionele
hewegingen hood daarvoor goede mogelijkheden. De huidigevrouwenbeweging onderscheidt zich echter op een cruciaal pum van
deze opvatting. Seksualiteic is niet meer lomer een mannenzaak
waarvan vrouwen het wilioos slachtoffer zijn. Ook voor de vrouwelijke seksualiteit wordt een zelfscandige rol opgeeist, los van de
yoonplanting en onafhankelijk van een door mannen opge1egde
definitie. Dit betekent echter dat de prostituee op een of andere
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wijze ge"incorporeerd diem re zijn in een conceprie van vrouwelijke
seksualiteit.
De ambivalentie in de huidige f~millistische discussie hjkr tcn
dele rerug re voeren re zijn op de ambivalentie ren aanzien van de rol
van de vrouwelijke seksualireir als zodanig. Om de klaarblijkdijk in
veel gevallen 'vrije kwze' van vrouwen voor prostitutie ais parriarchaie indoctrinatie af re doen, gaar ve!en daarbij te ver (bijvoorbeeld
De Haan, 1981; Vanwescnbeeck, 1986a; Van Mens, 199Z). Pogingen
om prostituees re beschermen of re redden bevestigen slechts het
stigma waarin zij zijn opgesloten.
Overigens verschiilen in de Verenigde Staten de meningen srerk
over de invloed van de belangenorganisaties, in het bijzondet van
COYOTE. Twee serieuze analyses Uenness, 1990 en Weizet, 199I)
komen rot diametraal tegengestdde opvarringen. ]enness concludeert: 'To the degree that COYOTE'S vocabulary is adopted and institutionalized, concepts of the opposing groups faU inw obscurity
(e.g. prostitutes as sexual slaves and victims)' (p. 417). Weizer ste!r
daaremegen: 'The prostitution rights movement has been crippled
by a poverty ofmoral, material, and human capital' (p. 24).
Hoe de beoordding van de prostitutie-organisaties oak uirvalt l7 ,
voor de vicrimalisetingsthese is het van belang te constateren dar de
discussie tussen voor- en tegenstanders binnen het feminisme zich
voHedig heeft toegespitst op de vraag of de betrokken vrouwen - of
vrouwen in het algemecn - als slachroffer dienen re worden gezien.
Oat is het beslissende criterium. Meer in her bijzondet gaat het daarbij om de vraag ofer sprake is van een vrijwillige keuzevoor de ptoStitutieofnier. Door de subjectivistische positie wotdr daarbij morde
beoorde!ingskracht toegekend aan de berrokken vrouwen zdf; in de
srructuralisrische analyse blijft de notie van slachtofferschap overheersen.
In de Nederlandse discussie over prostitutie Hjkt nog siechts een
kleine groep in de Nederlandse vrouwenbeweging problemen re

17_ D'lvies en Trivizas (1986) wijzen er in een vergdijkende stlldie tussen de
Verenigde $IHcn en GroDt-Brittannieop datwettelijke hervotmingen meer kans
maken indien zij nicr1.Ozeer moree! al. we! pragm'ltisch worden beargumemeerd"
De _Itrijd tegen wetgeving inukeaborrus, homoseksualiteit en dedoods[raf werd in
GroOl·Brimnnil' in utihtaire, wdzijns<l.chtige termen gcformuleerd en was
daardoor meer succcsvol. Jets dngelijks lijb nn de hand te1.ijn in Nederland met
betrekki ng tot het prostitulievraa.gstuk.
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hebben mer het erkennen van prosrirutie als legitiem beroep.ls In de
loop van de jaren taehrig begon zich over de erkenningvan prosrirutie als gewoon beroep een steeds grotcre eensgezindheid af re reke~
nen onder feministen, maar ook onder beleidsmakers en lokale
besruren. IOl Libertijnse argumenren, overwegingen rond versroring
van de openbare orde en bezorgdheid over de stigmarisering van de
berrokken vrouwen lijken evenzovde, onderling enigszins srrijdige
morieven re zijn geworden om re werken aan een oplossing in de
arbeidsrechrelijke sfeer. Herslechren van 'de hinderpaa1250bis' werd
daarbij als voorwaarde gezien. De prosriruee onrwikkeldc zich in
honderd jaar rijd van slachroffer ror rechrssubject.

CONCLUSIE

Dar prosrirutie nier vaIr weg re denken, is in Nederland, getuige de
afschaffing van het bordeelverbod, een vrijwel algemeen geaceepteerd uitgangspunr geworden. Het versehijnsel balaneeert in westcrse samen!evingen op de grens van wat maatsehappdijk toelaatbaar
wordt geaeht; in Nederland lijkt het pleir eehter besleeht ten gunsre
van legalisering, wat uniek is in de westerse wereld. Er zijn binnen de
Nederlandse pluriforme eultuur klaarblijkelijk geen levensvarbare
mordc argumenren meer te leveren om prostitutie als zodanig af re
wijzen. Het bdcid richr zieh dan ook vooral op de besnijdingvan de
concrete uirwassen ervan, dar wil zeggen die verschijningsvormen
die evident leed veroorzaken, zoals vrouwenhandd, prostirutie
onder dwang of misleiding, (seksued) gewdd van klanrcn (Vanwesenbeeck, 1986b) of prostirutie van zeer jeugdigen. Daarnaasr rieht
de aandacht zich op het zo aeeeptabel mogelijk lokalisercn van de
gelegenheden tot prostitutie, dat wil zeggen met zo min mogelijk
overJast voor de desbetreffende buurten.
In dit beleid komen (Wee hiervoor beschrcvcn lijncn samen. In de

18. In dirvcrband kan nogworJen gewezm op een enig5zins curieuze discussie in de
pers. waarbij de im.ct WJii in hoevene prostituCes bijclragen ;ul.ncle kwaliteit van de
seks (Amsb<-;rg, 1986; Oving, 1986; Van A"lten, 1986; Spaink, 1986).
19. Om die reclcn worden oak de behoeften van pro>rituamen serieus onclerwerp
van onderwek (Bouchieren DeJong, 1987; Van Mell5, 1990). In een bespreking
van het ecrst!jcnoemdc ondcaock, ....... ruil ·~uu blijk"" Jdl '"d"""" up ZUt:kLijJJ

naar imimireir, schrijft MeulenbeJr (1988): 'War hij eigenlijkwiJ is zijn privehoer,
thuis. Gratis.'

'7 2

eersre plaats is er de liberaal-juridische benadering, die het resulraat
is van een toegenomen motele onvetschilligheid rond seksualiteit.
Prostitutie moer nier verboden, maar 'geregeld' worden, omdar de
algemene consensus over de laakbaarheid ervan is vervallen. In de
rweede plaats is er de feminisrische benadering, die teruggrijpr op de
morele discussie van het eind van de vorige eeuw, maat die een andere wending krijgrvanwege de veranderde kijk op vrouwelijke seksualiteit. Belangrijk element daatin is dat aan de subjectieve beleving
van de betrokkenen morele oordeelskracht wordt toegekend. De
keuze voor het beroep van prostituee wordt gerespecteerd en de mate
van onderdrukking wordt afgelezen aan de door de betrokken vrouwen naar voren gebrachte prob!emen (zie Vanwesen6eeck, Altink
e.a., 1989; Vanwesenbeeck, 1990).20
In een geseculariseerde wereld met een gefragmenreerde motaa[
wordr het mOtde oOtdeel over het bedtijven van seks tegen betaling
vervangen door een beoordeling van de matc waarin sprake is van
subjectief ervaren leed. De 'keuze' van de betrokken vrouwen voor
het beroep van prostituee blijkt dan zwaatdet re wegen dan een algemene morde beoordeling van her verschijnsel als zodanig. Als er
sprake is van een vrijwillige keuU': dan !ijkt er geen grond ce zijn voor
afwijzing van of een verbod op het prostitutiebedrijf.2 l In de memorie van toelichting op de nieuwe wetgeving wordt dan ook gesproken van 'mondige prostituees'. Deafschaffingvan het bordee1verbod
veronderstelt een autonoom oordee1 van de betrokken vrouwen. De
proscituee is - in theorie - verlost dan we! beroofd van haar slachtofferstatus.

w. Dc r",~ultaren v:In ditondcIT!Xk uir 1989 naar problemen onder60 prostituees
liegen eroverigens nietom: 39,3% werd sebueel mishruikt door verwanren, 33,3%
heeft te maken met sebued gcwdd, 39% wcrd als kind gcslagen, 43% heeftooit
dwangervaren om ~ich re pro,rimcrcn, 60% werd mishanddd door onbekenden,
4-0% werd verkt:lchr, 2.6% sebueel benaderd doar hulpverlenersen :l.l% sebucd
misbruikt als kind en dOClr hulpverleners. Ab achtergrond van d<:Ze gewddservaringen ncemt Vanwesenbeeck de maatschappdijke stigm:niseri ng en de
concretewerkomstandighcdcn. Gehec1 in overcenstcmm;ng met de 'vrije keule'opv:ming is zij met name ge'interesseerd in de 'caping'-straregieen van de betrokkcn
vrouwen: 'Veel van om:c rcspondenten dwingen bcwanderingen respecraf mer
hun veerkrachren incasseringsvermogen.'
21. In de modeJlen voar een vergunningensrelsel (VN G, Amsterdam, Den Haag)
word[ volgens Van Mens (1992) vrijwd uitsluitend aandacht bc~recd aan de
problemen van de open bare orde en nauwelijb aan de arbeidsamstandighedcn.

D EEL II I.

Solidariteit en slachtoffirschap

Solidariteitof
deugdzaamheid: RichardRorty versus
AlisdairMacIntyre
HOOFDSTUK

7

In de negentiende eeuw vond er cen verschuiving plaats in het denken over moraliteir. In plaats van 'morele consensus' werd 'morele
onenigheid' het vertrekpunt yaor rdlcctie. Tot die tijd hadden

moraalfilosofen geen problemen met hetgeven van feitelijke morele
oordden en met verhanddingen over noodzakdijke deugden. De
controverses hadden vooral betrekking op de vraag waarop morde
oordden zjjn gebaseerd, maar dar zij eensluidend zijn of wuden
rnoeten zijn, stond vast (Baier, 1989, pp. 229 c.v.). Het uitgangspunt
voor hedendaagse filosofisch e reflcctie over moraliteit is pluralismc;
ethiek staat voor het besruderen van de logische of semiorische
eigenschappen van morele termen en de procedures waarlangs tot
overeenstemming kan worden gekomen. Maar de filosofie blijfr
mored gesproken bij voorkeur neutraa!, of bercr gezegd sceptisch
ten opzichte van mordc oordelen. Zd dcn doen filosofen uirspraken
ovcr 'alledaags kwaad' of-in bdeidsmatiger bewoordingen - het criminaliteitsvraagstuk. J
Het lijkt alsof filosofen zich cnigszins gcneren om zich bezig te
houden met de plane oordden van het strafrecht, dat zondcr al te
veel poespas uit alle mensdijk handden 'slechte daden' isolcert cn
veroordedt. In het derde hoofdstuk heb ik aan dc hand van een
bespreking van het rechtsfilosofische werk van Foque en 't Hart
voorgestdd de grondslag van het strafrecht te relateren aan het concrete kwaad dat in het geding is. De legitimering van het strafrecht
wordt in een pluriforme samenleving gevonden in 'het slachtoffer',
Slachtofferschap kan in een gefragmenreerde samenleving worden
gezien aIs de verbeelding van de publieke moraa!. Het 'contrafacti~
sche rechtssubject'van Foque en 't Hart krijgt, met andere woorden,
gezelschap van het 'mctaforische slachtoffer' als het eram gaat de
legirimjreit van het strafrecht te bepalen. Het strafrechr dient niet
1. Her begrip alledaags kwaad is de door Vega (1992) voorgesteJdevertaling van het
door Shklar gcbo.igde 'ordinary vices' (1984).
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alleen te worden gelegitimeerd ten opzichte van de dader (rechtsbescherming), maar ook ten opzichte van het slachtoffer.
In het rweede ded heb ik laten zien hoe 'het slachtoffer' in een
geseclllariseerde werdd het idee van de rechtsordc: is gaan beheersen.
Met behulp van 'her slachtoffer' worden de scheidslijnen tussen
goed en kwaad gerrokkc:n. Het strafrecht heeft een sterke positie
voor zover het zich kan beroepen op een grote consensus over het
Iced en de schade als gevolg van strafrechteIijk relevant gedrag.ln het
geval van seksude kindermishandeling kon een rdatief nieuwe
morele consensus worden gecreEerd door een scherpe, ideologisch
ingekaderde definitie van het slachtoffer.lndien deze consensus nier
of slechts ten dele aanwezig is, zoals in het geval van prostitutie, ziet
de wetgeverzich genoodzaakt het strafrecht aan te passen. In ditverband werd gesproken van respectievdijk vicrimalisering en devictimalisering.
In dit hoofdstuk wordt het vicrimaliscringsproces in een filosofische context geplaarst. Dir praces in het strafrecht staat naar mijn
mcning immers nier op zichzelf, maar vormt de uitdrukking van de
victima!isering van moraliteit in het algemeen. De ontwikkeling van
dc:zc: victimaliseringsthesc: is gc"inspirc:c:rd door het werk van Richard
Rorry.l Zijn 'posrmodernc:' nc:opragmarisme acrualiseert de betekenis van moralireit in her democratisch liberalisme. Moraliteir is voor
Rorty datgene war binnen een bepaalde context als gerechtvaardigd
wordt beschouwd. Nietmeer, maarook niel minder: moreIe uitspra~
ken zijn nooit 'waar', maar kunnen we! hun 'ge!digheid' bewijzen.
Via een bespreking van zijn werk hoop ik de omwikkelingen rond
het criminaliteitsvraagstllk beret te kunnen plaarsen.
AIs conrrapunt in de bespreking van Ratty's werk behandel ik in
devolgende paragraafhet boek After Virtue(198I; I983l) van Alisdair
MacIntyre. Deze auteur kririseert het liberalisme omdat het geen
moraliteit voort rou kunnen brengen. MacIntyre probeert het
begrip deugdzaamheid nieuw leven in re blazen, een moticfdat oak
in het huidige politieke debat over normvcrvaging een rol spedt.
Daarnaast is Maclntyre, evenals Rarty, en in tegenstelling tot veel
van hun vakgenoten, van mening dat de filosofie zich ten onrechte
boven het inrcllecrueJe debat over de culturele ontwikkeling plaatst,
in plaatsvan daarin te participeren. 3
1. Ankersmit (1991) WijSl cropdardt' invloed van Rortp;eer grom is in vt'rhouding
«It de omvang van zijn werk. Hij telde van 1949-1989 overigens 157 publikaries.

DE DEUGDZAME GEMEENSCHAP VAN MAClNTYRE

MacIntyre heefr een uitgesproken pessimistische kijk op het dominame liheralisme. Voor zover er nog sprake is van serieuze morele
praktijken, zijn dit niet meer dan brokstukken uit een ver verleden
binnen een gedegenereerde cultuur. Moraliteit is als richtinggevend
uitgangspumverdwenen, en dat is 'a grave cultural loss' (1983, p. 22).
Ome huidige cu!ruur staat in het teken van wat hij noemt emotivisme: 'all evaluative judgements and more specifically all moral judgements are nothing but expressions of preference, expressions of attitude or feding' (pp. II en 12). Moraiiteit is met andere woorden een
individuele aangelegenheid geworden. 4 Een 'emotivistisch' moree!
debat lon volgens MacInryre niets meeropleveren dan eirkdredeneringen, omdat het geen andere criteria kent dan de suhjectieve attitude.5 Bovendien vindt er in een emotivisrisch oorded ten onrechte
een vermenging plaats van de betekenis van een moted oorded en
het gebruik of het nur ervan. De geldigheid en het nur vallen met
andere woorden samen.
Het ontstaan van ooze door en door emotivistische cuhuur lokaliseert MacIntyre in de ontwikkeling van de bureaucratische tationaIiteic 'the rationaliry of matching means to ends economically and
efficiently' (p. 25). De bureaucratie suggereert in diens( re s[aan van
de moraliteit, maar heefr niers anders te bieden dan efficientie en
effectiviteir. Emotivisme en bureaucratie zijn twee kanren van dezdfde medaiHe. MacIntyre stdt zich in deze desolate roestand ten
dod om de verloren moraal re identificeren dooreen analyse van ooze
huidige 'culruur'. Deze analyse hnt drie cemrale begrippeo - karakter, tdos en deugd - die ik hier achtereenvolgeos zal behaodelen.
Om te begionen behandelt hij het Ariswtelische begrip karakter:
3. M<lcIntyrewijs\ het onderscheid russen more1 e pr~krijk ~n morde thcori~
principied ~f; n:lijn geen rwce geschiedenis,~n. Ook Rorty achteen filosofi~ die
"ich buiten her culturde di,cours plaatst principied onmoge!ijk. Hij pretendeert
niet meerdan de huidigcculruur filosofisch onder woorden tC brengen.
+ Madntyre:rer zich hierbij met name ~f tegen G.E. Maare (Principia Ethica,
)903), vaorwie mordc uitsprakcn lamer en alleen gcgrondvesl kunnen worden op
de imu·ltie. Ov~rigells W<lS bijvoorbedd Spinoz~ <11 v~n mening dat goed en kwaad
niets meerzijn dan modaliteiten van de verbeelding.
5. Een vergdijkb<lre redenering vind~n we hij Bdlah, Madsen e.J. (198,; 1991).
Degoede s~menlevjngis nier -wals Locke d~cht- een bijprodukr van aUlOname
individuen die hun eigen belangen naSlreven, maarontsr~ardooreen mared
geinspireerd insti[Utianed leven.
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'a very special type ofsocial role which places a certain kind ofmoral
constraint on the personality of those who inhabit them' (p. 27).
Karakters represenreren een cultuur, zij legitimeren een voor een
cultuur specifieke bestaanswijze. Een karakter is tegdijkertijd een
sociale rol en een zdfbeeld: bijvoorbeeld de priester of de soldaat.
Karakters zijn de centrale identiteiten waarmee een cultuur wordt
gedefinieerd en gereproduceerd. Ook de emotivistische cultuur kent
haar karakters. MacInryre noemt achrereenvolgens: de rijke esrheer,
de therapeur en de manager. Maar zij zijn in zijn ogen slechrs geperverreerde karakters, verkopers van morele ilJusies.
De estheet achr de wereld een arena waarin 'ontmoetingen' centraal staan; voor hem is de enige vijand 'de vervding'. De therapeur
reduceert het sociale leven tot het streven naar maximale 7.elfonrplooiing. 6 De manager is het protorypische karakter van de organisatie; dit karakter streeft naar optimale dodmarigheid en doe!treffendheid. Deze karakters komen daarin overeen, dar zij niet in
staat zijn een mored debar aan te gaan. Kenmerkend voor onze cultuur van bureaucratisch individualisme, die dergelijke karaktcrs
heefr voorrgcbrachr, is een vrijblijvend zelfbeeld. Niemand hoeft
zich nog ergens mee te identificeren. 'Anyone and everyone can thus
be a motal agent, since it is in the selfand not in social roles or practices that moral agency has to be located [... ] in the domain of
morals the ultimacy of disagreement is dignified by the tide "pluralism'" (p. 32).
Een dergdijk gedemocratiseerd zelf kan aUes zijn, kan ieder
standpunt innemen ofiedere roJ spc1en 'because it is in and for itself
nothing' (p. 33). Het is een zelf wnder criterium, wnder dod, wnder telos. Daarmee is, naast het begrip karakter, het tweedc element
van de verloren moraal ge"idemificeerd: een dod om naar te Icven.
Val1afhet moment dat de Verlichtingsfilosofel1 'de mens' onafhankelijk van zijn sociale rol gingen definieren, verloor 'het karakter'
zijn morele status en daardoor 'hetzdf' zijn dod. Doorvoorstanders
van de ontwikke1ing die daarmee werd ingezet, wordt dit gezien als
'autonomie': de bevrijding van sociale organisatie en gezagsverhoudingen die thc:ologisch of teleologisch werden gelegitimeerd. VolgellS MacInryre zijn de gevolgen echter desastreus gebleken: 'Each
moral agent now spoke unconstrained by the exrernalities of divine
6. Het idioom ¥;if\ de therapeut lSYO!gcns Madf\tyrc (tc) succcsvo! doorgedrongen
in de stercn van religic, onderwijs en opvoeding.

'So

law, natural teleology or hierarchical authority, but why should aoyone else listen to him?' (p. 68).
Op deze vraag kwamen volgens MacIntyre twee antwoorden.
Het eerste antwoord redeneerde in terrnen van aan het autonorne
individu onvervreemdbare rcchten. Het rationele individu c1aimt
logisch gesproken het recht op vrijheid en welzijn, omdat hij slechts
binnen deze condities rationeel kan zijn.7 Het rweede antwoord was
het utilitaire denken van bijvoorbeeld Bentham. Moraliteit staat dan
voor het streven naar zoved mogdijk gduk voor zoveel mogelijk
mensen. De moderne morele ervaring is daarmee een paradoxale
aangelegenheid geworden. Zij wordt heen cn weer geslingerd tussen
l
'recht hebben op' en 'nut he6ben voor • Het bureaucratisch individualisme resulreert in een debat tussen individuen die rechten claimen en de bureaucratie die nut nastreeft. Protest tegen utilitaire aanspraken en ontmaskering van andermans autonome morele oordelen vormen dan de dominante vormen van het moderne morele
debar.
Voor zover in deze situatie nog sprake is van echte morcle uitingen zijn het niet meer clan fragmenten uit het verleden. Geen wonder dat Nietzsche van een dergdijke moraal- bijvoorbeeld in zijn
typering van het christendom als hypocrisie - niets moest hebben.
Zijn ideedat moraal niets meer is dan een wilsact, was profetisch; het
zou niet lang duren voor het werkelijkheid werd. Maar hij trok de
verkeerde conclusie door het morele leven dan maar te vervangen
door het hero'ische leven. Moraal is voor Nietzsche niets anders dan
een poging van het vreesachtige subject om de 'natuurkrachten' re
keren. Ten ontechte, volgens MacIntyre, verbond hij zijn ontmaskering van de moraal van zijn tijd aan een verwerping van elke moraa!.
Daarmee prdudeerde hij op de moderne toestand van de moraal. En
dat stdt de huidige denker over moraal voor een beslissende keuze:
hij is voor Nietzsche Oftegen de Verlichting. 'There is no third alternative' (p.nS).
Het mag duiddijk zijn dat MacIntyre kiestvoor het tweede alternatief; hij is tegen de Verlichting. Daarvoor grijpt hij terug op de
klassieke fiJosofen, met name Aristoteles. Daarmee komen we, na
het karakter en de telos, aan het derde dement van MacIntyres hervinding van de moraal: de deugd. Hij schrijft een geschiedenis van
de deugd. Hij erkent dar in opeenvolgende historische episoden
7. De neo-Kantiaan Gewirth is hi<::rvan <::cn vcrtcgcnwoordiger.

door verschillende denkers steeds weer anderc deugden werden
beschteven. 8 20 werd de deugd gelokaliseerd in de sociale ral die
men kreeg roegewezen (Homerus), in de tdos van de mcnsdijke
natuur (Arisrotdes) of in bovennamurlijke krachten (Thomas van
Aquino).
Mac1ntyte probeert te achtethalen war er gcmeenschappelijk is
aan deze verschillende theorieen van de deugd en onrwikkelt vandaaruit zijn eigen theotie. Op dit punt s]aat hij duidelijk een andere
richting in dan zijn filosofische voorbedden. Het begrip deugd verwijst voor hem eerst en vooral naar praktijken, darwil zeggen sociale
activiteiten waarin 'goods' (het Nederlands kent hiervoor geen equivalent) besloten liggen die srimuleren tot excellemie. 9 Dezc beschtijving van een praktijk, die door MacIntyre wordt verbonden mer het
begrip gemcenschap, levert de volgcndc dcfinitie op van het begrip
deugd: 'A virtue is an acquired human quality, the possession and
exerciseofwhich tends to enable us to achieve those goods which are
internal to practices and the lack of which effectively prevents us
from any such goods' (P.19I).
Dit betekent dat de deugd onlosmakc!ijk is verbonden met een
onderschikking aan de in het geding zijnde regels en criteria ('standards of excellence') en het feit dat deze warden gededd met anderen. In ieder geval drie deugden zijn in een dergelijke gemeenschappdijkc onderschikking aan regels conditioned: rechrvaardigheid in
de beoordelingvan anderen (,justice'), moed in de wrgvoor anderen
('courage') en eerlijkheid als noodzakelijke vooronderstdling van
e1ke relatie (,honesty'). Ook al wordt in verschillende tijden en
samenlevingen een andere invulling aan deze termen gegeven, zij
zijn als wdanig onafhankelijk van particuliere morele standpunten
en acrude maatschappelijke codes. lo
Metdesirueringvan de deugd in (sociale) praktijken (en daarmcc
S.ln ditverband behandelt hij onder andere Homerus, Aristoteles, het Sto"icisme,
Thomas van Aquino, het Nieuwe T estamem, Benjamin Franklin enJaneAusten.
They offer us different and incompatible lists ofvirtues, different rankingand
different theories' (Maclntyre, 1983, p. 181).
9. Een schah:r streeft er bijvoorbedd naareen steeds hoger niveau binnen de regeb
van het spd te bereiken;:zo een opdracht is inherent aan het spd , anders vetliest het
:djn ·zin'. M en kan daarentegen ook geld willen verdienen metKhaken. Dergdijke
'goods' wOlden individued bezit, maar immaneme 'goods' zijn etvoor degehde in
de praktijk betrokken gemeenschap. Van een nieuwevoortze ttingvan een klassieke
opening profiteer! iedere serielJ1<: schaker.
10. Een ptaktijk impliceert altijddedeugd, maar instituties en technische vaardig-

in de gemeenschap) neemt MacIntyre afstancl van Aristotdes, die de
dcugd loka!isccrde in de menselijke natuur. Deugd is voor MacIntyre een sociaal begrip; deugdzaamheid is onlosmakelijk verbonden
met de gemeenschap. Het problccm dat verschillendc praktijken
binnen een gemeenschap verschillende deugden kunnen voortbrengen, ondervangt MacIntyre door een allesomvattende, hoger geordende deugd te introduceren: 'the virtue of integrity and constancy
[...] the virtues as having a function in enabling an individual to
make his or her life one kind of unity rather than another' (p. 203).
Zijn deugdzame gemeenschap is dus gekoppeld aan een bepaald
sOOrt subject; eell subject dat eenheid nastreeft, een coherente persoonlijkheid. Omdat deze opvatting llaar mijn mening cruciaal is
voor een confronraric met het werk van Richard Rorty, inrroduceer
ik eerst diens werk.

DE IRONISCI-IE SOLIDARITEIT VAN RORTY

Het aangrijpingspunr voor Rorty's kritick op het Verlichtingsproject
ligt niet zozeet op het vlak van de moraal, maar op dar van de kennis.
Geschoold in de positivistische analytische filosofie werd hij, politiek geradicaliseerd tijdens de Vietnamoorlog, in toenemende mate
be"invloed door het Amerikaanse pragmatisme van Dewey en James.
Ratty kritiseert de vraag die cenrraal staat in de epistemologie: hoe
kunnen we kennen? Dezevraag naar her fundament van ons kenvermogen btijft yolgens Rony altijd gevangen in de metafoor van de
spiegel: het uitgangspunr dat het mogdijk is om de werkelijkheid te
representeren in de rede, de geest ofde taal.
De epistemologische filosofie kenmerkt zich, in welke hoedanigheid clan ook, door het geloof in of het stteven naar die cne unieke,
adequate beschrijving van wat yolgens Rarty nooit meer kan zijn
dan een verschijningsvotm van tijd en toevaL Zelfs in het antwoord
'We kunnen de werkelijkheid niet kennen dan door onszdf' (het
epistemologisch relativisme) schuilt voor Rorty altijd weer een vetwijzing naareen buiten oos liggeode essentie. Rarty radicaliseert het
epistemologisch relativisme zodanig dat het zdfs zinloos wordt om
hcdcn kunnen in principe ookwnder. Instituties disrribucrcn 'ex,ernal goods' ab
geld, status en macht: 'it is no panof the legitimate function ofgovernment 10
incuk~te anyone moral outlook' (p. 195).

van relarivisme re spreken. Systemarische filosofie, morele uirspraken en werenschappelijke ptaktijken zijn nooit meet clan constructies van war claarbinnen als 'wetkelijkheid' vetschijnt. Werenschappelijkeen filosofische ptaktijken zijn mer andete wootden 'believedin'-prakrijken. Her 'geloven in' gaar voorafaan her 'weten dat'.1l Zeggen dar een uitspraak waar is, berekenr nier meet dan het uitde!en
van een compliment aan de aureut.
Dit uitgangspunc heeft twee belangtijke consequencies. In de eetstc plaats verlegt Ratty daarmee de aandachr van 'waatheidsaanspraken' naar 'techtvaatdigingspraktijken' ('practices of justification').
Er is VOOt een pragmatist hooguit een ethische basis voor onderwek,
geen kennisthcotetische of metafysische aansptaak. In de rweede
plaars vervalr daarmee elke mogelijkheid om een samenJeving rc
crchen die meet dan een andete techt doet aan de Waarheid, de
Mens, de Rede, de Deugd, God afwelke andere metafysische instanrie dan oak. Geen enke! persoon of vertoog heeft meet techt van
spteken dan een ander. Filosofie, wetenschap, poezie en alledaagse
uirspraken ondetscheiden zich in de aard van hun vocabulaite of in
de rege!s die eraan gesteld worden, maat niet dootdat de ene een juistetevootsrelling van zaken geeft dan de andere.
Om deze twee redenen gaat bij Rorty politiek voorafaan filosofie,
moraal aan kennis, solidarireit aan objecriviteit. I l Het srreven om
beide typen vocabulaites te laren samenvallen wijst hij radicaal af
Polirieken moraal zijn nier nader re fundeten in de tede (Kant) of in
de taal (neo-Kantianen). Taal doer niers anders dan 'let us enter a
community whose members exchange justifications of asserrion,
and other actions, with one another' (198ob, p. I87). Men kan hooguit verwijzen naar de historische omstandigheden waaronder morde

11. De hier weergegeven werkclijkhcidsopv~tting w~~rin 'gdoven' voorafgaar aan
'weten', weed door Rony system~tischuitgewerh in Philosophy andthe Mirrorof

Nature (19800). Hierin herschrijft hij de geschiedenis van de filosofie en onderscheidt een systematische filosofic, win representanten hij a!Wissdend rea[isten,
fundamentalisten en mctafysici noemt en een stroming van pragmatici, heuristen,
historicistenen ironici. Het werk van de eersten (bijvoorbedd Desc;l.rtes, Kant,
Locke) sta.it in het teken van waarheid, ecnheid en commensurabiliteit. Vertegen.
woordigers van de tweede stroming (Wittgcnsrdn, Heidegger, Dewey) erkennen
dat filosofie aitijd uitdrukking is van hervocabulaire waarin zij haM vragen
formu[eert. Wittgenstein deconsuuecrde her bedd van 'philosophy as the mirtorof
nature', Heidegger historiseerdc het en Dewcy soci;lliseerde her (1980b, p. u).
12. In tegenstdling tarde gangb;lre opvattingvindt Rortydat de rechtvaardiging
een publiekeaangdegenheid i~en deverklaringeen priv':.zm.

of politieke uitspraken tot stand zijn gekomen. Morele verboden
zijn voor Rotty dan ook niets meet dan uitingen van een gemeen~
schapsgevoel dar gebaseetd is op het idee dat communicatie moge~
lijk is. Het toekennen van gcvoelens aan anderen houdt deze verboden levend (198ob, p. 188).
Met deze stand van zaken zij niet gezegd dar er geen filosofische,
wetenschappclijke ofmorelc uitspraken kunnen worden gedaan. De
afWijzing van het epistemologische Verlichtingsproject betekem
voar Rorty - in regenstelling rot bijvoorbeeld Foucau!t - namelijk
niet dar daarmee oak de resultaten van dit project dienen re worden
afgewezen: 'we are the heirs of}oo years ofrethoric about the importance ofdistinguishing sharply between science and religion, science
and politics, science and art, science and philosophy, and so on. This
rethoric has formed the culture of Europe. It made us what we are
today' (I980b, pp. 330 en 331). Oat we niet meet geloven in de oorspronkdijke fundering, betekent nog niet dat we de erop gebaseerde
scheidingen geheel en alloslaten of dat we niet anderszins kunnen
profiteren van de erop gebaseerde verworvenheden.
In de jaren tachtig heeft Rorty vooral gepubliceerd over de consequenties van deze vorm van 'deconstructivisme' voor de politiek, de
ethiek en de plaats van het 'subject'. Rotty verklaattzich, juist in zijn
afWijzingvan het universalisme, voorsrandervan een liberale, p[utalistische cuhum die gebaseerd is op vrijheid en solidarireir. l3 De
afwijzingvan iedere vorm van fundamentalisme, realisme ofmetafysica vormr de kern van de liberale cuhuur. Maar als solidariteit niet
kan worden gefundeerd, doemr de vraag op hoe zij dan op zijn minst
kan worden gerechrvaardigd? Volgens Rorty kan de pragmatist dar
net zo min als de realisT. De enige rechrvaardiging die pragmatisten
kunnen geven, is de vergelijking mer maatschappijvormen die geen
toleranrie, onderzoeksvtijheid en streven naar communicatie kcn~
nen.
Wat betreft de ethiek sremt Rorty in met Nietzsches verwerping
van een 'morele menselijke natuur', maar dat betekent nicr dar hij
meegaat in diens verheerlijking van het hero'ische subject en zijn
13. In zijn inleidingop een DuilsevertaJingvan dtkvan zijn anikden spreekt hij ten
behoevevan de Europesc marktovctigens nietvan liberalisme maarvan sociaal·
demo<;:r.nie. Hij typcertzijn werkals 'ein Standpunkr, derdie mens<;:hli<;:hen
Solidaritat starker betiicksiehtigt und mcht ubrig hat fiir die $ozial-demoktatis<;:he
Hoffnung' (1988, p. 9). Zievoor een besplekingvande relevamie van Ratty voorde
wciaaI-democratie, Boutellier(199z) en Van Swkkom (1993).

minachting voor de moraliteit van het vreesachtige subject. Hij ver~
zet zich tegcn het ami-moderne, a-politieke ressentiment van dc,
met name Franse, post-Nietzschianen. Hun srreven naar het sublieme (dar wil voor Lyotard zeggen: het onvoorspe1bare) kan uirgangspunt zijn voor het individude leven in een burgerlijke cultuur, maar
is totaal irrelevant voor de culturde noodzaak om consensus na re
streven. (1985a, p. 174).
Rorty doet het pragmarische voorste1 om gemeenschapsgevoel 'te
funderen' in de waardering voor de instituries en praktijken die de
Verlichting heeftvoongebracht. Een nadere fundering is niet nodig.
Indachtig Dewey stdt hij dat we ons, ter vervanging van de rdigie
van onze voorouders, bezig moeren houden met concrete zaken.
Anders gezegd, de rdigie van het liheralisme is het pragmarisme. Dit
Amerikaanse pragmatisme wordt in her werk van Rorty verhonden
aan het Europese gedachtengoed van Heidegger, Freud, Lyotard en
Nietzsche. Gesteld voor de keuze die MacInryre voorlegt: v66r
Nierzsche of tegen de Verlichring, kiest Rony filosofisch gesproken
voor Nierzsche, maar politiek gesproken voor de verworvenheden
van de Verlichting.
Deze tweespaJr in her werk van Rorty tussen verwerping van e1ke
rationele, objectieve, fundamentde aanspraak en zijn pleidooien
voor het overeind houden van een liberale, solidaire gemeenschap
staat centraal in zijn boek Contingency, Irony and Soliddrity (I989).
Hij systematiseert in dit bock velerlei inzichten die hiervoor behandeld zijn. Nieuw is dar hij een poging doet nader vorm re geven a.an
een liberale utopie. De paradox tusseo anti-fundamentalisme en
waardering voor de Verlichting draagr een verdergaande tegenstdling in zich: die tussen het publieke en het privare. In de moraalfilosofic wordt er vaak van uirgegaan dat zdfontplooiing en solidariteit
met anderen in e1kaars verlengde liggen. Voor Rotty zijn pubJiekc
moraal en prive-moraal echterMeeonafhanke1ijke bronnen.
Het streven naat een combinatie van beide is niet zozeer een taak
van de filoso6e als 'the aim ofa JUSt and free society as letting its citizens be as privatistic, "irrationalist", and aestheticist as they please so
long as they do it in their own time - causing no harm to others and
using no resources needed by those less advantaged' (1989, p. XIV).
Hierroe introduceerr Rorty een 'nieuw' menstype: de 'liberal ironist'. De ironicus weet dat zijn meest centrale ovenuigingen en ver~
langens contingent zijn. Maar als liberaai vindt hij (Rorty spreckt
overigens consequent van 'zij') dat wreedheid het ergste is dat men,86

sen elkaar kunnen aandoen (ontleendaan Judith Shklar, 1984). Libe~
rale ironici zijn dan 'people who include among these ungroundable
desires their own hope that suffering will be diminished, that the
humiliation of human beings by other human beings may cease'
(1989, p. xv). Rorty geeft met anderc woorden cen morele definitic
van de liberaaL
De liberale ironicus is soiidair, niet omdat hij zich dee! weet van
'de mensdijke soort', maar omdat hi) zich interesseertvoor de details
van het leven van anderen, omdat hij zich verplaarst of probeert te
verplaatsen in het leed en de vernedering van anclcrcn. Rotty's solidariteit vormt een levenshouding waarvan men weet clar het om een
historisch contingente overtuiginggaat, maar waarvoor men desondanks bereid kan zijn te vechten. Deze solidariteitsopvatting is pcr
def/nirie vedlokaler dan de in de Vcrlichtingsfilosofie ontwikke!dc
notie van solidariteit, maar is volgens Rorty uiteinddijk stl:Tkcr dan
cen heroep op iets algemcen mensdijks. In het Verlichtingsdenken is
moralitcit cen bovenmensdijke, rationele aangelegenheid.
Voor Kam vielen in de momal rationaliteit en verplichting
samen. Rationed respect voor anderen (niet als middd, maar als
dod) werd de leidraad voor mated handelen. Kant absrraheerde
moralitcit van de mogelijkheid om zich in te leven in de pijn en vetnedering van anderen. Hoewel het hegrippenpaar rationaliteit en
verplichring belangrijk is geweest voor de opbouw van dc sociale
democratic, zijn we nu in een positiedatwe dit overboord kunnen of
zelfs moettn gooien. De mote!e vetantwootddijkheid ten opzichte
van anderen berrefr immers alleen de publieke kant van ons leven.
Deze kan srrijdig zijn met ooze private affecties en pogingen onszelf
op een 'bijzondere' manier te creeren (over Rorty's subjectopvaning
komen we nog te spreken). Er is geen enke1e reden om er wnder
meer van uit re gaan dat her publieke voorrang heeft hoven het private. Publieke morelc verplichtingen vormen een bepaalde soort van
overwegingen ten opzichte van vele andere.
Deze niet-verplichtende opvatting van solidarireit bevrijdt om
van de moderne rwijfd over wdke morele uitspraak dan oak. ]uist de
radicaliseringvan het mored relativisme (wdanigdat het begrip zijn
bctekenis verliest) opent de weg naar cen rede vorm van solidariteit,
een appel vanuit tradities in plaats vanuit abstracties, een beroep
op medemenselijkheid in plaats van 'mensdijkheid' als zodanig.
(Post)moderne mensen moeten leren leven met de dilemma's die het
recht op zelfcreatie en de noorlzaak zich publiek te manifesteren met

1.ich meebrengen. Wanneer het eerste leidt tat aanvallen op het
publieke, is er niet veel anders te daen dan 'te vraged 1.elfcreatie te
privatiseren, dar wil 1.eggen haar andergeschikt te maken aan de liberale wens am wreedheid en pijn te vermijden. Solidariteit is geen
functie van de rede maar van de verbee!ding: de verbeeldende mogelijkheid om andercn te zien als 'fellow sufferers' (1989, p. x v I).

HET MORELE SUBJECT

Rotty en Maclnryre ktitiseren bciden het Verlichtingsproject van de
rationaliteit, de vrijheid en de vooruitgang. Beide auteurs herschrijven de geschiedenis van de filosofie en komen, op hun eigen wijze en
in hun eigen termen, tot enkde vergelijkbare bevindingen. In hun
analyse van de moderne tijd kamen 1.ij op enkde punten zelfs verrassend oveteen. Zo herkerlllen we in de ironie van Rorty het emotivisme van MacIntyre. En in MacIntyres beschrijving van de Weberiaame richtinglo1.e bureaucratie vinden we de door Rorty gewaardeerde pragmatische instituties die de Verlichting heeft voortgebracht. Volgens MacIntyre heeft drie ewwen filosofisch geploeter
nog steeds geen fundering apgelevcrd van het liberalisme; Rarty
stemt hiermee in en voegt eraan toc dat die fundering voor hem ook
niet haeft. Hij acht cen dergdijk Strcvco 7-elfs strijdig met de 'boodschap' van de liberale democratic. Het 'wezcn' van de liberale democraric is leeg ofbestaat hooguir uit een aantal verwijzingen naar war
zij niet wil zijn.
MacIntyres analyse is op te vatren als diagnose van een naar zijn
idec gcperverteerde stand van zaken. Hij ziet aHeen een uicweg in een
revitalisering van de dcugdenmoraal van voor de Verlichting. Rorty
kiest voar de vcrwarvenheden van de Verlichting en wenst de anbepaaldheid ervan zelfs re radicaliseren. Deze tegenstelling levert een
eigenaardige paradox op. Maclnryre werpt 1.ich op a[s criticus van de
huidige samenleving, op grond van het klassieke deugdzaamheidsideaa!. Rarty omarmt op pragmatische gronden de huidige westerse
samenleving, onder verwerping van ieder 'fundamenralistisch' ideaa!. Met andere woorden, Rarty kiesr als filosofisch anti-humanist
vaor een politiek humanisme, terwijl MacIntyre als paliriek anrihumanist apteert voar een klassiek filosofisch humanisme. Deze
paradox kunnen we aanscherpen aan de hand van beider opvatting
van het subject.
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HET NARRATlEVE SUBJECT VAN MACINTYRE

MacInryres lokalisering van de deugd in de praktijk en daarmee in
de gemeenschap verwijsr naar een specifieke subjectopvarring. Er is
volgens MacIntyre een theorie nodig van het subject, wiens begin,
midden en einde als een eenheid kan warden gezien. 'The good life
for man' is geworteld in de traditie van een gemeenschap. De individuele levensgeschicdenis en de sociale geschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: 'We are never more (and sometimes less)
than the co-authors ofour own narratives [... ] We enter upon a srage
we did not design and we find ourselves part of an action that was
not our making' (MacIntyre, p. 216). Een dergelijk verhaaJ kan niet
zonder toekomstbeeld; er is geen heden zonder toekomst.
Oat betekenr dat de persoonlijke idenriteir nooit gefundeerd kan
zijn in 'het zelf', zoals sinds de Verlichting wotdt vetonderstcld. Het
zelf is vaor MacIntyre een identiteit die wordt gevormd binnen
sociale praktijken. Deze zijn deel van de sociale gemeenschap en
hebben een langer leven achtcr de rug dan het subject dat er deel van
uit gaat maken. Dit resuIrecrt in de volgende zelfopvatting: 'ik' ben
subject van een geschiedenis die alleen van mij is en van niemand
anders, maar 'ik' weet dat mijn levensverhaal onderdeel is van dat
van anderen en dat dat van anderen onderdeel is van het mijne
(p. 217). Het eerste deel van deze zelfopvatting verwijst naar persoonlijke veranrwoordelijkheid, het rweede deel maakt het subject
'betekenisvot'. 'Ik' is veranrwoordelijk voar zijn daden en wordt
daatbij geleid door de betekenissen die historisch gesproken aan die
daden worden toegekend.
De vraag war goed is voor 'mij' staatvoor MacIntyre gelijk aan de
vraaghoe 'ik' het beste een eenheid kan vormen, want daarin schuilt
de drang om veranrwoordelijk en betekenisvol te leven. De vraag
naar wat goed is voor de mens, is datgenewat a1 deze individuelevragen gemeenschappelijk hebben: 'It is the systematic asking of these
twO quesrions and the attempt to answer them in deed as well in
word which provide the moral life with its unity' (pp. 218 en 219).
Een dergelijke mensopvarring is nog niet zonder meer srrijdig met
her menstype van de moderne samenleving (hoewel de moderne
mens zich volgens MacIntyre nietverplicht voelrzich als 'eenheid' te
uiren).'4 Het ptobleem is vooral dat er geen criteria zijn om aan te
14. Het za! duiddijkzijndat M<lcInryrede psychoanalyse van Freud, waarin de
splijting V<ln het subject uitgangspum is, afWijst en rypecrt als karaktcriMieke

geven war 'goed' is. Hoe kan men her goede nastreven als daarvoor
geen begrippen warden gelevcrd?
Sij de bepaling van het goedc zijn 'de deugden', als relatiefconsisreme eenheidscheppende uirgangspumen, onmisbaar; de deugden
vormen disposities die richting geven in het zoeken naar het goede.
Zij voonien oos van een toenemende zelfkennis en een roenemend
imicht in het goede. 'The good life for man is [he life spem in seeking the good life for man, and [he virtues necessary for the seeking
are [hose which will not enable us to understand what more and
whar else rhe good life for man is' (p. 225). Idemiteiren worden, resumerend, gevormd hinnen sodale praktijkcn die idealirer worden
gestuurd door deugden en in de vorm van karakters een eenheid vormen. Een deugd7.ame samenleving crecert consisteme identiteiten,
terwijl omgekeerd het streven naar 'innerlijke eenheid' de deugdzaamheid bevordert.
Met deze zdfopvatting plaarst MacIntyre 'het subject' binnen de
traditie van een samenleving. rj In de deugden wordt de tradirie
levend gehouden. Een detgelijke opvattingvan het in de traditievan
een gemeenschap gewortdde subject dat wordr geleid door de daar~
in besloten liggende deugden, is, vo!gens MacInryre, in het bureaucratisch individualisme nagenoeg vetdwenen. In de plaats van een
gemeenschap die wordt gdeid door 'trmhfullness', 'justice' en 'courage', is een verbrokkelde samenleving ontstaan die wordt vormgegeven door estheten, psychotherapeuten en managers. Voor zover
nog morde gemecnschappen aanwezig zijn, dienen zij gekoesterd
te worden, zodat zij de 'New dark ages' waarin de moderne samenleving terecht is gekomen, wellicht kunnen overleven. 20 heeft
MacInryre tach nogeen sprankje hoop voorde roekomsL
HET GESPLETEN SUBJECT VAN RORTY

MacIntyre levert een nieuwe variant van een opvarring die heel sterk
lech in de westerse cultuur, namelijk het idee dat zelfrealisering kan
worden bereikt door zich te onderwerpen aao het algemeen bdang
(men vind( deze opvaning bij Plato, bij Kant en ook in het christendom). Zelfkennis voerr tot de gemeenschap, zo zouden we deze

,ubjecttheorievan hetcmotivi'me. Het is bcgrijpdijkdat Rorty's subjeetbcgrip
daarcnregen juist geba'ecrd i, op Freud.
lj. MacImyre zegt het begrip traditie overigens teved belast tevindcn door het
conservatisme. Het gaal hem om een levmde traditie, nietom traditionalismc.
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opvatting kunnen samenvanen. DaaHegenover sraat de amisociaie
scepsis van Nicrzsche en de zijncn, die het algemeen be!ang tcrugbrengen tot een verschijning van de hypocrisie of van de macht.
Nietzsche verving de notie van zdfkcnnis dan ook door die van de
zelfcreatie: 'recreating all "it was" into a "thus I willed it'''. Het drama
van een mensenleven schuilt niet in het al dan niet bereiken van een
voorafgegeven gemeenschappe!ijk doe! of van de waarheid, maar in
het vinden van nieuwe formuleringen waarin het bestaande wordt
veranderd.
Rorty verwerpt ovcrigcns beide aanspraken. De vereenze!viging
van 'het zelf' met het algemeen belangacht hij een te groot offer, dat
bovendien in strijd is met het liberalisme. Maar hij wijst ook de
Nienschiaanse verheerlijking van 'het zdf' af, omdat dit leidt tot
minachting van het algemeen belang. De mense!ijke soon is voor
Rony slechts een verzamding van individuen die op zichzelf niets
anders zijn dan weefse!s van verlangens en opvattingen. Met e!kaar
zijn zij verwikkeld in een permanent proces om de wereld te interpreteren en van nieuwe betekenissen re voorzien. In dit proces, de
geschiedenis, ontdekken of benaderen ze ni<":t de waarheid achter de
verschijnselen, maarconstruer<,,:o haar.
Tegen die achtergrond formuleert hij zijn utopie van de liberate
ironie. De liberale ironicus w<,,:et dar hij le<,,:ft in constructies en stc!t
zich daarom open voor andere interpretaties. Tegdijkertijd koestert
hij zijn morele overruigingen (bijvoorbedd zijn afwijzing van
wreedheid) en probeerr anderen ervan te overtuigen. Een dergdijk
menstype wordt geleid door crcativiteit en nieuwsgierighcid. Het
algemeen be!ang, oftewel solidariteit, is ded van zijn verbeddingskracht. Voor deze typering van het subject leunr Rorty sterk op
Freud, dat wil zegg<":n zijn interpretatie van Freud (I980a, (986 en
1989).16 'Freud is an apostle of rhis aesthetic life, the life of an unending curiosity, the life thar seeks to extend its own bound rather than
to find its center' (1986, p. Il).
Rarty ziet Freud als een moralist, maar een amore!e moralist 'who
helped de-divinize the self by tracking conscience home to its origin
in the contingencies ofour upbringing' (r989, p. 30). Freuds morele
opdracht aan de mensheid is nict het zocken van onze essentie, maar
onze idiosyncratic. Nict de gcmeenschappelijkheid, maar het ver16. Rorty laa[ zich in zijn imerprcGuie van Freud in g[Qte mate leiden doo[ Ridl-"
(19(,l).

schil met anderen maakt ons menselijk. Als Fteud zich daarbij wu
hebben heperkt tot cll" c:onst~tl"ring d~t in het bewustzijn de stem
doorklinkt van de ouders en de maatschappij, zoals populaire interpretaties ons willen doen gdoven, dan zou dit weinig opzienbarend
zlJn geweest.
Freuds bijdrage aan het denken over moraliteit is, volgens Rorty,
zijn gedetailleerde beschrijving van het ptoces waarlangs ogenschijnlijk onbelangrijke ervatingen kunnen uitgroeien tot ondraaglijke schuld, intense angst of uitzinnige woede. Evenzo weet hij
meddijden en naastenliefde nauwkeurig te lokaliseren in ervaringen
met concrete personen in concrete situaties en op een concreet
moment. Freud heeft morde uitspraken 'alledaags' gemaakt, niet
om ze te 'ontmaskeren' als niet waardevol, we! om ze minder abstract
en megalomaan te maken. Hij laat ons zien hoe iemand bijvoorbee!d
tegelijkerrijd een liefdevoHe vader en een beul in een concentratiekamp kan zijn. En zdfs hoe iemanddaarin weer kan vetanderen.
Al!e in cen persoon besloten liggende verhalen zijn op dezelfde
jeugdervaringen gebaseerd. Dat betekent darer nooit een eenduidig
antwoard is op vragen als 'wat is er vroeger met mij gebeurd' of'wat
voar persoon ben ik'. Alle verhalen zijn plausibele kandidaten. 'He
[Freud] leaves us with a sdfwhich is a tissue of contingencies rather
than an at least potentially well-ordered system of faculties' (I989,
p. 32).17 Motaliteit verwijst wdiswaar naar een gemcenschappelijk
historisch referentiekader, maar draaic voor het individu om individude ervaringen, persoonlijke morele strijd, concrete personen uit
het verleden. Dc grote morele systemen resoneren voor ieder individu op een eigen manier. Over een morele uicspraak zijn dus minimaal (Wee verhalen te vertdlen: het publieke en het private.
Daarmee schept Freud de mogdijkheid om wetenschap en poezie, genialiteit en psychose (en ik zou daar conformismc en criminaliteit aan toe willen voegen) niet als produkten van verschi!lende
facultciten te zien, maar als verschillende vormcn van aanpassing
aan historische omstandigheden. Allc pogingen om het publieke en
het private, het domein van de staat en dar van het subject, sodale
rechtvaardigheid en zelfcreatie, moralisme en romanticisme tot e117. De notievan comingentie h wdlicht een betere kandidaatom de problemen van
jonge adoptief-kinderen re bcgrijpen, dan dcg.mgbare verklaring in termen van het
niet·kennen van de biologische wortds. N iet de onwetendheid oYer de eigen
achtergrond cre&rt een probleem, maar het radicale besefvlln de 'toevalligheid' van
de eigen identiteit.

kaar re brengen, kunnen we met Freud terzijde schuiven. 'He distinguished sharply between a private ethic ofself-creation and a public
ethic of mutual accomodation' (1989, p. 34). Denken in rermen van
Freud bctekent leren leven met gespletenheid.
Maarvan Freud valt nog meer re ieren. Hij breekt met het onderscheid van Kam tllssen de verlichte rationele elite en de te verplichten domme massa. Hij dcmocratisecn als het ware de genialiteit
door iedereen een crcatiefonbewuste toe te kennen, de mogelijkheid
om nieuwe metaforen te vinden in de eigen zelfbeschrijving. Dit
betekent dar iedereen in staat is tot een herschrijving van zijn eigen
leven in termeD van Nietzsches frase: 'Thus I willed it'. Dit geldt
onverkort voor seksuele perversies, extreme wreedheid, vreemde
obsessies en manische waanvoorstellingen: 'he let us see each ofthese
as the private poem of the pervert, the sadist, or the lunatic: each as
richly textured and "redolent of moral memories" as our own life'
('989, p, 38),
War de moralist beschrijft ats inhumaan, annatuurlijk of
extreem, ligrvaor Freud oak besloten in ieder ander menselijk leven.
Freud is immoreel omdat hij elk gclaof in een supcrieure morele
faculteit onduistert. Maar er is bij hem geen sprake van ontmaskering van morele uitgangspumen. Juist omdar er geen morele waarheid klaar ligt, kunnen we nier zonder morele uitspraken, waaraan,
a1 is het maar tijdelijk, enige geldigheid kan worden toegekend.
Freud !evert geen alrernatieven, maar extra beschrijvingen, andere
vocabulaires, nieuwe metaforen. Nier om deze in de plaats te stellen
van andere, maar als een extra mogelijkheid om naar hetzelfde sub~
ject te kijken. Freud heeft de moraal war luchtiger gemaakt, aldus
Rorty.ls
MACINTYRE VERSUS RORTY

Wanneer we MacIntyres subject vergelijken met dat van Rarty, zien
we enkele belangrijke verschillen. Her subject van MacIntyre zoekt
in het teken van de deugd naar een eenduidig verhaal dar past binnen de traditie van de gemeenschap. Rorty's subject kan verschillen18. Rorty (1986, p. 14) v.1t de bijdragevan Freud aan de betekenis van 'her morde
subjecr' ah volgt puntsgewijs samen; hethewusv.ijn vormt sJechts een van de opties
van het subject; er is geen principi~j verschil russcn ecn rc~ctief mored subject en
cen vrij, spontuncreatiefsubject; idiosyncratische overwegingcn komen niet in de
plaats van mordeovcrwegingen; her 'zelf is ~n strategie, geen gegeven;
vocabulaires zij n gereedschappen en geen spiegeJs van d~ werkdijkheid.
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de verhalen vertellen, maakt gebruik van bestaande vocabulaires,
maar is steeds op zoek naar nieuwe formuleringen voor zichzelf.
Voor MacIntyre is het subject een project van een eenduidige deugdzame gemeenschap, terwij! Rorty het subject laat samenvallen met
een nieuwsgierig individu in een plurlforme samenleving.
Maar er is ook een bdangrijke overeenkomst. Beide auteurs kiezen, in reactieop 'het zelf' van de Verlichting, vooreen narratiefsubject: 'een geschiedenis, waarin geboorte, leven en dood op e1kaar volgen als begin, midden en eind van cen verhaal' (MacIntyre) en 'een
zelfdat zichzelfcreeert in vocabulaires' (Rorty). Beide auteurs wijzen
het idee afdat een bewustzijn voorafgaat aan de concrete sociale situatie waarin het terechtkomt. Ook voor MacIntyre is er uiteindclijk
geen hoger vocabulaire dan dat van de traditie. In die zin is zijn waardering voor gelovige gemeenschappcn nict theologisch, maar sociologisch ge"fnspireerd.
Rorty wijst er in een voemoot van het artike! 'Freud and moral
reflection' (I986) dan ook op dat er een eigenaardige cesuur lijkt te
zitten in het boek van Maclncyre. In het eerste ded van Afta Virtue
diagnostiseert deze de huidige cultuur in termen van een, naar het
schijnt, vreselijke ziekte: emotivisme. Deze diagnose heeft volgens
Rorty echter alleen maar zin als het anders zou kunnen, als er met
andere woorden een hoger geordende morcle waarheid zou zijn. In
het rweede ciee! probeen MacInryre echter een heilzaam perspecrief
te schetsen, waarbij hij zich lijkt neer te leggen bij de contingenrie
van het bestaan.
Met zijn concept van het 'narratieve zelf' formuleen MacIntyre
niet een enriteit buiten het emotivisme om. Het narratieve zelf
impliceert- in tegenstelling tot het natuurlijke zelfvanAristotelesof
het rationele zelfvan Descanes - dat er geen sprake is van een subjectieve eenheid op grand van iets dat mensen gemeenschappe!ijk hebben. J9 De eenheid moet, binnen een geheel van praktijken, 'gewild'
worden, waarbij deugdzaamheid als leidraad kan fungeren. 'So the
only version of human dignity that Freud lets us preserve is rhe one
MacInryre himselfoffers: rhe abiliryofeach of us to tailor a coherent
self-image for ourselves and than use ir ro tinker with our behavior'
(1986, p. 19). Her streven naar deugdzaamheid kom[ volgens Rotty
19. Madntyn: std!: There is no wayoffounding my idcmity- or lackofit - on rhc
psychological continuity or disconti nuity of thc self. The sclfinhabirs a characrer
whmc unity is givcn as rhe unity ofach~r~eter> (MacIntyre, p. 217).
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in feite op niees anders neer dan het screven naar 'self-enrichment',
het streven naar maximale onrplooiing van een bepaald 'levensverhaal'.20
Rony haalc hier oaar mijo mening ten onrechte de angel uir de
conrroverse mer MacIntyre. Hun overeenkomstige oarraticve subject oeemt concreet immers twee totaal vcrschillende gestalcen aan.
Het verhalende subject van MacIntyre wordr gdeid door in de gemeenschap gewondde min of meer 'ahistorische' deugden. 21 Voor
hem vallen gemeenschap en individu in hun strevingeo uiteinddijk
min of meer samen. MacInryre houdt vast aan el.':n algemene morele
faculreit, ook al is deu historisch en niet natuurlijk. Daanegeoover
maakt Rorty er in zijn latere Contingency, Irony and Solidarity juist
werk van om de private zelfformuleriog te heschermen ren opzichte
van 'de offering op het alraar van het publieke belang'. De publieke
en de privc-moraal dienen juist re worden gescheiden.

LIBERALISME EN SOLIDARITEIT

Ik keer terug naar de probleemstelling van dit hoofdscuk, namelijk
in hoeverre de confrontatie cussen het neopragmatisme van Rorty en
de deugdzaamheidsthese van MacIoryre oos, in het lichtvan het criminaliteitsvraagstuk, informeerr over de moraliteitvan ooze samenlcving. We consrateren dat MacIntyre een genadeloze beoordeling
geeft van de morele stand van zaken in een liberale democratie. In de
onrwikkding van zijn theoric van de deugd bat hij zien dar de tCloorgang van de moraliteit historisch gelokaliseerd dient te worden
in de naar zjjn mening fatale misvaningen van de Verlichting, die
enerzijds geboorte gaf aan het ontstaan van het emotieve individu,
een wezeo dat door niets anders geleid wordt dan door zijn eigen ver~
langens en standpunren, en anderzijds leidde tot de Weberiaanse
scheiding van cen politicke staatsbureaucratie en moraal.
20. Rorty v~rbindt ~an deze constatering een inreressant~ taakopvatting van d~
inr"J]eccucel: 'Letting us see [he narratives ofour own lives as episodes within such
larger hiswri<:al m.rtatives is, J think, as much as the imellectuaJsare able to do in aid
of morality' (1986, p. 19).
21. Mer de term ahistotisch wordr ni et gehed recht gedaan aan hcr rdativismedar
ookin hel werk van Maclntyrezil. De7.eondnkcm immersdar iedere tijd en
cultuur hun specifieke, soms zdfs tegensttijdige, invullingen kennen van de dcugd.
Her gaal hem er echterom de deugd alsabstraet rcferemiepunt le redden van het
lamer conteuude en contingente.
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Opmerkdijk is dar Rorty ror nagenoegdezelfde condusies komt,
mer dar verschil dar hij deze ontwikkding posiriefwaardeen en zdfs
wensr te radicaliseren. Her 'emorieve' individu is voor hem uirgangspunr en naar zjjn idee verkeren we nu in een beslissende fase van her
Verlichringsprojecr door afsrand re nemen van alle - oak volgens
hem mislukte - pogingen om een door de rarionaliteit geleide
moraal re funderen. Het liberalisme creeen de voorwaarden om
ogenschijnlijke stuurloosheid te begrijpen als ironic. Tezdfdenijd is
het resoluur in zijn afwijzing van de wreedheid. Er is geen enke!
excuus om wreed te zijn, omdar er geen enkde insrantie gesrdd kan
warden baven het individu.
In zijn opsrd 'The priority of democracy to philosophy' (1990)
gaat Rorty nader in op war hij noemr de communautaire faosofen;
naast MacIntyre noemt hij Bellah en Sandel. Hij schrijft hun drie
standpunten toe: in een onttoverde wereld kan geen moraliteit
bestaan, de liberale instituries creeren ongewensre typen mensen, en
politieke instituries hebben een theorie van de mensdijke naruur
nodig. In het genoemde anikel maakt Rorty met name werk van het
laatsre standpunt, de noodzaak van een theorie over de menselijke
natuor, aan de hand van zijn imerprerarie van Rawls' rechrvaardigheidstheorie (1971).
Rawls' opvatting dar rechtvaardigheid tot stand kan komen via
reAexief evenwicht, impliceen (volgens Rorty en later werk van
Rawls, I985) geen theorie van de mensdijke naruur.l:l. £Cn dergelijke
rheorie is in cen democratische sraat voorbehouden aan het privcdomein. De staar mag naar Rawls' idee geen specifieke rheorie van
het goede aan zijn burgers opleggen, maar moer zorgen vocr de
voorw~3rden waaronder het volgens hen goede leven geleid kan
worden. WC':zenlijk voor een liberale democratie is niet de parricipatie aan de gemeenschap, maar vrijheid van denken en gcwerensvrijheid (zie ookLehning, 1989).
De twee cC':rste srandpunten van de communauraire filosofen
wuifr Rotty C':nigszins achreloos rerzijde. Oat er in een onttoverde
wereld geen moralireir zou kunnen bestaan, noemr hij een ongecompliceerde sociologische vooronderstdling. Oar her liberalisme
ongewensre mensentypen voortbrengt, achr hij een vrijmoedig
moreel oordeel. Hij meent dat dergelijke vragen primairzijn ingege22. Dezesuggestieschuilt we! in Rawls hoofdwerkA TheoryofJustiu(1971).Juist op
dit punt ktitiseenbijvoorbedd Sadutl;ki (1991) hetwerk van Rawk

ven door angst voor de barbarij. Als we criminaliteit echter een pro~
bleem vinden, en dat doen we omdat we begaan zijn met her slachroffer daarvan, en als we dit probleem vervolgens als een mored probleem duiden, dan lijke MacInryre een sterke troefin handen te hebben: er wordt momenteel een morele crisis geproclameerd en het
bureaucratisch individualisme brengr ongewenste mensenrypen
voort. De crimineel zou. in termen van de calculerende individualist
(Schuyr, (989), zelfs kunnen worden opgevat als een vierde karakter
van het bureaucratisch individualisme.
Naasr de rijke estheet die louter zijn cigen genoegens najaagt
(maar daarbij geen schade en leed berokkent aan anderen), de therapeut dLe een cmorieve waarheid verkondigt en daarrnee het individualisme bevestigtl3 en de manager die het algerneen beIang dairnt,
maar niets anders re bieden hecft dan een moreIe iHusie van effectiviteit en cfficii:'ntie, verschijnt met de massale secularisering 'de criminee!' tcn tonde: het 'sujet' dat, al dan niet calculerend, bezit van
anderen ofvan de staat stedt ofvernidr of de fYsickc integrircit van
andere personen schendt ofbedreigr. De crimincd tart als het ware
de deugdzaamheid die in een gemccnschap bcsloten zou mocten liggen.
Een dergelijke rypering maakt het buitengewoon verleidelijk om
op te roepen tot cen nieuwe dcugdzaamheid in de samenleving. Met
de analyse van MacIntyrc wordt echter tcgdijkcrtijd duiddijk hoe
diep een dergelijk crimineel karakter verankcrd is in de huidige
pluriforme, individualistische en bureaucratische maatschappij.
Deugdzaamheid staat, als gemeenschappdijk streven, in de analyse
van MacInryre in feite haaks op de huidige cultuur. Rorry stdt enigszins provocerend: 'I would welcome a culture dominated by the
Rich Aesthete, the Manager, and the New Therapist, so long as anybody, who wants to can be an aesthete, and if not rich, as comfortablyoffas most- as rich as the Managers can manage' (I986, p. (6).
Volgens Rorry client de vraag van de gemeenschapsfilosofen te
zijn of de secularisatie meer goed dan kwaad heefr gedaan. Zelfs als
het typische karakter van mensen in de liberale democratie daadwer-

kdijk Jeeg, berekenencl, klein en onheroi'sch zou zijn, clan nog kan
dar naar zijn mening de prijs zijn voor de po!irieke vrijheid (I988,
p. 102). Zoals MacIntyre ons voor de keuze ste!r russen de Verlich13. Dell: noti l: heb ik uitgewerkt voorde gezinstherapie die ogenschijnlijkals
hocder, maar tUfaet(}alsdoodgraver van het gain hn worden gezien (De Boer
en Bourdlier, 1982.).
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ring en Nie:tzsche, srelr Ratty ons voor de keuze: russe:n de: deugdzame gemeenschap en he:r pragmarisch individualisme. 24 Hij weigett
de individuele vrijheid op re offeren aan welk gemeenschapsideaal
dan ook. Molar valr dir srandpunt vol re houden in geval van een
gemc:cnschap die op massale schaal een nog verderfelijker vietde
katakret voonbrengr, dar van de crimjneel~
Ratty's werk levett een srerk argument tegen MacIntyres morele
gemeenschap van voar de Verlichting. Op grond waarvan zijn immers de klassieke dcugden meer re waarderen dan de deugden (om
in zijn termen te blijven) die her liberalisme met zich meebrengc: de
tolerantie, de intdlectuele vrijheid, de rechtsbeschcrming van het
individu~ En waarom zou het in de gemeenschap gewortelde cansistente subject her hoogsre goed zijn, als dar niet is terug re vaeren op
een God of op 'de menselijkc natuur'? Toch brengt juist 'de criminee!' oos aan her rwijfelen over Rorty's vraag ofde secularisatie meer
gocd dan kwaad heefr gedaan. Moer bij het vrijheidsideaal een mas~
sale 'criminde' attitude op de koop toc: warden genomen? Zijn we
inderdaad Ixreid due prijs re bc:ralen vooronze politieke vrijheid?
Ik ben gc:neigd deze vraag posirief re beanrwoorden, nierdoor her
criminaliteitsprobleem te bagatelliseren (zoals in veel kritische benaderingen van het criminaliteitsprobleem gebeun), molar wel door te
onderkennen dar her liberalisme de legirimering in zich draagr om
crimineel gedrag af te wijzen. Voor Iiberalcn vertegenwoordigt de
wreedheid ten opzichte van anderen het grootste kwaad. Het liberalisme wijst met zijn centrale plaats voor het individuele subject elke
legirimering van wrccdheid ten opzichte van anderen aE Deze notie,
die Ratty ondeeot aanJudith Shklar, vormrde essencie van de moralitc:irvan her liberalisme. Het alledaagse kwaad (Vega, 1992) Iigt valgens Shklar in her hart van de lilxrale democratic: de gevoeligheid
ervoor en de afWijzing crvan.
Shklar onderscheidt als 'ordinary vices' (mentale) wreedheid,
hypocrisie, ijddheid, snobisme, bedrog en misantropie:2 ) Met name
'de wreedheid' vormt her referentiepullt voor een minimale moraliteit in een geseculariseerde, pluriforme cultuur. Wreedheid wordt
24. Vergelijk in dit verband de keu·.oedie Durkheim (1906) voorlegt. De positie van
God in de moraal was naarzijn mening verv~ngen doordes~menleving: tussen God
en de samcnlcvjng moet mcn kiezen.
2\. Vega (I992) wijsrerop da, precicsde7.elfdevormen van a11eda~gs kwa;l.d warden
genocmddoor Rerl<~ Gir:.lrd, wa:.lrschijnlijk onafh:.lnkdijk van ShkhLln tcgenstelling tot Shkl:.lr is hij cen uitgcsproken tegen,underv:m het eg~litarj,me van het
liber:.llisme.

door Shklar gedefinieerd als 'the willful inflicting ofphysical pain on
a weaker being in order to cause anguish and fear l... ] By putting it
unconditionally first, with nothing above us to excuse or to forgive
acrs of cruelty, one doses offany appeal ro any order other rhan that
of actuality' (1984, p. 8). Behalve fysieke wreedheid onderscheidr
Shklat (en Rotty) morde wreedheid: '[ ...] deliberare and persistent
humiliation, so that the victim can eventually trust neither himself
nor anyone else' (p. 37).
Naast het liberalisme van de rechten, waarop de politieke filosofie
meestal tamboereert, staat, volgens Shklar, het liberalisme van de
angst. Het liberalisme biedt, als geen ander politiek staatsmodel,
burgers bescherming tegen wreedheid van anderen en van de staar. 26
De liberale democratie pretendeert haar burgers te vtijwaren van de
angst. Binnen liberale demoeratische verhoudingen wordt, zo wuden we haar stelling kunnen parafraseren, de angsr om slachtoffer te
worden serieus genomen. 'The immediate impulse and strategy of
those who put cruelty first is to look to the victim for moral reassu~
ranee' (p. I3). Daarmee Hjkt de in dit hoek ontwikkdde victimaliseringsthese politiek-filosofisch in kaart te zijn gebracht. De rdatief
recenre victimalisering van moraliteit is de in het liberalisme beslotcn liggende reacde op de definitieve seculariseringvan de eu/mut.
Ecn keuze voor een sociaal ge"lnspireerd liberalisrne irnpliceert
een keuze voor een moraliteit die gedefinieerd wordr door de angst
om slachtoffer te worden in plaats van door de wens om her eens re
worden over wat cen gocd lcven is. 'What matters is our loyalty to
other human beings dinging rogetheragainsr the dark, nor our hope
of getting things right' (Ratty, 1986, p. 166). Het liberalisme wijst
wreedheid af, ook, of misschien we! juist, als dar plaatsvindt in her
kadcr van cen fundamentcle ideologie. In dit verband wuden we
kunnen spreken van een vietimaalliberalisme: een politieke cultuur
die gdeid wordt door de wil tor ze!fcreatie en begrensd door het
potenride slachtofferschap van andercn. We herkennen hierin een
nieuwe formulering van het 'harm principle' van John Swart Mill
(1859): het enige rechtmatige doe! om macht te gcbruiken is de prevenrie van schade aan anderen. '1

26. Shklarbeschouwt de brakterisering van Bemh<lm- door Foucault (1975) -als
em soon wegbcrcidtor van een hedendaagse dictatuur dan ook als een 'grotesque
intellectual misunderstanding' .
1-7. Mill heeft volgem Rorty-wals cerder gesignaleerd -over het probleem van de
publieke moraal zo ongeveer·the last word· gesproken.
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CONCLUSIE

Ratty's 'ftivole bourgeois filosofi e' (de typering is van Van Stokkom,
1993) is op vele wijzen gd critiseetd. Rorty Iciest voor de vrijheid, voor
de esthetiek, voor de ironie, voor de democratie. Maar wat zijn deze
keuzc:s waard indien zij zijn gekoppeld aan de afWijzing van welke
grondslag dan ook? Waarin verschillen deze keuzes dan van vrijblijvendheid, romanticisme, cynisme en bourgeois-kapitalisme?Waarin verschilr Rorty's neopragmarisme van opportunisme? Het kan
hier niet de plaats zijn om dergelijke kritieken uitgebreid te bespreken. 28 Het werk van Rorty is, in confronratie met dat van MacIntyre, gebruikt om de in eerdere hoofdstukken geanalyseerde victimalisering van moraliteit re kunnen plaatsen. Dat wil zeggen dat hier
meer sprake is van een sociologische dan van een filosofische waardering voor het werk van Ratty. Hij biedt een filosofische herformuleringvan de paradoxen van onze tijd encultuur (Klepp, 1991).
Guignon en Hiley (1990) wijzen erop dat Rotty daarin dichter
aanleunt tegen een communaurair standpunt dan hij zelfsuggereett.
In zijn neopragmarisme is her onderscheid tussen normale en abnormale communieatie van essentieel belang. Moraliteit refereert aan
dargene war in de praktijk van een bepaalde groep en in een bepaalde
context als 'goed' verschijnt. Een dergdijke normale communicatie
kan slechts in beperkre mate abnormale vocabulaires ('the sort of
discourse which sounds strange to the ear of a given audience') vcrdragen. Rorty's utopia 'rests on the communautarian strand in his
thought: the claim that there is a background of shared normal discourse, including the discourse ofour public morality, which underwrites our ethnocentric respect fOf the goods embodied in our practices' (Guignon en Hiley, 1990, p. 357). Waarin verschilt het normale
'discours' dan eigenlijk van de tradities van MacIntyre?
Naar mijn mening is op dit punt de eventuele principiele overeenkomst hier uiteinddijk minder imeressam dan heepo1ieic:ke verschiL Ratty's solidariteit biedt meer rolerantie voar deviant gedrag
dan het gemeenschapsdenken van de communautairen. Zijn werk
biedt een uirweg VOOt de dialectiek van de Ver!ichting. Hij rnaakt het
mogelijk - of berer gezegd noodzakd ijk ~ de mora!iteit van onze
postmoderne culruur te probfematiseren, wnder terug te vallen op
28. lie indatverbmd onder andere Fraser (1988), Mouffe, (J988),Ankersmir
(1992), Bcmsrein (1991), Guignon en Hiley (1990) en Van 5tokkom (1993).
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negentiende~eeuwse

ideologische noties, of, overeenkomstig Mac-

Intyre, die van vaor de Verlichting. Nagafgezien van de vraagwelke
houding momenteel opportuun is, lijkt die lokale, individualistisch
ge"inspireerde denken op zijn minst realistischer in de huidige context dan de nostalgische hoop op een herstel van de gemeenschap.
De moderne grote steden zijn smeltkroezen van etnische identiteiten, subculturen en marginalen. De conformistische burger is
niet langer de maat voor beschaving in een 'open' samenleving. In
een gefragmenteerde morelewereld is niet dedeviantie van een alom

geaccepteerde norm in het geding; deviantie is tot op zekere hoagte
de norm geworden. De inzet van de moraliteitsdiscussie is niet ooze
gemeenschappelijke culmur, maar de grens die aan haar diversiteit
moet worden gesteld. Volgens Ankersmit (1992) kan de sociale en
politieke orde nooit helemaal worden geprojecteerd op de as van
wreedheid en het vermijden daarvan. Maar dat is ook wel wat veel
gevraagd. Rorty's solidariteitsbegrip is globaal en evident; zijn liberale ironie is smal cn kwetsbaar. Maar het vormt op zijn minst een
realistische markering om de moraliteit van onze cultuur aan de otde
te stellen.
In de cmotieve burcaucratisch georganiscerde maatschappij
wordt aan het individuele subject morele oordeelskracht roegekcnd.
Maar het kan daardoor ook worden aangesproken op de consequenties van zijn handclen. De morele autoriteit is bij het 'metafarische
slachtoffer' komen ee liggen. Rorty levert metzijn mople cen seculier
antwoord op de vragen van een culmUf :wnder gemeenschappelijk
geloof. Een moreel appel is niets meer, maar oak niets minder dan de
vraag om meer gevoeligheid voor andermans leed. Met Rorty is solidariteit war menselijker geworden.

Criminaliteiten
liberalisme: een slotbeschouwing

HOOFDSTUK

8

Dc rnorde werkdijkheid van de westersc werdd is in circa vijfentwintigjaar tijd dramatisch veranderd. De grate ideologische kaders
van wdeer, het socialisme en de confessionele denominaties, zijn
uiteengevallen in particuliere opvattingen en levensstijlen die nog
slechts in beperkte kring vanzelfsprekend hefen. De morele aanspraken die erin besloten lagcn, hcbben geen algemene geldigheid meer.
Wij geloven, volgens rowel MacIntyre als Rorty, nog vooral in ons~
zelf, een geloof dar kwetsbaar is, afhankelijk van de (h)erkenning
door anderen. War ons rest, is een emotief, ironisch wereldbeeld; we
delen ons leven met anderen en realiseren ons hoe toevallig en eenzaam zo'n leven is. Het rationele subject van de Verlichting is zo succesvol gebleken, dat het ten slone aan zichzelfkon gaan twijfeIen.
De moraliteit is gcsubjectiveerd, in die zin dat aan de individueIe
beleving motele oordeelskracht wordt toegekend. Maar tezelfdertijd
is moraliteit gevictimaliseerd. 'Are you suffering?', is de enige substantiele vraag die binnen cen postmoderne moraliteit algemene
zeggingskracht heeft. Deze basale en negatieve vorm van moraliteit
kan als poverworden beoordeeld (Ankcrsmit, (992), maar tegelijkerdjd moeten we constatcren dat hij een einde kan maken aan het reIativisme en nihilisme waaronder de geseculariseerde westerse were1d
en in het bijronderde intelligentsia gebukt is gegaan, wnder terug re
hoeven vallen op een werddbedd van vanzelfsprekend gezag, rucht
enorde.

Het tijdperk vanafde secularisering kan, moreel gesproken, worden getypeerd als 'het tijdperk van het Slachtoffer'. In de voorgaande
hoofdstukken heb ik geprobeerd aan te tonen dat het hierbij niet om
een leeg politiek filosofisch uitgangspunt gaat, maar om een actieve
sociologische nmie. Nu Ion een onderscheid warden gemaakt tussen de analyse en de wenselijkheid van een bepaalde situatie. Na de
secularisering is de wenselijkheid ontstaan om de moraliteit van de
huidige cultuur opnieuw aan de orde te stellen. De discussie hierover
is versndd door de vertienvoudiging van het criminaliteitsproblccm
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sinds het begin van de jaten zestig. Deze incencie van de communautaire benadering van Maclntyre, Bellah en anderen hoeft naar mijn
mening echter niet re leiden tot het ter discussie stellen van de uitgangspunten van de liberale democtatische rechtsstaat.
De plcidooien voor een remotaliseting van de democratische
instituties (zie bijvoorbcdd Davies, 1987) kunnen naar mijn mening
worden onderschreven zonder andere uitgangspunren dan die al in
het liberalisme zclf besloren liggen. De normatieve verhoudingen
lagen als het ware verstopt achter de verbureaucratiseerde en gepoliriseerde opvaningen van de verzorgingsstaar. Achter het politieke
liberalisme van de vrijheid, de gelijkheid en de individuele autonomie ligt een slachtoffergerichr liberalisme verscholen, het liberalisme
dar een afkecr heeft van wrcedheid, vernedering en uitsluiting.
Daarmee is het mogdijk de gegroeide motde verhoudingen opnieuw aan de orde te stellen, lOnder re vervallen in nosralgisch moralisme ofonrealistisch radicaJisme.
In deze slotbeschouwingwil ikde mogelijkheden van deze more~
le kant van het liberalisme nader onderzoeken, teneinde het gewichr
te kunnen bepalcn van de victimaliseringsthese in de actuele discussie over de morele crisis van onze samenleving. In hoeverre is een
analyse in termen van victimalisering zinvol met betrekking rot de
algemeen ervaren morele crisis? In de eerste paragrafen wordt
opnieuw ingcgaan op het criminaliteitsvraagstuk en wordt de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuut geherformuleetd. In het tweede deel van het hoofdstuk probeet ik het begrip
victimaalliberalisme nader uit te werken, onder andere wat betrcft
de positie van de staat en de opvoeding.

HET CRIMINALlTEITSVRAAGSTUK

In een geseculariseerde en gefragmenreerde werdd vormt het strafrecht een buitengewoon interessanre casus, omdat her algemene gel~
digheid claimt. In nog geen rwintig jaar tijd is 'het slachtoffer' een
van de bdangrijksre argumenren geworden in de criminalitcitsdiscussie. In de aandachr voor her slachtoffer van crimineel gedrag bijvoorbeeld her seksueel mishandelde kind -, die zich nagenoeg
parallel onrwikkelt aan de secularisering, wordt zichtbaar hoe in een
onnoverde were1d een nieuwe gemeenschappe1ijke noemer voor
moraliteit kon ontstaan. Het slachtoffer is de zaakwaarnemer van de
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publieke zaak gewordeo. Tegen deze achtergrond heeft criminaliteir
een andere betekenis gekregen. In de plaars van 'de crimineel' die de
more!e gemeenschap tart, komt de crimined die 'de ander' oodergeschikt maakt aan zijn eigen zelfcreatie, die de aoder (of de samenleviog) leegzuigr door een gebrek aan ironie ten opziehte van zijn
eigen zelfdefiniering. De afWijzing van eriminee! gedrag verwijst
naar een moraliteit in het teken van het versehil in plaats van het
gemeenschappelijke.
De crimineel - hier opgevat als 'karakter' en niet als eooereet
individu - is niet wzeer de vertegenwoordiger van de ondeugdzaamheid in de context van cen morde gemeensehap, als we! van de weigering de solidaire lotsverboodenheid ten opziehre van anderen te
erkenneo. Hij is niet het asociale subject dar de eenheid van de
gemeenschap bedreigr, hij is als ieder aoder een gespleten subject,
maar hij onderkent zijn gespletenheid niet. Hij mist de ironie ren
opzichte van zijn zelfdefiniering, die onlosmakelijk verbonden is
met de liberale tolerantie, en maakt daarbij slachtoffers.
Als we het criminaIiteitsprobJeem beschouwen als cen mored
problecm, cn dat lijkt in cen gefragmemeerde samenleving opporruun, dan impliceert dit niet per definitie dat moetworden teruggegrepen op fragmenten uit een vcr vcrleden. Het gaat er vedeer om
nieuwe termen re vinden voor het mored aanspreken van personen
die strafrechtelijk relevant gedrag vertom:n. Daarbij kan niet langcr
cen beroep warden gedaan op een hogere, algemeen geldende waarheid. De crimineel staat niet alleen in zijn creatievan verschillen ten
opzichtc van anderen. Het ereeren van verschil is een cultuurgoed
gcworden. De crimineel is w gezien een moree! subject als ieder
ander. Zijn beoordeling van zichzelf in de were/d doer niet onder
vaor die van anderen, in de zin dat hij verder verwijderd ZQU zijn van
de mensdijke natuur of van een eenduidige normatieve gemeenschap. Criminaliteit is in deze opvatting met andere woorden ook

een morclc optic, net zo goed als het conformisme van de doorsneeburger.
Dit betekent echter niet dat we deze criminele optie niet zouden
moeten afWijzen ofbemaffen. Met Rorty kunnen wc juist een eind
maken aan het relativisme dat in het werk van zoved criminologen
schuilt. We wijzen het gedrag van de erimineel echter niet af, omdar
het deviant is ten opzichte van 'de' gemeenschap, maar amdat hij
zichzelfbuiten de communicatie plaatst. Door critici van de sarnenleving is de crimineellang als medestander beschouwd; zijn karakter

werd geromantiseerd, omdat het de bestaande orde tawe. Als we
neden ten dage kritisch staan ten opzichte van ooze samenleving,
kunnen we de crimineel niet langer als medestander zien. Hij dringt
zijn private zdfop aan het publieke domein en is daarin veelal wreed
en vernederend.
Criminaliteit is een vorm van 'overpowering', om met Nagel te
spreken. l De crimined is niet anti-sociaal omdat hij de vijand is van
cen burgerlijke morele consensus, maar omdat hij de moraliteit,
zelfs in haar mecst minimale formu!ering - het gehed van afspraken
om te kunnen blijven communiceren - afwijst. Hij brengt zijn recht
van spreken in gcvaar, omdat hij dat van anderen niet respecreert.
Zijn aanspraak op het libcralc recht op ccn eigen zdfopvatting heeft
hij in de waagschaal gesteld door dat van anderen te attaqueren.
Deze gevictimaliseerde betekenis van criminaliteit dwingt cchter
tegelijkertijd tot een prudente houding. De reactie van de staat op
het berokkenen van leed aan anderen kan immers al gauw leiden tOt
niet te rechtvaardigen vormen van leedtoevoeging aan daders. De
critici van de slachtofferbeweging wijzen erop dat zij het paradepaardje wordt van een repressieve strafrechteIijke politiek. Het vergt
enige ideologische, ro men wil morele, verbeeldingskracht om leedtoevoeging - de essentie van strafrechtelijkc interventie - binncn de
perken re houden. Met het verdwijnen van de levensbeschouwdijk
ge"inspireerde consensus komen ook begrippen als 'berouw', 'vergeving', 'medcdogen' en 'begrip voor de dader' in de lucht te hangen.
De vergeldingsdrang, die volgens Garland (I990) in de rwintigste
eeuw is weggerationalisccrd, behoc£ het nodige morele weerwerk
om humaan te blijven. De lcvcnsbeschouwelijke suomingen disciplineerden in die betekenis niet alleen de burger, maar ook de instituties. Het criminaliteitsvraagstuk is van zijn ideologie ontdaan,
rowel in de (vermeendc) oorzaken ervan als in de reactie crop. In
deze ontwikkeling schuiit het gevaar van een ongdimitecrde repressieve politiek. Indien we de criminee! echter opvatten als (oak) een
moree! subject, bctekenr dat in ieder geval dat hij, ondanks alles,
scrieus wordt genomcn. Hem wordt het rccht op spreken niet
definiticf ontnomen, omdat Jiberalen ook hem als lotgenoot kunnen (h)erkennen. Deveroordelcnde normativiteitonderscheidtzich
pragmatisch, maar niet principiee! van de zijne. Er bestaat altijd de
Dit m,grip werd on!angs door Schuyt (1993-) opnieuwonderdeaandacht
gebracht.
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mogelijkheid dar wij gevodig zijn voor zijn deviamie ren opzichrc
van wat gangbaar is.
In de geschiedenis van her snafrechr zijn verschillende ontwikkelingen aan re geven waarin 'dc deviantcn' hct pleit gewonnen hebben, bijvoorbeeld op het vtak van de zedenwetgeving of her drugge~
bruik. De in hoofdstuk 6 behandeldeafschaffingvan het bordeclver~
hod toom aan dat er zeer radicalc, cn tot enkdc tientallcn jarcn gdc~
den nog volsnekt ondenkbare, verschuivingen kunnen optreden in
de beoorde!ing van afWijkende lcvenswijzen. Deviam gedrag had in
de jaren zeventig wnder meer een functie in het loswrikken van versteende omgangsvormen, zclfs wdanig dat het recht op private zdfformuleringen niemand meerontzegd kao worden.
Deze postmoderne herijking van het criminaliteitsprobleem
hecft niet in de eersre plaats consequenties voor de snafrechtsroepassing. De benadering van de verdachte aIs moree! subject ligt besloten
in de praktijk van het positieve snafrecht. Foque en 't Hart bevesrigden deze posirie in het concept van hercontrafactische rechtssubject.
Het recht op een verhaal van de verdachre kem in hun benadering
cchter geen criterium voor de omvankelijkheid ervoor. Het metaforischc slachroffer vOrffit cchter de virtuele gesprekspartner; hij zal
ved van de verhalen afwijzen als irrelevanr your de publieke moraal.
CRIMINOI,OGIE

De hier gescherste more!e benadering van criminaliteir heen consequenries voor hetdenken over de oorzaken en de beheersingvan criminalircit, dar wil zeggen voor de criminologic en het crirninaliteitsbeleid. In de krirische variant van de criminologic is criminaliteir
vooral opgevat als een historisch en sociaal bepaald fenomeen; in de
beheersvariam wordt criminaliteit gezien als een univcrsecl fenomeen. Daarbij wordt erop gewezen dat de belangrijkste strafbepalingen van alle tijden en culturen zijn. Dc eerste variant Loekt oaar de

processen waarlangs criminaliscring van gedrag tor srand komr, bijvoorbeeld via etikettering van deviant gedrag. Dc tweede variant
vindt plaats binnen de kaders van de wet en leidt haar verklaring af
ui[ de overtreding, bijvoorbedd in termen van gebrek aan zdfcontrole (Gottfredson en Hirschi, 1990).
De hier ontwikkelde opvatting kritiseert beide posities. Criminee! gedrag wordt gedefinieerd door de strahvet en is als zodanig
sociaal gedefinieerd. Daarin wordt de kritische benadering onderschreven. Maar dat betekent nog niet dat de bepaling van wat crimi206

neel gedrag is, willekeurig is. Daarin wordt de beheersvariant bevcscigd. Dc afwijzing van veel crimineel gedrag is historisch persistent,
niet omdat hetverwijst naar fundamentele factoren in de menselijke
natuur ofcultuur, maar omdat het slachtofferschap ervan zo evident
is. De afWijzingvan bijvoorbeeld moord en doodslag behoeh als her
ware geen nadere ideologische roelichring, omdat men zich gemakkelijk kan verplaatsen in her fatale lot van het slachroffer.
Dat criminaliteit desondanks historisch en culcuree1 relatief is,
valt af tc leiden uit her feit dat zelfs dit zwaarste delict hisrorisch
gerechrvaardigd wordt geacht indien het een sterke ideologische
inbcdding heeft, zoals in oorlogssituaties ofindien hetwordr gedefinieerd als bijvoorbeeld bevrijdingsmijd of euthanasie (Dessaur en
Rutenfrans, 1986). Terreurorganisaties spannen zich om die reden
veelal rot het uiterste in om hun gewelddadigheid ideologisch te legi~
timeren. Criminologische theoricvorming die is gestoeld op cen
'natuurlijke' afwijzing van crimineel gedrag, ontneemt het zichr op
het morele proces van rechrvaardiging, zowcl van de dader als van de
staat, dat erbij in het geding is. Maar indien criminologie de historische en culcurele relativiteir van de strafwct tot ccntraalleerstuk verheft, gaar zij voorbij aan her leed dar overrredingdaarvan in de meeste gevallen reweegbrengt.
Her fundamcntele onderzoek naar dc oorzaken van criminaliteir
veronderstelt een 'morele waarheid' over criminalireit, die afhankelijk van de intellectuele conjuncruur biologisch, psychologisch of
sociologisch is ge'inspireerd. Criminaliteit is echter niet in de eerste
plaats een onderwerp voor het domein van de verklarende wetenschap, maar voor dat van de moraliteit. De afwijzing van crimineel
gedrag dient gerechtvddrdigd te worden om de moraliteit van de
samenleving levend re houden. Wanneer Young (1988) spreekt van
een eriologische crisis in de criminologie, dan heeft deze naar mijn
mening vooral te maken mer de overspannen verwachringen die in
de verklarC':nde criminologie besloten liggen, alsof de criminologie
de criminalitcit lean opheffen. In overeenstemming met het inzichr
van Durkheim moC':tcriminaliteit echterworden gezien a[s een vitaa!
onderded van de moralirejr van de samenleving, omdar zij dwingr
torde formuleringvan more1e uitgangspunten. 1
z. In de funclionalbtischewendingdi e Merton ...an de anomielheorie van
Durkheim gaL kon de suggeslie onmaan d"t criminaliteitwezensvreC"md is aan de
samcnleving (Hilbert, 1989) en "Is zod"nigkan worden opgeheven.
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Als gevolg van de maakbaarheidsopvatting van de jaren zeventig
heeft de mening postgevat dat resultaten van wetenschappelijk
onderzoek .in de plaats zouden kunnen komen van politieke beslissingen. Wetenschappelijke reflectie en wetenschappelijk onderzoek
kunnen dienen als inspiratiebron, maar de politicus kan zich er niet
achter verschuilen. Dit geldt eens te meer voor de criminologie die
per definitie een politiek e.g. mored gedefinieerd object heeft. Zoals
criminaliteir gedefinieerd wordr door de wet, vormt (de ontwikkeling van) het criminaliteitsprobleem op zichzdf een factor in het
beleid (vergelijk in ditverband Brants en Brants, 199I). Het criminaliteitsprobleem ontstaat in de relatie tussen war Young en Matthews
(I992b) 'the square of crime' hebben genoemd, de relaties tussen
dader, slach roffer, staar en publiek.
Criminologic wordt, als theoretische differentiarie, idea\iter eersr
en vooral gemoriveerd door verbazing over de dramatische verschillen tussen mensen en nieuwsgierigheid naar motieven van dadets en
ervaringen van slachtoffers. Criminologisch ondcrzoek heeft beuekking op de verhouding tussen de erost van de criminde gebeurtenissen en de legitimiteit van de daaropvolgende reactie vanuir de staar.
In het criminaliteitsvraagscuk gaat het eerst en vooral over rechtvaardiging en rechtvaardigheid. Daarzou naar mijn meningde theoretische interesse van de criminoloog moeten liggen. 3
Beleidscriminologisch onderzoek wordt daarnaast vooral ingezet
als pragmarisch instrument om beleidsmaatregden te begdeiden en
heeft als zodanig een ze!fstandige legitieme funcrie. BeIeidsmakers
en beleidswetenschappers hebben ondanks hun overeenkomstige
onderwerp echter eigen verantwoordelijkheden. Her beleid is ver~
anrwoordelijk voor de politiekc en morele consequenties van justidele interventies; de bdeidswerenschap is veranrwoordelijk voor een
integer gebruik van het wetenschappelijk instrumentarium in her
genereren van beleidsinformatie. Beleidscriminologen dienen zich

3. 'Whatwe hope for from social scientists is that they will act as interpreters for
tho~<: with whom w<: are not sure how to talk' (Rony, 198za p. 1.06). Ronystdtecn,
in dit vcrband rde""nt, verschil in opvatting over de sociale wctenschappen lUsscn
Dewey ",n Foucault aan deorde. Deweyzaghun taak in herverbredcn en verdiepen
van onze solidaritcit; Foucaultzagzevooral a1svormen van disciplinerend weten.
Volgcn~ Rorty is hkrgcen spra.k<: van een principieel meningsverschil, maarvan een
vcrschillend inzjcht in watwe mogen hopen. Deweywerkte binnen het ideaal van
her Amerikaanse pluralisme; Foucaul{ waarschuwt om ervoor dat 'social5Cientists
have often been coopled by rhe bad guys' (p. :t07).

echn:r te hoeden voor een legitimerende funceje van snafrechtelijk
beleid.
CRIMI NALI TEITSBELEI D

In cen mored gefragmenteerde wereld vormt het slachtoffer de centrale noemer voor de rechtvaardiging van criminaliteitsbe1eid. Criminaliteitsbeleid is een constructie van de staat rond de (potemide)
dader en het (potentiele) slachtoffer onder toeziend oog van het
publiek. De dader wordt als aanstichter van leed en schade mored
ter vetantwoording geroepen, het slachtoffer inspireert tot deze
strafrechtelijke interventie. De staat weet zich gerechtigd tot deze
interventie, omdat hij de zijde van het slachtofFer kiest, rerwijl hij
tegelijkertijd de dader als moreel subject respecteert. Het publiek
beoordeelt de sraat op een geloofwaardige en humane toepassing van
deze eenvoudige uitgangspunten.
De staat koestert in een dergdijke ideaaltypische situatie het
Wetboek van Srrafrecht, omdat het een basale overeenstemming
over slachtofferschap objecriveert. Het vormt de canon van het
kwaad, zoats gedefinieerd en bijgeslepcn in de loop dereeuwen. Het
is weliswaar historisch en sociaal gedefinieercl, maar nier wiJIekeurig.
In dit verband lijkt het wenselijk om onderzoek te stimuleren naar
de rechtvaardiging en rechtvaardigheid in het beleid rond de strafwet en het strafprocesrecht.ln het kader van de victimaliseringsthese
zijn er in het strafrechtelijk beleicl vier straregieen mogelijk: decriminalisering, verschuiving, explicitering en erkenoing.
In het geval van decriminalisaing wordt strafWetgeving rond
deviant maar slachtofferloos gedrag geschrapt of nier [anger actief
gehandhaafd. Vanuit de victimaliseringsthese zou gesteld kunnen
worden dar het strafrechtelijk beleid te zeer vervuild is met elementen waarbij van slachtofferschap geen sprake (meer) is. Dit is klaarblijkelijk het geval in de herformulering van het bordedverbod. Ook
andere artikelen omm:nt zedelijk gedrag of bijvoorbeeld druggebruik (zie in d!t verband Pearson, 1993) zouden hiervoor wellicht in
aanmerking kunnen komen.
Van verschuiving is sprake indien, in geval van slachtofferloze
delicren, handhaving, vanuit procedurele motieven, noodzakelijk
wordt geachr. Dergelijke wetgeving kan worden ondergebracht in
andere rechtsgebieden ofbij andere instituties. Een voorbeeld hier~
van is de administratiefrechtelijke afdoening van eenvoudige vcrkeersdelicten. In dat verband zou ook kunnen worden onderzocht
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in hoeverre bepaalde gedragingen ten onrechte tot het domein van
het suafrechr gerekend worden, terwijl zij tot de verantwoordelijkheid van 'het slachtoffer' behoren. In de nota Recht in beweging
(1990) is in ditverband naar mijn mening terechtgepleit voor de vermaatschappelijkingvan her rechr. 4
In de derde plaats lon her slachtofferschap in strafrechrelijk
beleid worden geexpliciteerd. Veclal is slechrs intu"irief sprake van
slachrofferschap. Overrreding van bijvoorbecld de milieuwetgeving
zou, meer dan nu vaak het geval is, dienen te worden afgewezen op
grand van de beperkingen die daarmee ontsraan voor roekomstige
generaties. Een dergelijke morele explicirering geldr ook voor kleine
ofeerste ovenredingen die door de politie ofhet openbaar ministerie
worden geseponeerd. Seponering lOu expliciet gepaard moeten gaan
met een reprimande vanwege het leed of de schade die wed berokkend (Kelk, I990). Brairhwaite (1989) pleit in ditverband voor het te
schande zetten van de wetsovertreder.
Ten slotte is er sprake van erkenning indien het slachtoffer een
andete ral dan lomer aangever en getuige krijgt tocbededd in her
strafprocesrecht. Dit is reeds het geval in de nieuwe wCtgCV111g naar
aanleiding van de voorsrellen van de Commissie-Terwee (zic hoofdstuk 4). Men zou zich echrer verdergaand kUlloen voorstellen dar het
openbaar minisrerie de verlangens van het slachtoffer mee laat
wegen in de eis. Het openbaar ministerie zou eventuecl zdfs kunnen
worden verplicht afwijkingen van de door het slachtofferals genoegdoening ervaren srrafmaar re motiveren. In het algemeen gddr dar in
het criminalireirsbeleid meer nadruk zou moeren worden gelegd op
de consequenries van crimineel gedrag voor anderen.5
Her lijkt zinvol om her criminaliteitsbeleid en de suafrechrelijke
prakrijk op d eze wijze 'morecl' te roerscn. Daarbij staarde positievan
het slachtoffer cenrraal. In dir verband lOu, in navolging van de dis4· Zowudcn winkeliers, meer dan nu he, geval is, kunnen warden aangesproken op
hun 'uimaJbdeid' (tie Kapteyn, 1989). Ookwuden de openbaou-vervoerbedrijven
zelfeen opJossmg meeten vinden voor hen,wartrijdm. Het isengdoofWaardigom
het g~bruik van het 'aanbod' om ongecomroleerd reworden vervoerd ab 'fraude' te
bestempdcn. In het algemeen ge1dtdat het onbedoeldegebruik van de mogdijkheden van wetgeving niet te snd in suafrechtelijke termen moet worden gedefi"
nj~erd (bijvoorbedd in geval V<ln sociale en bdastingwetgeving; "ic Zijdervdd,
1990). lie in dit v<;rband ook hc! Themanummervanjusriti..k vakenningm (1990)
over nicr strafrcchtelijke vormen van normhandhaving.
5.]n dit verband kan bijvoorbedd worden gewezen op het succesvolle project
'SJachtoffer in bedd' (Essers en Van der ban, 1990).
HO

cussie over de socialc zekerheid, gesproken kunnen warden van cc::n
'ministelsd' in het srrafrechr. Crimined gedrag dient, in de eerder
beschreven berekenis, stringent maar rechrvaardig re worden afgewezen. Her srrafrecht opereert in naam van het s!achtoffer en met
begrip voor de dader. De postmoderne crimineel is een moree! serieus re nemen crimineeL We zijn bereid te luisreren naar zijn eventude rechrvaardiging, maar aanvaarden dezc nier zonder meer. Daarvoor gaar her lor van zijn slachtoffer oos re zeer ter hane.

VICTIMAAL LlBERALlSME

Het liberalisme is de enige politieke filosofie die de ontwikkdingen
in wetenschap, economie en technologie wist te overleven (Maris,
1993).6 Dez<,,: to<":stand aan het eind van de twintigste eeuw wardt
zowd triomfantdijk toegejuicht als zeer ernstig betreurd. Hij wordt
bijvoorbedd toegejuicht omdat totalitaire legitimeringen voor
schendingen van de mensenrechten geen recht van spreken meer
hebben (Fukuyama, 1992). Hij wordt op twee manieren betreurd:
omdat hij wordtopgevat a[s cen zeer geraffioeerdevorm van discipI inering (Foucault; Foque en 't Hart) of als een inhoudelijk lege toestand van bureaucratisch georganiseerd individualisme (MacIntyre) .
Op grand van <,,:<,,:n analyse van h<":t criminaliteitsvraagscuk en
gei"ospireerd door h<":t werk van Richard Rorty <":n Judith Shklar is in
dit bock een derde positie onderzocht, die ik zou willen omschrijven
a[s victimaal Jibera!isme, h<":t liberalisme dat zo succesvol is dat alleen
het sJachtoffer nog morde autorireit heeft. De verworvenhcden van
het Iiberalisme worden onderschreven omdat daarin een aantal uitgangspunten besloten liggen die, hisrorisch gesproken, zonder precedent zijn: gelijkheid, individude waardigheid, tolerantie. Van
totalitaire disciplinering kan volgens deze opvatting geen sprake zijn
io een cultuur die een gefragmenteerde moraal mogelijk maakt; en
ciar het liberalisme geen fundament heeft, betekent nog niet dat er
geen sprake is van mora[iteit.
In het hart van de ontroverde westerse were/d ligt echter geen

6. Mari5 (1993) wijst op het onderscheid mssen het mctafYsisch en het politiek
Iiberalismc. Dc e<:r5teOpv;Itting vertrekt vanuitde principii'le, of n<ltuurlijkc
auwJlomic van het individu; de !;Weede vanuit de pragmatische nooduakdat
vreedzOlam samenJeven erkenning van aUlonom ie impliceert.
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posirievc rcfcrcnrie aao het goede Il':Ven, maareen negarieve.7 Moralitcit i~ in het tC"b:~n komen re staan van datgene W:lt we niet willen.

Iedereen mag zijn eigen god hebben ofkan zdfs zijn eigen god zijn,
zolang deze maar geen schade aan anderen legirimccrt ofptOpageert.
Het filosofische 'harm principle' van John Smart MillS is sociologische werkdijkheid geworden. In het hier geschctsre wcrddbedd is
echter, in tegensrdling tot de visie van bijvoorbedd Fukuyama, gcen
sprake van cen kririek.loze omarming van het Iiberalisme. 9 Rorty's
ironic wil dat het gdoofin de cigen rraditics mgelcvcrd kan worden
voor elk ander sysrcem dat zich als berer weervoor re stellen.
Dit contingentc uirgangspunr berekent enerzijds een waarschuwing voor de verleiding die er van minder tolerante systemen kan
uitgaan. Het Iiberalisme betckent nier per definitie het eiode van dc
geschiedenis. In plaars van zdfgenoegzaamheid kan het ook verzet
mobiliseren tcgen wereldbeelden die miodervrijheden bieden, juist
omdar ook zij mogelijkc kandidaren zijn om de hegemonie re vetOveren. Bovendien biedr het liberalisme, waarin het 'slachroffer' centraa! staat, de hoop op beter; het geeft de moge!ijkheid om kritiek re
leveren op premissen en consequenties van her eigen syst<":em, namelijk claar waar het ongewensre vormen van victimalisering tewecgbrengt: kritiek op de vernietiging van het milieu voor toekomstige
generaties, kririek op her buirens!uiten en marginaliseren van anderen, kritiekop de desinteressevoorde noden van derden, IQ kritiekop
onvoldoende beschermiug regen criminaliteit en kritiek op doorgeschoten vormen van reprcssie.
Moralirei[ is cen subjecrieve aangelegenheid geworden, zo leren
we van Maclntyre, maar dat hoeft nog nier re leiden tot blind egolsme, reposreren we met Rotty. Maclntyres bureaucrarische individualisme dar wuder doe! of deugd een eind maakt aan gemecuschappelijke morele ovcrwegingen kan ook warden beschrevcn als de
insrirmianalis<":ring van individuele vtijh<":id encrzijds en collecrief
7. Dne notie is overigens ook rnug te vinden in de inaugurde redevan SChUYl
(1982), die daarvoorwecf verwijs! naarde inaugurde rede van Glastra van Loon.
8. The only purpose fotwhich power can be rightfully exercised over any member
oEa civilised community, against his will, is ro prevent harm ro others. His own
good, drhn physiQl or moral, i5 not asufficiemwarrant' (Mill. 1859, lnlroduccion).
9. Rony's patadoxale typeringals 'postmodern bourgeois liberalism' (1985b)
suggtreen overigens wd iet5 dergdijks. Zie voordeze kritiek ook Fraser (1988) en
Van Srokkom (1993).
10. Yergdijk in dit verband het onderscheid datSchuyt (1991) maaln tussen wensen
en [loden.
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mededogen anderzijds. Het liberalisme leven een moraliteit op
waarin tegenover autonomic en toleranrie, lotsverbondenheid en
afwijzing van wreedheid en leed staan. Het biedt zelfs de mogelijk~
heid om het begrip sotidarireir, dar met de ondergangvan het socialisme en de secularisering enigszins besmet is geraakt, nieuw leven in
re blazen; soJidariteir, niet in het teken van 'de nieuwe mens', maar
van 'de vcrstoten mens'. Il
De more1e gemeenschap van Durkheim behoeft een nieuwe
doordenking. De metafysische betekenis die hij aan het collectieve
bewustzijn toekende, heeft niet langer gddigheid in een samenle~
ving die enerzijds vergaand gelndividualiseerd is geraakt en ander~
zijds toev[uchtsoord werd voor groepen die de tradities van diezelfde
samenleving niet dragen. De westerse were1d is cultured gesproken
een gefragmenteerde wereld waarin van een gemeenschappelijk
wereldbeeld geen sprake meer kan zijn. In dat verband dienen de
pleidooien die vanafhet eind van de jaren tachtig worden gehouden
voor een 'herbronning' van de cultuur (bijvoorbeeld Zijderveld,
1993) enigszins terughoudend tegemoer te worden getreden.
De sociale rradities van het christendom en het juda"isme leveren
weliswaar be1angrijke more1e noties en kunnen als zodanig bijdragen aan een oplevingvan morele reflecrie, regelijkertijd dienen we re
onderkennen dat ze nooir meer het gezag zuHen krijgen dar er van
oudsher aan werd toegekend. Het gezag van de vroegere morele
agent reikt zover als het aantal van zijn aanhangers ofde momentane
context hem biedt. Gezag is, bijvoorbeeld getuige de reclamecampagnes van de overheid, meer een vorm van verleiding en esthetiek
geworden (Boutellier, (990a; zie oak Zijderveld, 1986). Een posrmoderne moraliteit is behept met de twijfel die inherent is aan het
bureaucratische individualisme. De bronnen van de westerse cultuur worden weliswaar met eerbied behandeld, maar warden met
cnige scepsis beoordee1d, omdat zij niet meer als bronnen van waarheid warden gedee1d. Jl

11. H~l marxismeobj~C[ivecrd~m~d~dog~n met de slaehtoff~rs toteen heibleervan
het proJetariaat. Het vormde uiteinddi jk de legitimering VOOr ~en totalitaire st~at.
\2. Fr~n5 Kdl~ndonksprak in verband m~t het gdoofvan 'oprcrht vein7~n': 'We
doen net abofwew~ ten waarwe h~t over hebb~n, en we vergeten geen momentdat
we maar docn alsof.' (Zie hierover Rut~nfr~n5, !991)

DE RECHTVAARDIGE STAAT

Op de moraliteir van een gefragmenteerde samenleving is het cnigszins vcrsleten beeld van de schi[Jen van de ui van toepassing, in die
zin dar zij zich in diverse lagen krommcn rond een negatieve kern.
Moralireit is op te vatten als een concenrrisch opgebouwd conglomeraat van normen en waarden, techten en plichten, die in meer of
mindere mate verwijzen naar de afwijzing van wreedheid en Iced.
Hoe verder deze schillen verwijderd liggen van het centrum, hoe diffuser de reJatie met 'het slachtoffer'. De liberale staat zal zich vooral
gelegirimeerd achten te imerveniecen in de maatschappelijkewerhlijkheid, indien de relatie met dit negatieve centrum kan warden
gelegd.
Anders gesteld zal de sociaal-liberale staat zich juist dan gekritiseerd weten, indien hij de maatschappelijke consensus over concrete
vormen van slachtofferschap negeert.'3 Daar ligt naar mijn mening
'het harrvan dcverzorgingsstaat' (vergelijk Schuyt, r99r). Hoewd in
de opbouw van de verzorgingsstaat velerlei motieven samenkwamen, zoals we1begrcpen eigenbclang (De $waan, 1989), emancipatie
van de arbeidersklasse en chtistdijke naastenliefde, zou in de actue!e
heroverweging van de opgebouwde vootzieningen een uirgangspunt
recht overeind moeren blijven staan: de solidariteit met de maatschappdijk gematginaliseetden, degenen die geen ciee! hebben aan
de mogdijkheden om de eigen individualiteit te ontwikkelen. '4
De sociaal-democratie vormt binnen de Nederlandsc politieke
verhoudingcn naar mijn meningde meest 'natuurlijke' representant
van een dergclijke moraliteit. Naast het nostalgisch moralisme van
de christen-democratie en het repressieve moralisme van rechrs zou
de sociaal-democratie zich sterk kunnen maken voor deze basale
yorm van gdndividualiseerde solidariteit. In de huidige verhoudingen spedr destaat een essentiele tol in het 'onderhouden' van de normatieve betrekkingen. Met de secularisering, de fragmenrering, de
13. In het boekje Neda Ltmd vaandat(J99z) wijs[ De Vries eropdal sociale vraag-

stukken steeds meeraan de ordeworden gestdd yolgens de regdsvan hetdrama.
Her meesr mediagenieke Iced krijgrd"'aandachr. Hij spreekr, in navGlgingvan
Renate RubellSlein, van de 'verminderheding' van Nederland.
14. Vergdij k in dil verband Dahrendorf(1985), die Sle!l dar de oplossing van de rwee
problemen diede ophouw van deven:orgingssraar mer zi<:h heefr meegebrachr, een
kostenexpJosie ell verbule:lUcratisering, vG<Jfal 'de nieuwe armen' [felt:' the
unemployed, rhe old, single parent familie~, sick and disabled people, low paid,
single women wirh aged dependems and poor people in imtittltions' (p. 97). Hij
spreekt in dit verband van een nieuwe onderkJasse,

individualisering en de victirnalisering diem moraiiteit in toenemende mate gdokaliseerd re warden in de relatie tussen de individude burger en de bureaucratische staat. Ook de poging het begrip
'burgerschap' nieuw leven in re blazen, ieidr onherroepe1ijk tot cen
analyse van de morele functie van de overheid (Van Stokkom, 1991
en 1992).
Dat het moraliteitsvraagstuk aan het begin van de jaren negentig
weer op de maatschappelijke agenda is komen te staan, moet mijns
inziens zonder meerworden gewaardeerd. Het is opm<":rkdijk dat dit
vooral gebeurt vanuit de justitiele problematiek. Binnen het hier
geschetste perspecti<":f is dir echter begrijpelijk. Zoals op allcrlci
andere bdeidsterreinen (onderwijs, welzijn, sociale zekerheid)
neemt 'de vraag' naar justitiele interventie onbeheersbare proporries
aan. Het verschil met deze andere terreinen is dat de inzet van het
vraagscuk duide1ijker is. Het Wetboek van Strafrecht biedt een g6nstitutionaliseerde vorm van, in de meeste gevallen erkend, slachtofferschap. De gefragmenteerde moraliteit WOnt extra gevoeligheid
vaor evident slachtofferschap, zoals dat in veel vormen van criminaliteit het geval is. More1e aanspraken zullen effectieverzijn naarmare
zij concreet slachtofferschap beter zichtbaar kunnen maken. In die
zin Ugt het voor de hand dat een moree! appel juist vanuit justitie
wordt geformuleerd.
Dat de discussie over moraliteit vanuit de overheid wordt aangezwenge1d, lijkt op zichzdf !egitiem. In de opbouw van de verzorgingsstaat heeft de overheidsbureaucratie de verddende rechtvaardigheid aan zich getrokken. De overheid is als het ware genoodzaakt
de vooronderstellingen daarvan levend te houdcn en mac[ daarin
vcrder gaan dan het negentiende~ceuwseliberalisme van Mill. In een
geseculariseerde verwrgingsstaat is moralit<":ir gdokaliseerd in de
ideaaltypischeverhouding tussen 'de rechtvaardigesraat' en 'het solidaire individu'. Het huidige morc1e appd van de overheid vindtoverigens plaats binnen een srerk technocrarische tendens en een
bedrijfsmatige orientatie in het beleid. Daarin schuilt een eigenaardige paradox, die de indruk geeft van een wanhoopsaffensiefwaarbij
alle middelen worden ingezer.
De overheid dient naar mijn mening nict te gauw terug te schrikken voor de onbedodde gevolgen van de door haar georganiseerde
solidariteit, zoals her misbruik en de onbe[aalbaarheid ervan (Engbersen en Van der Vecn, t992). Analyses in termen van fraude en
normvervaging dreigen de inzet van het beleid - de solidariteit met
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zwakkeren in de samen!eving - te gaan overheersen. De overheid is
in grote mate zdf drager van de moraliteit van onze samenleving
geworclen en dient zich met zorg van haar taak te kwijten. Zij zou
haar beleidsinstrumentarium vanuit deze notie nauwkeuriger moeten inrichren. Moraliteit is, binnen sociaal-liberale verhoudingen,
geen manipuleerbare variabele die naar willekeur ten behoeve van
het beleid kan worden ingezet.
Voor zover het moraliteitsgehalre van een geseculariseerdc samenleving kan worden gestimuJeerd, za/ dit vooral moeten gebeuren
door het uitdragen van een sensibiliteit ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving. Gemeenschappelijkheid kan niet worden
gevonden, maar we! warden gecreeerd door de sociaal-liberale instituries te versterken, door optimale condities te scheppen om invulling re geven aan de bdevingvan individuele vrijheid en degenen die
zich onder deze condities niet kunnen handhaven te beschermen.
Daarin ligt de primaire more1e taak van de overheid.
Tegenover dit systematische uitgangspum zou kunnen worden
gesteld dat een gevictimaliseerde moraliteit een te beperkt dtaagvlak
vormt voor een groot dee! van de maatschappelijke ordeningsproblematiek. Ankersmit (I992) stdt in dit verband dat de loggc administratieve apparaten juist ertoe neigen de werkelijkheid zodanig te
definieren dat het onderscheid tussen goed en kwaad niet meet van
roepassing is: een mored terra incognira waarin zij alleen nog maar
efficient en effectief hoeven re zijn. Hij verwijt Rorty dat hij niets
zegt over de negarievc consequenties van de democratische staat.
Het vermijden van wreedheid is volgens hem te globaal en te evident.
Deze tegenwerping is zonder meet juist. Het zou enigszins nakf
zijn om te veronderstdlen dat aHe beleid gedragen kan worden door
de hier verdedigde basale moraliteit. Voor grate delen van het overheidsbeleid is een procedurde rechrvaardiging aangewezen, clat wil
zeggen cen nauwkeurige besluirvorming over de noodzakdijke
maatschappe1ijke voonieningen volgens overeengekomen procedurele regels. Aanvullend onderzoek naar de morele effecten van de
markteconomie (bijvoorbeeld Heelas en Morris, 1992) en van de
overheidsbureaucratie (bijvoorbeeld Day en Klein, 1987) zijn in dit
verband relevant.
Toch ben ik van mening dat de sensibiliteit voor 'het stachtoffer'
een grotere relevantie heeft dan op het eerste gezicht lijkt. In de
milieuproblematiek zijn bijvootbeeld de roekomstige genetaties in

het geding, in de problematiek van de grate steden zijn er enerzijds
de gemarginaliseerden en andenijds de massale onveiligheidsgevoelens en in de sociale 1,ekerheid zijn er de reele slachtoffers van werkomstandigheden en structure1e werkloosheid. Oat sociale voorzieningen worden heroverwogen, kan eveneens moree! gesproken warden ge1egitimeerd indicn het massale gebruik de solidaire intt>otie
van deze voorzieningen gaat verhullt>o. In veel wet- en regdgeving
schuilt een more1e legitimt>ring. Deze wordt echeer veda! te weinig
geexpliciteerd of blijft vt>tScholen achter argumentaties in termen
van efficiency en financiering. Een rechtvaardige staat is eerst en
vooral een zich mored rechtvaardigende staat.
OPVOEDING ALS MOREEL PROCES

De discussie over moraliteit betreft voor een helangtijk dee! de
opvoeding van de jeugd. Afhankelijk van de politieke conjunctllur
warden op de jeugd verschiHende opdrachtt>n geprojecteerd (verzet,
innovatie, opbouwen dergelijke). Momented wordt de jeugd vooral
als probleem gezien; met name jongeren worden ge1,it>n als representanten van de more!e stuurloosheid. Ook vanuit het hier geschetstt>
perspeetief wordt een moree! veranrwoorde opvoeding van be!ang
geacht. Juist de contingentie van subject en culcuur, die door Rorty
tot uitgangspunt werd verheven, dwingt naar mijn mening tot een
wrgvuldige omgang met opgroeiende generaties.
Oat personen, binnen sociaal-liherale verhoudingen, kunnen
worden aangesproken op de veranrwoordelijkheid voor hun handelen, impliceert dar zij zich de premissen van de1,e samenleving eigen
hehben gemaakt. Het 1,al er een vitale libeta!e cultuur alles aan gelegen zijn om het opgroeiende kind in te leiden in de voorondersrellingen ervan. Als de opgroeiende generatie 'alles' kan zijn ofworden,
moet er vooral voor worden gewrgd dat zij belang gaat hechten aan
dezelfde more1e uitgangspunten als de opvoedende generatie, zo zou
de pedagogische opdracht kunnen worden geformuleerd.
Dit betekent naar mijn mening eerst en vooral dat kinderen
wordt geleerd en 'voorgeleefd' wat tolerantie, individue!evrijheid eo
solidariteit betekenen. Het is niet rozeer het dichematige gehamer
op het verschil cussen mijn en dijn dat hierbij in het geding is, maar
d~ sensibiliteit voorant/mm, die in ooze cultuur het respect voor mijn
eo dijn moree! gesproken motiveerr. Opvoeding in een gevictimaliseerd liberalisme betekent het leten omgaan met verschillen tussen
mensen, het leren waarderen van andere culturen, het respecteren

van andere levenswijzen en het leren herkennen van het leed van
anderen.
Voor ZQver de pedagogische instituties (gczin, school, wdzijnswerk) tekort zijn geschoten in een normatieve houding, ligt dit naar
mijn mening niet in de eerste plaats aan het gebrek aan disciplinering volgcns de wet (hoewd dit er wd het gevolg van kan zijn
geweest), maarvedeer in de miskenningvan de pedagogische rdatie
als morcle praktijk (Bourellier, 1988). Opvoeding heeft vanaf de
jaren zesrig in het teken gestaan van de zelfonrplooiing, waarbij een
sluimerende 'Emile'lj werd voorondcrstdd in ieder kind. De juistc
condities zoudcn de optimale persoonlijkheid tat blaei kunnen
brengen.
Met name na de 'culturde tevolutie' lijkt het morde karakter van
deopvoeding tezijn vergeten. Daarbij is de begrenzingdie 'de ander'
vormtsoms uit het oagverloren. Opvoeding in een liberalesamenleving betekent het leren respecteten van andermans meningen, ervaringen en verdriet. Moraliteit is in de pedagogische rdatie wdlicht
ondergewaardeerd geweest omdat de legitimering voor een normatieve opsteHing ontbrak Als zelfontplooiing het hoogste goed is, is
het moeilijkeen positie te kiezen diedaaraan gremcn stdt.
Met de ondermijning van de gezagsrelaties deed cen vorm van
egalitarisme zijn intrede die verschillen in leeftijd, opleiding, levenservaring, cultutele achtergrond en wijsheid ontkende. In bijvootbeeld het jongetenwerk resulteerde dit in een zeer terughoudende
positie van de jonger<::nwerker, die nog slechts zijn ofhaar eigen pcrsoonlijkheid tot inzet van het werk kon maken; het jongerenwerk
groeide uit tot een van de zwaarste werksoorten. Normcn waren losgeweekt van vanzelfsprekend gezag en bleken vervolgens moeilijk te
kunnen worden geherformuleerd (Boute/lier, 1988). In een liberale
moraliteit, zoals hiervoor geschetst, schuilt achrer de norm echter
het respect voor het verschil met anderen.
Motaliteit heeft na de secularisering een kwalitatief andet karakter gekregen. Het is te oppervlakkig, en daarmee hoogsrwaarschijnlijk il1usoir, om het huidige criminaliteitsprobleem re duiden in termen van normvervaging. Het voorstel om een soort 'correctie' op de
jaren zestig en zevemig aan te brengen zal vooral degenen aanspreken die toch al huiverig sronden tegenover de verworven vrijheden.
I).

De romanpersoon vanJean-Jacques Rousseau diezondcr verderfdijke invloeden

van buitenafopgroeide tot een wonbedd van deugd7.....amheid.

De culrurelc: revoiurie van de jaren zesrig en zevenrig heeft een grorere wleraneie opgeleverd ren aanzien van deviante gedragingen; de
poging om deze eerug re draaien lijkt op een politiek zwaktebod. De
restaurarie van het gezagsmodel, zoals dar herkenbaar is in veel pleidooien voor cen stringentere normariviteit, is naar mijn mening een
tcrugval naar een opvoedingsmodel dat ab structureel achterhaald
moer worden beschouwd.
De regel ontleent zijn waarde niet !anger aan ccn ermee verbonden autorireit binnen een eenduidige gemeenschap, wals in vroeger
tijden, maar aan de morele betekenis van respect voor ander\":n. Dar
is uieeindelijk de boodschap cli\": moet worden toegceigend door de
opgroeiende generatie. Pedagogiek verwijst als zodanig vooral mar
de maed om uit re komen voor de eigen normativitcit en het tonen
van een nict-vrijblijvend respect voor d\": ontwikkding van die van
jong\":ren. Het stellen van regels is daarbij onvermijdelijk, niet als het
berekenisiaos vestigen van een ge7..agsverhouding, maar omdat hee
'rechr van de srerksrc' binnen een gevictimaliseerd liberalism\": wordt
afgewezen.

CONCLUSIE

In de kern van het democratisch liberalisme is hee meraforische
slachtoffer gelokaliseerd. Metaforisch en niet metalYsisch, omdat
'het slachtoffer' staat voor de publieke moraal, wnder dar er een universde en eeuwigevorm aan wordt toegekend. Over concrete slachtoffers kan warden gerwisr, maar dat slachtofferschap verwijst naar
reele ervaringen, is net zo vanzelfsprekend als dat mensen een taal
spreken, van rwee geslachten zijn, voortkomen uit rwee exemplaren
daarvan en srerven. Met het leven is lijden gegeven, daaraan kan niet
gerwijfeld worden en daarin ligt het ankerpunf vaor de moralireir
van ccn liberale democratie.
Vom een liberaa[ kan geen enkele ideologie, theolagie offilosofie
wreedheid legitim\":ren. De afvvijzing van wreedheid een opzichte
van andere mensen (ofdieren I6 ), fysiek ofmoree!, yormt in een libetale contexr her laat$re woord. De gevoeligheid voor her leed van
anderen vormt her 'hoogsre goed'. Een dergelijke moraliteit lag ver16. Rorry (1980b) wijst erop darwe mer name gevodig zijn voor heT ieed van dieren
die we commun;<;atieve mogd ijkheden meschrijven.

scholen achter de omvattende en eenduidige levensbeschouwingen,
die heden ten dage nog slechts een gefragmenteerde geldingskracht
hebben. Dc crimineel, of berer gezegd zjjn slachtoffer, heeft er op
pijnlijke wijze onze aandacht op gevestigd, In de afwijzing van de
criminde gebeurrenis waarin een gewelddadige persoon het heeft
gemunr op een weerloos slachtoffer, herkennen we het prototypische beeld van de moralitcit incen postmodernc cultuur.
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