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Groeiende onvei l igheidsgevoelens en sti jgende cr iminal i te i tsc i j fers worden tegenwoord ig 

in één adem genoemd. Wetenschappe l i j k onderzoek bevest igt dat er een band tussen die 

twee bestaat. Bele idsmakers hebben hun an twoord klaar: een repressiever s t ra f rechtsbele id 

gecombineerd m e t een moral i te i tsof fens ief . Is de kous daarmee af? Heeft het onderzoek 

het p rob leem voldoende u i tgek laard of b l i jven er bl inde vlekken? En zal de nieuwe 

f l inksheid soelaas bieden, of is het een nepoplossing? In d i t nummer geven achtereenvolgens 

Koen Raes en Hans Ho fman hun kr i t i sche k i jk op d i t thema. 

De bevolking in de Westeuropese landen voelt 
onveiligheid aan als een ernstig probleem. In 
heel West-Europa worden dan ook beleidsinitia
tieven ontwikkeld rond de veiligheidsproblema
tiek; zo ook in Nederland. Een blik over onze 
noordergrenzen levert verhelderende inzichten 
voor de beleidskeuzen hier te lande. 

De Nederlandse overheid heeft de laatste tien 
jaar een hele resem initiatieven genomen om de 
veiligheidsproblematiek door te lichten en ade
quate beleidsantwoorden te formuleren. In 1984 
en 1986 werd de kleine criminaliteit onder de 
loep genomen in de rapporten van de Commis
sie-Roethof Hl en in 1990 bracht het ministerie 
van justitie lijn in het justitiebeleid met het be
leidsplan Recht in Beweging 121. Met de beleids
voorstellen uit de rapporten van de Commissie-
Roethof had de Nederlandse overheid een viertal 
doelstellingen voor ogen: het gevangeniswezen 
uitbreiden en het opsporings- en strafvorderings-
beleid betreffende zware criminaliteit intensifie-

ren; een Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van 
Criminaliteit oprichten om veel voorkomende de
licten als vandalisme, diefstal en inbraak aan te 
pakken; het aantal om beleidsrcdenen onvoor
waardelijk geseponeerde strafzaken halveren; en 
slachtoffers een betere opvang garanderen. 

Hoewel de uitvoering van dat beleidsplan 'in 
vele opzichten succesvol' werd geacht, bleek 
toch de nood aan een vernieuwde, meer geïnte
greerde aanpak. Het nieuwe initiatief werd ge
schraagd door de ministeries van binnenlandse 
zaken, justitie, sociale zaken en werkgelegen
heid, verkeer en waterstaat en volkshuisvesting, 
en ruimtelijke ordening en milieubeheer, en re
sulteerde in een Integrale Veiligheidsrapportage 
131- In het rapport wordt gepleit voor een geïnte
greerde en omvattende aanpak van de veilig
heidsproblematiek, waarin ook niet-criminele 
oorzaken van onveiligheid zouden worden in 
kaart gebracht (zie raster op blz.5 bovenaan). 

Het heeft er alle schijn van dat de Neder-
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kindse samenleving, nu de dreiging uit het Oos
ten is weggevallen, in paraatheid wordt gebracht 
voor een nieuwe, 'interne vijand'. Die vijand 
maakt een institutionele en morele herbewape
ning nodig. Nederland is immers 'ziek', door een 

De oorzaken van de onveiligheid moeten weggenomen worden. 

Inbreuken op veiligheidsvoorschriften moeten voorkomen en be

perkt worden en er moeten maatregelen worden voorzien ter 

bestrijding van onveiligheidssituaties. Verder moet met een ade

quate repressie worden opgetreden tegen onveilig handelen. Ten 

slotte behoort ook de nazorg aan slachtoffers t o t een integraal 

veiligheidsbeleid. O m dat alles te realiseren moeten samenwer

kingsverbanden uitgebouwd worden tussen gemeentelijke dien

sten, politie, brandweer, justitie, bedrijfsleven, winkeliers en bewo-

ners(-organisaties). 

gebrek aan rechtshandhaving en sociale controle 
en door een overbelasting van de democratie 
met al te vrijblijvende aanspraken [41. De tijd 
dringt, want andermaal blijken onze steden be
volkt met normloze individuen die geen enkele 
autoriteit buiten hun eigen preferenties erkennen. 

N i e t s n i e u w s o n d e r de zon? 

De algemene teneur van het rapport Integrale 
Veiligheidsrapportage kan als volgt worden sa
mengevat. 
1. Sedert de jaren '70 is de criminaliteit, en dan 
vooral de kleine criminaliteit, in Nederland op
merkelijk gestegen. 
2. Er bestaat een causaal verband tussen die 
groeiende kleine criminaliteit en de toenemende 
onveiligheidsgevoelens bij de burger. 
3. Om de objectieve onveiligheid en de subjec
tieve onveiligheidsgevoelens terug te dringen is 
een integrale aanpak nodig. Maatregelen van so
ciaal beleid moeten worden gecombineerd met 
een betere repressie. 
4. Tegelijk is er nood aan een versterkte sociale 
controle door het maatschappelijk middenveld en 
aan een grotere 'internalisering' van de beginse
len van de rechtsstaat. De financiële en prak
tische grenzen van een repressief beleid zijn be
reikt. De criminaliteit stijgt immers sneller dan 
wat de burger in tijden van crisis voor rechts
handhaving wenst uit te geven-, er is nood aan 

een herwaardering van de 'burgerzin'. 
De eerste drie punten van het rapport wor

den door onveiligheidsonderzoek in andere 
Europese landen beaamd [51. Criminaliteit wordt 
terug, meer dan criminalisering of afwijkend ge
drag, als een sociaal probleem benaderd, waar
voor méér middelen moeten worden ingezet 161. 

M o r a l i s e r i n g 

De laatste paragraaf van het rapport is duide
lijk schatplichtig aan het moraliseringsoffensicf 
dat door de 'katholieke' minister van justitie 
Hirsch Ballin werd ingezet 171. Politici horen, wat 
betreft het beroep doen op morele waarden en 
normen hun gêne te overwinnen, meent de mi
nister. 

Het moderne rechtsbewustzijn is te sterk uit
gegaan van subjectieve rechten, waartegen nau
welijks plichten werden gesteld. Het recht is voor 
de burgers geen gedeeld normatief kader meer. 
Zij beschouwen het veeleer als een amalgaam 
van technische regels die zij kunnen inzetten om 
hun belangen vooruit te helpen en die 'extern' 
zijn aan hun morele privé-opvattingen. De burger 
maakt wel steeds meer gebruik van het recht, 
maar identificeert zich niet meer met de rechts
staat. Hij staat tegenover het recht als een cliënt, 
een consument. Cijfergegevens bevestigen dat 
trouwens. Het aantal bij de civiele rechter aange
brachte zaken steeg sedert 1970 met ruim 80 %. 
het aantal kortgedingen nam toe van 3-000 in de 
jaren '70 tot 12.000 in 1989 en de administratieve 
rechter zag het aantal zaken sedert 1970 toene
men met 300% [81. 

Volgens de minister is er een toenemend 
waardenrelativisme. Morele waarden zijn loutere 
preferenties geworden en vrijheid wordt tot 
'vrijblijvendheid' of 'bestedingsvrijheid' herleid. 
Dit subjectieve waardebesef is er mede de oor
zaak van dat haast niemand meer de rechtsstaat 
nog op basis van waarden en beginselen verde
digt 191. Wie dat wel doet loopt immers het risico 
te worden gebrandmerkt als paternalist of 
autoritarist. 

Kortom, de secularisering en de 'ontluistering 
van de wereld' hebben ons geen autonome, ver
antwoordelijke mens gebracht, maar wel een 
consumptief-utilitairc individualist die in de snel 
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afwisselende en eindeloze bevrediging van zijn 
pakklare preferenties het nee plus ultra van zijn 
beslaan situeert. De moderniteit heeft ons precies 
die 'anomie gebracht waarvoor reeds Durkheim 
waarschuwde. Het sociale en het openbare zijn 
vreemd geworden aan het individuele en het pri
vate. 

Op dit moralist-rende vertoog kom ik verder 
terug. Maar het rapport Integrale Veiligheidsrap-
/Hirti'iïiig bevat ook waardevolle aanzeilen voor 
een bredere kijk op het probleem en een daar
aan aangepaste beleidsvorming. 

Onveiligheid als beleidsprobleem 

Onveiligheid wordt door de Nederlandse bur
gers aangehaald als één van de meest prangende 
maatschappelijke problemen. Logisch dus. dal 
een overheid zich daar druk over maakt, want 
veiligheidszorg behoort van oudsher tot de cen
trale opdrachten van de staat. Onveiligheid tast 
de kwaliteit van het publieke domein, van de 
sfeer van de openbaarheid aan. en dat zijn net bij 
uitstek de ruimtes waarin de moderne soeiabili-
teit gestalte krijgt. Angst fragmenteert het ge
meenschapsleven en devalueert of minimaliseert 
sociale relaties en contacten. Zij wekt bij de pu
blieke opinie de roep om sterkere controle en 
bestraffing van misdadigers, om 'snelrecht' en 
'law and order'. Angst is. zoals Hannah Arendt 
betoogde, een voedingsbodem voor anti-demo
cratische attitudes, omdat repressie de vereen
zaamde en machteloze mens minstens de illusie 
kan verschaffen de greep over de werkelijkheid 
te heroveren [101. Er is dus reden voor ongerust-
heid. 

Toch is het van belang ook te signaleren dat 
volgens het Europese Waardenonderzock de Ne
derlanders, samen met de Vlamingen, zich voor 
meer dan 90 % 'gelukkig' achten en dat zij. in 
vergelijking mei andere landen, erg tevreden blij
ken te zijn over hun leven, hun gezondheid, hun 
job. hun financiële situatie en hun thuis [lil. Het 
ware dus nuttig geweest het onderzoek over on
veiligheidsgevoelens te vergelijken met ander on
derzoek over subjectief welbevinden. In enquê
tes over onveiligheid blijken de ouden raagden 
zich immers onveiliger voor te doen dan uit an
dere enquêtes over subjectief welbevinden valt 

op te maken. Gerichte vragenlijsten creëren zo 
hun eigen verwachtingen... 

Objectieve onveiligheid 

De integrale veiligheidsrapportage situeert het 
onveiligheidsprobleem gedeeltelijk in de objec
tieve sfeer. Het aantal diefstallen, waaronder in
braken (die overal het grootste deel van de gere
gistreerde criminaliteit uitmaken) neemt evenre
dig toe met de grootte van de gemeenten: hoe 
anoniemer het domein, hoe meer criminaliteit. 
Ook blijkt dat de meeste criminaliteit plaatsvindt 
op publieke plaatsen (met uitzondering van de 
kleinste gemeenten), gevolgd door winkels en 
tenslotte door privé-eigendom: hoe publieker de 
eigendom, hoe meer criminaliteit. Niettemin raakt 
het grootste aantal personen gewond ten gevolge 
van ongevallen in de privé-sfeer en valt het 
grootste aantal dodelijke slachtoffers bij verkeers
ongelukken, die trouwens de meeste zaakschade 
veroorzaken: ons huis is allerminst een veilige 
thuishaven, onze auto allerminst een veilig schip. 

Het rapport legt de verantwoordelijkheid voor 
de objectieve onveiligheid gedeeltelijk bij de 
overheid. De overheid geeft blijk van een te laag 
risico-bcwustzijn waar zij in haar beleidsvorming 
- het bouwen of renoveren van een woonwijk, 
het aanleggen van een weg of een park. het af
leveren van een exploitatievergunning aan een 
bedrijf - onvoldoende rekening houdt met de 
veiligheidsfaetor als "zelfstandig bestuurlijk pro-
dukt'. 

Subjectieve onveiligheid 

Wat de subjectieve kant van de zaak betreft 
onderscheidt het rapport gevoelens van 'opzet-
onveiligheid' (door overlast en criminaliteit) van 
gevoelens van 'toevalsonveiligheid' (door ziekte, 
rampen e.d.m.). Terwijl de eerste stijgen, blijven 
de tweede relatief constant. Onveiligheidsgevoe
lens blijken vooral samen te hangen met de kwa
liteit van de buurt, (recent) slachtofferschap en 
geslacht. Ongeveer 1/3 van de Nederlandse be
volking zou zich onveilig voelen. Het gaat dan 
voornamelijk om mensen die in (zeer) slechte 
buurten leven met relatief veel criminaliteit en 
die daardoor een aanzienlijk hoger risico lopen 
op slachtofferschap. Gevoelens van onveiligheid 
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gaan gepaaid met een verminderd welbevinden 
en met vermijdingsgedrag. Men past het normale 
levenspatroon zo aan dal men minder in contact 
komt met plaatsen of personen die met criminali
teit worden geassocieerd. Hoewel bepaalde groe
pen mei veel angst niet altijd vaak in contact ko
men met criminaliteit en hoewel groepen die een 
grote kans maken op slachtofferschap (zoals jon
ge mannen) niet altijd een grotere angst manifes
teren, zijn hei toch overwegend de laagste socia
le klassen clie de grootste last van de toenemen
de onveiligheid torsen, maar tegelijk een voe
dingsbodem vormen van crimineel gedrag. 

Dat blijkt wanneer men de positie van alloch
tone bevolkingsgroepen tegenover criminaliteit 
onder de loupe neemt. Zij zijn oververtegen
woordigd in de cijfers van de geregistreerde aan
houdingen: in 1990 maakten allochtone vooral 
Marrokaanse en Surinaamse* - jongens ongeveer 
40% uit van de totale jongenspopulatie in de 
grote steden, maar werden zij aansprakelijk ge
acht voor 70% van het totaal aantal aanhoudin
gen en hadden zij een grote kans op recidive. In 
allochtonen zijn ook vaak het slachtoffer van cri
minaliteit, wat in de officiële registratie wordt on
derbelicht door hun lage- aangiftebereidheid. Ten-
slotte voelen allochtonen zich beduidend onveili
ger dan autochtonen en vertonen zij zeer vaak 
vermijdingsgedrag. 

Integraal en ethisch 

Het moet gezegd dat de integrale veiligheicls-
rapportering, waarvoor hei initiatief uitging van 
het ministerie van binnenlandse /aken. zich mer
kelijk afstandelijker opstelt tegenover moralise
rende vertogen clan de rapporten die door het 
ministerie van justitie de wereld worden inge
stuurd. Weliswaar pleit ook dit rappor) ervoor 
het accent te verschuiven van een beleid dat ge
baseerd is op 'de taken van de ontvangende 
maatschappij en een grote mate van vrijblijvend
heid ten gunste van de jongeren naar een meer 
verplichtend en repressief beleid [12]. Toch 
springt in het oog dat het rapport zijn aanbeve
lingen veeleer in termen van sociaal beleid dan 
in termen van repressie en morele herbew.ipe 
ning formuleert. 

Het rapport heeft bovendien de verdienste 

grote aandacht ie besteden aan oorzaken van ob
jectieve en subjectieve onveiligheid die buiten de 
sfeer van de kleine criminaliteit liggen. Het wijst 
lerechl op de onveiligheid clie industriële risico s 
in onze maatschappij met zich brengen: Seveso, 
Tsjernobyl en de ramp in de Bijlmer hebben dui
delijk in het bewustzijn postgevat. We worden 
geconfronteerd met wat het rapport de paradox 
van de kwetsbaarheid' noemt: aan de ene- kant 
beschikken we over steeds ingewikkelder en ge
specialiseerder systemen om onze doelstellingen 
vooruit lc- helpen, aan de andere kant dreigen 
die systemen zich tegen ons ie keren en bronnen 
van toenemende onveiligheid te worden 

Helaas is hel rapport niel dieper en verder 
ingegaan op deze denkpiste. Hei is nog niet inte
graal genoeg en daarom nog onvoldoende kri
tisch tegenover onze maatschappelijke constella-
lie in haar geheel. On/e pioduktiewij/c en so 
Ciale organisatie blijven grotendeels builen schol. 
terwijl die vandaag bij uitstek onveiligheid produ
ceren, op een steeds grotere schaal en mei een 
steeds diepergravender inwerking op onze leel 
wereld. De significante toename van de- zelf-
dodingscijfers (die het aantal verkeersdoden al 
overtreffen), van de stressverschijnselen en van 
diverse uitingen van escapisme zouden in dit 
perspectief een integrerend bestanddeel moeten 
vormen van rapporteringen over onveiligheids
gevoelens. Het zou de eenzijdige correlatie van 
de onveiligheidsgevoelens aan criminaliteit aan
zienlijk relativeren. 

Dat een dergelijk meer maatschappijkritisch 
spoor niel werd gevolgd, bevestig! de indruk dal 
het onderzoek op het vlak van de onveiligheids
problematiek niet in de eerste plaats vanuit een 
wetenschappelijke vraagstelling is vertrokken, 
maar sierk wordt beïnvloed door hel politieke 
probleem van de legitimiteit van het heersende 
gezag. 

In dezelfde optiek is de algemene contexl van 
de onveiligheidsdiscussie nog niet ethisch ge
noeg, waar het gaal om cle toewijzing van ver
antwoordelijkheden, /.o siert het minister van jus
titie Hirsch Ballin dat hij in zijn beleidsnota zijn 
eigen professie - de politiek - niet buiten schol 
laat en de vertechnisering van het publieke de
bat, evenals de bureaucratisering, de onbeweeg 
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lijkheid en ondoorzichtigheid van het bestuur 
mei de vinger wijst als medeverantwoordelijk 
voor hel toenemende publieke ongenoegen. 
Maai opvallend is toch dat hij de 'calculerende 
burger' veeleer dan het bedrijfsleven een onvol
doende 'verinnerlijking van de rechtsstaat' ver
wijt. Ook de integrale veiligheidsrapportering 
gaat hier opmerkelijk snel overheen mei de op
merking dat het slechts vormen van onveiligheid 
in kaart brengt die het publiek domein en dus de 
openbare orde en veiligheid aantasten en dat 
derhalve fraude(bestrijding) buiten beschouwing 
blijft. Is er dan géén verband tussen fiscus en pu
bliek domein? 

Kapitalisme-kritiek is blijkbaar wat uit de 
mode geraakt. Er is nochtans geen reden om die 
overboord te gooien. Want wie draagt de 'moraal 
van de calculerende burger' het meeste uit? Wie 
trekt mensen als loutere arbeidskrachten aan en 
dankt ze af wanneer ze 'nutteloos zijn gewor
den? Wie drijft de 'instrumentalisering van men
selijk kapitaal' in haar 'wetenschappelijk manage
ment' ten top? Wie blijft maar aandringen op een 
grotere diens!baarheid van opvoeding en onder
wijs in functie van haar noden en belangen? Wie 
vergt van mensen aan de ene kant een produk-
tivistisch arbeidsethos en aan de andere kant een 
consumeristische genotsethiek? Waar de wel
vaartsstaat tot een sociaal kerkhof van steeds 
meer afgeschreven en nutteloze burgers dreigt te 
eroderen, keert de welvaartsideologie zich tegen 
zichzelf. Met een boutade zou men kunnen stel
len dat de calculerende moraal, die lang het pri
vilege is gebleven van het bedrijfsleven, zich 
langzaam maar zeker heef! gedemocratiseerd en 
verspreid over de hele samenleving. Precies dal 
leidt vandaag tot een legitimiteitscrisis, omdat die 
moraal, door Marx ooit gekarakteriseerd als die 
van de geüniversaliseerde prostitutie, uitdruk
kelijk alleen aan de bedrijfswereld voorbehouden 
was. Als cle wolf de passie preekt... 

Integraler 

Fa- zijn redenen genoeg om het onvcilighcids-
debat in een meer omvattend kader te situeren. 
De persoonlijke angst voor criminaliteit is een 
onderdeel van een meer abstracte bezorgdheid 
omtrent onveiligheid en van een meer algemene 

context van onzekerheid over de bestaanscondi-
ties. Situationele invloeden (.slachtofferschap, als 
bedreigend aangevoeld nabuurschap e.d.) moe
ten bekeken worden in het kader van culturele 
contexten die betekenis verlenen aan dagelijkse 
gebeurtenissen. Dal mensen, rechtstreeks of on
rechtstreeks, geconfronteerd worden met méér 
criminele handelingen of met de achteruitgang 
van de wijk en het verval van de woonomgeving, 
hoeft op zich immers nog niet tot grotere gevoe
lens van onveiligheid te leiden. Het is de alge
mene context die een dergelijk referentiekader 
waarschijnlijker maakt. Zoals men spreekt van 
relatieve deprivatie, moet men ook van relatieve 
onveiligheid gewagen. 

Het algemene tijdsklimaat, dat velen als post
modern' (h)erkennen. geeft voedsel aan diepe 
gevoelens van existentiële onzekerheid. De aan
slepende economische crisis heeft ieder vooruit
gangsoptimisme de grond ingeboord, maar ook 
ieder globaliserend project of 'groot verhaal' 
waarin de eindige mens zichzelf kon transcende
ren. Het gevoel van radicale nietigheid en mach
teloosheid tast de toekomstgerichte, eman
cipatorische wij-identiteiten aan en schept verve
ling, moedeloosheid en onverschilligheid. Niet 
alleen heeft het op zichzelf teruggeslagen indi
vidu nog slechts de valse oneindigheid van zijn 
preferenties als houvast om aan zijn eigen eindig
heid te ontkomen. Bovendien drijft zijn diep in
geworteld schaarstebesef hem in tijden van crisis 
tot een 'zero sum'-denken: wat de ene krijgt 
wordt evident begrepen als wat de ander verliest. 
De postmoderne conditie heeft iedere vorm van 
'modern zekerheidsdenken' in wetenschap, ideo
logie en levensbeschouwing vernietigd. Men 
wordt terug aanspreekbaar voor de meest opper
vlakkige, maar zichtbare 'zekerheid' van het ra
cisme of voor het heldere en krachtdadige appel 
dat uitgaat van fundamentalistische dogma's [131. 
Ofwel zoekt en vindt men een lege zin in het 'je 
men foutisme' van het a-moralisme, escapisme 
of vandalisme. 

Gevoelens van onzekerheid worden versterkt 
door groeiende bestaansonzekerheid als gevolg 
van werkloosheid, werkonzekerheid en toene
mende flexibilisering van de engagementen die 
het bedrijfsleven tegenover de werknemers nog 
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wil of kan nemen. De flexibilisering van de 
arbeidsvoorwaarden, de functiebeschrijving, de 
tewerksfcellingsmomenten. de vcrloning of de 
plaats van tewerkstelling tast niet alleen collec
tieve wij-identiteiten aan. maar kan bovendien 
leiden tol een verregaande onplanbaarheid en 
de-ritmering van hel eigen leven. Sociaal en cul
tureel ingebedde ritmeringen van het dagelijkse 
leven in vaste uurroosters, dag- en weekindelin-
gen. feest- en vakantiedagen en uitbetalings
momenten komen op losse schroeven te staan. 

De affcctief-emotieve onzekerheid neemt toe 
door de (terechte) erosie van traditionele rolpa
tronen en -verwachtingen in partner- en ouder-
relaties. Zoals dat het geval is voor flexibele 
werkgelegenheid worden relaties kwetsbaarder 
in de mate waarin ze voorwaardelijke!- worden, 
terwijl er hogere eisen aan worden gesteld. De 
druk op relaties in termen van affcctief-emotieve 
investeringen en in termen van de hogere eisen 
die aan het ouderschap worden gesteld hebben 
een relationele onzekerheid met zich gebracht 
die sterk persoonlijk en individueel wordt be
leefd. Niettemin is het een sociaal verschijnsel. 

Een vergelijkbare affectief-emotieve onzeker
heid treft men aan bij groepen mensen die in 
onze cultuur van hel primaat der gewilde ver
houdingen' in de kou komen te staan, omdat ze 
'niet gewild' zijn en daardoor verwaarloosd wor
den. Vcreenzamingsprocessen zijn daarvan het 
gevolg. Dal gebeurt bijvoorbeeld met een aantal 
langer levende (vooral vrouwelijke) bejaarden. 
Individuele vcreenzamingsprocessen worden in 
onze massasamenleving een maatschappelijk 
probleem, in de mate waarin de informele vor
men van sociabiliteit en 'mantelzorg' niet meer 
voor iedereen verzekerd zijn. Méér en beter ge
organiseerde overheidszorg is dus nodig. Maar 
daarnaast is er nood aan een bewust vormings
proces waarin de vraag centraal moei worden 
gesteld of men een maatschappij wenselijk acht 
waarin de overheid steeds meer zorgtaken naar 
zich krijgt toegeschoven. 

Er kan tenslotte ook een gevoel van territo
riale onzekerheid bestaan, wanneer de buurt of 
woonwijk steeds meer residueel wordt binnen 
het geheel aan sociale netwerken, indien die nog 
bestaan: men heeft er geen vrienden of sociale 

banden en men ervaart de wijk nog slechts als 
een sfeer van de simpele, oppervlakkige en ge-
desinteresseerde contacten. Het woonhuis wordt 
een gesloten 'fort in een vreemde wijk die men 
niet kent en waarvan men zich afsluit. Zo kun
nen interculturele wrevel en botsingen lussen 
culturen op wijkniveau veeleer de expressie zijn 
van territoriale onzekerheid dan van een bewust 
aangekleefde, racistische ideologie. 

Voeg hieraan ten slotte nog de angst voor mi
lieuverontreiniging en milieurampen toe, de ima
ginaire angst voor een overrompeling door 
vluchtelingen die men niet begrijpt en als bedrei
gend ervaart, de aantastingen van de privacy 
door data-banken en nieuwe technologieën of de 
vrees voor besmetting met het AIDS-virus en het 
wordt zeer begrijpelijk dat groeiende groepen in 
onze samenleving overspoeld worden door on
veiligheidsgevoelens. Wellicht kan de lijst nog 
worden vervolledigd, zodat onze tijdsgeest steeds 
meer gelijkenissen begint te vertonen met het 
premoderne angstklimaat dat door j . Delumeau 
zo treffend in kaart werd gebracht [14]. Een ge
seculariseerde wereld blijkt al even vreesaanja
gend als de wereld die door godsvrees werd be
heerst. De wetenschap mag dan de middel
eeuwse schimmen hebben verjaagd, het heefl er 
met haar technologie even zoveel nieuwe in het 
lev en geroepen. 

Het hedendaagse tijdsklimaat wordt getekend 
door angst en onzekerheid. Die angst en onze
kerheid worden alleen maar aangevuld, niet ge
schapen, door het gevoel van onveiligheid ten 
gevolge van straatcriminaliteit. Ken loutere focus 
op het bestrijden van kleine criminaliteit zal dus 
niet evident tot een vermindering van onveilig
heidsgevoelens leiden. Het gevaar bestaai dat 
zo 11 aanpak zijn doel voorbijschiel en zich schikt 
naar de aloude regels van de selffulfilling pro
phecy: 'if people define situations as real, they 
are real in their consequences'. Globale gevoe
lens van onzekerheid en onveiligheid zouden 
zich dan eenzijdig keren tegen de kleine straat-
crimineel, waarin men al zijn frustraties en ang
sten kan projecteren. Politici nemen dan ook een 
grote verantwoordelijkheid, indien zij door het 
voortdurend beklemtonen van het 'moreel verval 
annex criminaliteit' die eenzijdige interpretatie 
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weten door te drukken. Het is immers een inter-
preiaiie die zowel hén als de heersende orde 
buiten schol houdt. 

Ethischer en dus niet-moralistisch 

Hel is in dit licht van belang het 'moralistische 
spoor niet uit het oog te verliezen. Weliswaar 
wordt dit doorgaans in lijn gebracht met een plei
dooi voor een strengere, bestraffende overheid 
die het aandurft repressief op te treden tegen 
'anomischc verschijnselen in de samenleving' en 
tegen het 'gebrekkig ontwikkeld geweten van de 
burger. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Zo
wel Hirsch Ballin in de beleidsnota Recht in be
weging uit 1990 als Ritzen in zijn brief aan de 
ondcrwijsorganen over 'De pedagogische op
dracht van het onderwijs' uit 1992 beklemtonen 
het belang van de morele opvoeding. Zij pleiten 
vooral voor een morele revitalisering van het 
maatschappelijke middenveld. Het is echter jam
mer dat uitgerekend de ethiek in de eerste plaats 
in verband wordt gebracht met repressie en ge
hoorzaamheid. Een minimaal inzicht in de mo
rele ontwikkelingspsychologie had de gezags
dragers beter kunnen leren. Klaarblijkelijk wen
sen zij 'de moraal slechts instrumentalistisch in te 
zetten om ordeproblemen op te lossen en menen 
zij dat het volstaat zich te herbronnen aan vige
rende, maar enigszins in onbruik geraakte mo
rele systemen om de gewenste doeleinden na
derbij te brengen. Dat is tweemaal een verkeerde 
lijn uitgezet. 

Instrumentalisme 

Hirsch ballin had in zijn rapport uit 1990 nog 
gesteld: 'Hen terugkeer naar de vroegere zuilen
maatschappij en de daarbij behorende vormen 
van onderlinge sociale controle achten wij on
denkbaar' [151. Dat heeft hem evenwel niet ver
hinderd om. in lijn met de rapporten van de 
Commissie-Roethof en met zijn overtuiging dat 
"de snelle onttakeling van de zuilenmaatschap
pij" [ 101 een vacuüm heeft achtergelaten, het 
"versterken van de sociale controle" mede als 
een opdracht naar diezelfde zuilen door te schui
ven. Dat resulteerde in wat een 'brede discussie 
heet te zijn tussen woordvoerders van de betref
fende zuilen, de publicatie van BurL>crscb(if>. 

levensbeschouwing en criminaliteit 11 "71 en het 
uitwerken van een lessenpakket burgerschapsop
voeding in een samenwerkingsverband tuisen 
het ministerie van justitie en de diverse zuilver
antwoordelijken. 

Dat de zuilen dit reanimatic-initiatief vanwe
ge justitie gretig hebben omarmd, hoeft niet echt 
te verbazen: iedere injectie van institutionele er
kenning is meegenomen in een tijd waarin juist 
hun maatschappelijke legitimiteit zienderogen 
afkalft. Dat de burger zich van hen heeft afge
keerd werd dan ook makkelijk als oorzaak van 
alle kwalen herkend: 'wij of de anomie', als hel 
ware. Katholieken en protestanten - want 
(onnederlandse?) islamieten werden niet uitge
nodigd - zagen er een kans in de boodschap 
kond te doen dat 'God kan terugkeren in de 
wereld', terwijl humanisten wellicht al blij waren 
er als gelijkwaardige partners bij te horen. Ik wil 
hier overigens niet het proces maken van het be
treffende boek. Het bevat zeer lezenswaardige 
bijdragen, die vaak kritisch staan tegenover het 
moraliseringsoffensief van de overheid en tegen
over de verzuiling - uiteindelijk blijken vooral de 
samenstellers in de pas van hun opdrachtgever 
te lopen. De invalshoek van waaruit het boek 
werd gesolliciteerd roept echter vragen op [18]. 
Het is niet de invalshoek van de participant in de 
maatschappij, maar wel die van de observator en 
beoordelaar van de maatschappij. Het gaat hier 
om wat zo aardig 'beleidsondersteunend onder
zoek' wordt genoemd. Men heeft het onomwon
den over het nut van de moraal' in het tegen
werken van anomische verschijnselen en men 
sta il niet stil bij de \ raag waarom bij de /uilen 
en niet bijvoorbeeld bij nieuwe sociale bewegin
gen als Greenpeace, Amnesty International, de 
vrou-wen- en milieubeweging of anti-racistische 
initiatieven, of nog bij de diverse buurt- en wijk-
comité's werd aangeklopt om te zoeken naar 
een nieuw moreel élan. Er zijn wel degelijk heel 
wat burgers die hun verantwoordelijkheid op
nemen! 

In het boek wordt de taal van het establish
ment gesproken en dat kan slechts, in de termen 
vanjean Piaget, een gehoorzaamheidsethiek en 
juist niet de cgalitaristische participatie-cthiek 
opleveren. De geest van Durkheim is alomtegen-

Samenleving en politiek I jg.111994 nr.3 



woordig en het is maar de vraag hoe men erin 
zal slagen een gehoorzaamheidsethiek te laten 
intcrioriseien' tegenover gezagsdragers die nu 
net geen gezag meer uitstralen. 

Herbronn ing 

Het is opmerkelijk dat men de nood aan een 
nieuw ethisch bewustzijn steevast vertaalt in ter
men van herstel, herbronning, réveil... alsof er 
met de waarheden van de vigerende morele sys
temen niets aan de hand is en die waarheden 
volstrekt ten onrechte werden 'verlaten . Is het 
op basis van de zelfgenoegzaamheid van een 
pauselijke 'schittering van de waarheid' dat men 
enig maatschappelijk probleem vandaag kan aan
pakken? Is lui met een neo-liberale herbronning 
aan een aftandse klassiek-liberale afschrikkings-
en vergeldingstheorie van het strafrecht, dat we 
een stap vooruit komen? Indien de 'nieuwe mo
ralist-ring inderdaad de vorm aanneemt van een 
nieuwsoortig autoritair en patriarchaal gehoor-
zaamheidsdenken. dan kan men slechts met 
Niklas Luhmann beamen dat 'es die vielleicht 
vordringlichtste Aufgabe der F.thik (ist). vor Moral 
zu warnen [ lc)|. 

Moraliseren kan niet alleen tot gevolg hebben 
dat mensen een al te simplistisch beeld wordt 
voorgehouden van maatschappelijke problemen, 
het kan zelfs leiden tot het culpabiliseren van de 
slachtoffers, indien de aan hen berokkende scha
de te sterk met morele connotaties wordt geasso
cieerd. Moraliseren kan ook nodeloos maatschap
pelijke tegenstellingen opdrijven, waarbij de zo 
waardevolle tolerantic-ethiek wordt opzijgescho-
ven omdat die nu eenmaal altijd wat moeilijker te 
vatten is dan eenvoudige morele geboden en 
verboden. Dat geldt al evenzeer voor zekere be
ginselen van de rechtsstaat, zoals de rechten van 
de verdachte of de verdediging, en voor de re
gels van de gerechtelijke procedure: het is mak
kelijker mensen op te voeden tot een 'lynch-justi-
tie' dan hen de beginselen van proceduriële legi
timiteit bij te brengen. Een moraliserende blik op 
maatschappelijke problemen geeft vloeiend 
voedsel aan platvloerse goed/kwaad-denkbeel
den of paranoïde samenzweringstheorieën. 

Het kan echter ook anders: men kan zijn oor 
te luisteren leggen bij al die nieuwe sociale be

wegingen die wel degelijk blijk geven van ver
antwoordelijkheidsgevoel, niet ondanks, maar 
juist dankzij hun maatschappijkritische attitude. 
Niet het "afweren van de bemoeienis van de 
overheid" [20]. maar wel het radicaal heroriën
teren van die bemoeienis is hier de leidraad. Ik 
heb geen moeite met de herwaardering van het 
ethische perspectief, indien het tegelijk haar 
grenzen erkent. Er zijn immers tal van objectieve 
maatschappelijke en technologische ontwikkelin
gen die de modernistische illusie dat wetenschap 
en techniek het tijdperk van de 'overbodigheid 
van de moraal' zouden inluiden aan diggelen 
hebben geslagen. Maar juist wie de relevantie 
van de morele dimensie onderkent zal zich hoe
den voor een instrumentalisering van de moraal 
en zich keren tegen iedere moralistische poging 
om oude wijn in nieuwe vaten te presenteren. 
Wie meent dat het volstaat de oude morele ze
kerheden te reanimeren, strooit met zand. Wie 
meent dat men bij decreet zin- en zijnsverbanden 
kan vitaliseren, produceert jacobijnse illusies. 

De 'moraal' van de nieuwe sociale bewegin
gen is inderdaad meer fragmentair en context
gebonden, meer voorwaardelijk en minder om
vattend. Maar hij is ook minder pretentieus en 
meer betrokken, minder categorisch en meer 
realistisch. Meer democratisch ook. en minder 
autoritair. 

Voor een dieper verankerde democra t ie 

'De burger - als we het dan toch over hem 
(en haar) moeten hebben - voelt zich immers 
niet onveilig of gedraagt zich niet onveilig, omdat 
hij de morele vertogen en verbanden van weleer 
vaarwel heeft gezegd, maar wel omdat hij steeds 
minder een participant aan en in het maatschap
pelijke gebeuren is en omdat zijn vertrouwen in 
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid voortdu
rend werd aangetast door beleidstechnocraten. Er 
is geen teveel aan democratie, er is een funda
menteel democratisch tekort. De beleidsverant
woordelijken zullen terug moeten inzien dat be
leid steeds iets is van de samenleving en niet 
over de samenleving en dat het dan ook de evi-
dentste zaak van de wereld is de betrokkenen bij 
het beleid te betrekken, niet alleen bij het aanwij
zen van vertegenwoordigers of bij het uitstippe-
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len van liet beleid, maar ook bij de uitvoering 
ervan. Ik wil hier overigens ook waarschuwen 
voor di' tendens, die in Nederland, maar ook in 
Vlaanderen zichtbaar is. om de ethiek door 
'experten' te laten koloniseren en daartoe te her
leiden. Indien het ethisch perspectief mei een 
specialistenvertoog van casulstische of univer
salistische aard wordt vereenzelvigd, dan zal het 
andermaal van de burger vervreemden en dal is 
dodelijk voor de ethiek. 

De heilzame kracht van 'social support initia-
lives en van 'moral nelworks mag niet onder
schat worden. Men ziel / e overigens overal spon
taan ontstaan waar institutionele vormen van 
sociabiliteit eroderen of zich terugtrekken. Ook 
indien zij de vorm aannemen van een voetbal
club, een schaak- of kaartvereniging, een net
werk voor kinderopvang, een actiegroep of zelfs 
een jeugdbende, bevestigen zij de diepe behoefte 
aan gemeenschap en aan gemeenschapswaarden 
in iedere mens. Wanneer velen zich afkeren van 
of zich niet meer herkennen in de hedendaagse 
rechtsorde, dan lost men dat niei op door har
dere repressie, maar door overtuigender gezag. 
En gezag verwerf! men. maar neemt men niet. 
Zo hoeft het Belgische gezag zich niet echt te 
verbazen over haar tanende autoriteit. Hel heeft 
ook bijna niets onveriel gelalen om het vertrou
wen in de justitie grondig aan ie tasten 121|. 

Heirokken en verantwoordelijke burgers 
creëert men niet op grond van een of andere 
moraal van het burgerschap die in de luchl 
hangt. Die moraal wordt wél omwikkeld vanuit 
de concrete participatie-vormen en netwerken 
waarin mensen zeil verantwoordelijkheid (kun
nen) opnemen, in buurt- of wijkverband, op de 
werkvloer, in vakbeweging of partij. Zij ontwik-
keil zich vanuil macht, vanuit de ervaring daad
werkelijke controle te (kunnen) uitoefenen over 
de eigen levensomstandigheden. Die basisdemo
cratische gedachte blijft een kracht legen de ver
vreemdende mechanismen van de abstracte 
maatschappij, maar is ook een kracht in het op
wekken van informele vormen van sociale con
trole en waakzaamheid. Ze geelt mensen als par
ticipanten in de eerste plaats hun zelfrespect te
rug. Dat vormt de noodzakelijke voorwaarde op
dat zij ook vanuil een ethische verantwoordelijk-
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heidszin problemen zouden (kunnen) aanpak 
ken. Uil - vermeende of reële - machteloosheid is 
nog nooit iets democratisch of emancipatorisch 
voortgesproten. 

De nieuwe uitdagingen vragen om een verder 
doorgedreven participatieve democratisering van 
het maatschappelijke leven. Vragen omtrent ver
antwoordelijkheid zijn daarbij evident verbonden 
aan aanspraken op inspraak; het een kan inder
daad niet zonder het ander. Hel is door het be
vorderen van basisdemocratische initiatieven 
waarin de globale levenskwaliteit van wijken. 
buurten en het publieke domein in hel algemeen 

j centraal staal, en niet van 'burgerwachten' waarin 
alleen maar hel aspect veiligheid wordt uiigcse-

| lecteerd. dat een weerbare democratie kan wor
den ontwikkeld. 

Ken overheid die uil pure machteloosheid 
teruggrijpt naar het wapen van hel moralisme is 
niet alleen tot mislukken gedoemd, maar zal. in 
het licht van de verdere multiculturalisering én 
pluralisering van de samenleving, alleen maar 
afglijden in intolerantie en paternalisme. 
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