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REDACTIONEEL

Over cultuur en criminaliteit

Marc Schuilenburg, Dina Siegel, Richard Staring & René van Swaaningen

Met plezier en met gepaste trots stellen wij een nieuw tijdschrift voor: het Tijd‐
schrift over Cultuur & Criminaliteit. Waarom verschijnt er anno 2011 een interdis‐
ciplinair Nederlandstalig tijdschrift over dit thema? Het eenvoudigste antwoord
op deze vraag is dat er in Nederland en Vlaanderen inmiddels zoveel promotie- en
ander onderzoek met een culturele insteek op criminaliteit wordt verricht dat het
een eigen forum rechtvaardigt. Met het toenemende aantal kwalitatieve sociale
wetenschappers – waaronder opmerkelijk veel antropologen – dat momenteel in
de Nederlandstalige criminologie werkzaam is, is de balans tussen kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoekers sterk veranderd, terwijl dit nog niet blijkt uit de tot
nu toe in het Nederlands verschijnende tijdschriftartikelen.
Daarnaast is dit tijdschrift ontstaan uit het idee dat de criminologie meer is dan
het effectiever kunnen voorkomen, opsporen en bestraffen van criminaliteit en
onveiligheid. Uiteraard is dat ook een legitiem doel van criminologisch onderzoek,
maar het is wel een beperkte opvatting over dit wetenschapsgebied. We hebben
de criminologie hiermee te zeer laten verschralen tot een toegepaste beleidsdisci‐
pline waarin de grote vragen uit de sociale wetenschappen nog maar nauwelijks
aan bod komen (vgl. Engbersen, 2008). Daar willen wij verandering in brengen.
Het gaat in dit tijdschrift vooral over de culturele betekenis van criminaliteit en
de beheersing ervan: wat zegt het over onze tijd en cultuur? De eerste nummers
worden per thema ingevuld: stad, migratie, cijfers en letters, populaire cultuur, en
meer.
Voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de criminologie lijkt het ons goed
om de thematiek van cultuur, deviantie en sociale controle weer terug te brengen
in het hart van de sociale wetenschappen. In de rubriek Significant others in dit
tijdschrift, een term die een verwantschap met het symbolisch interactionisme
verraadt, houdt Jock Young hiervoor ook een pleidooi. Voor ons als redactie is het
aanleiding geweest het net wijder uit te gooien dan de criminologie alleen en
antropologen, architecten, filosofen, historici en sociologen bij de redactie te
betrekken. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst ook des‐
kundigen op het terrein van (nieuwe) media, (politiek) economen, rechtsweten‐
schappers, sociaalpsychologen of taalkundigen een plaats krijgen in de redactie.
Ook dienen we hier iets op te merken over de naam van het tijdschrift. Waarom is
er voor de titel Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit gekozen en niet ‘gewoon’
voor het gebruikelijkere voorzetsel ‘voor’, zoals bij het Tijdschrift voor Criminolo‐
gie? Hier hebben taalkundige overwegingen de doorslag gegeven. Je brengt een
tijdschrift voor een bepaald vakgebied uit omdat je die discipline wilt bevorderen,
maar niet zo zeer voor een bepaald probleemgebied. Er bestaat natuurlijk een
Tijdschrift voor Veiligheid en die naam suggereert enigszins dat men ‘de veiligheid’
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ook wil bevorderen. Wij hebben echter niet de pretentie ‘de cultuur’ te bevorderen
en ‘de criminaliteit’ al helemaal niet. De ambitie is een goed wetenschappelijk
tijdschrift uit te brengen waaruit blijkt hoe spannend, leuk en interessant de cri‐
minologie kan zijn en hoezeer zij omgeven is door maatschappelijke, morele en
politieke dilemma’s en vragen. Naast de thematische artikelen moet dit ook
terugkomen in de diverse vaste rubrieken. Boekbesprekingen krijgen de vorm van
kleine essays in de rubriek Voorbij de horizon. Hierin worden boeken van buiten de
criminologie op hun criminologische relevantie besproken of criminologische boe‐
ken op hun relevantie voor een ander wetenschapsgebied. In Significant others
wordt een voor de culturele criminologie bijzonder inspirerend persoon onder‐
vraagd over zijn of haar werk. In Discussie en debat wordt een discussie aange‐
zwengeld over een onderwerp dat relevant is voor de criminologie. En ten slotte is
er de rubriek Doka waarin een veelzeggende foto wordt voorzien van een korte
criminologische duiding.

Een korte historie van het tijdschrift

Een nieuw tijdschrift komt niet uit de lucht vallen. Naast de feitelijke planning
gaan er ook jaren aan vooraf waarin het idee langzaam rijpt. In 2003 kwam een
groepje Nederlandse criminologen die zich op verschillende wijzen met culturele
vraagstukken bezighielden bijeen om tijdens een etentje (met gerechten uit ver‐
schillende landen) van gedachten te wisselen over de toen nog vrij nieuwe stro‐
ming in de Britse en Amerikaanse criminologie: de culturele criminologie. Dit
gezelschap, dat zich inmiddels de naam Culturele Criminologie Centrum (CCC)
heeft aangemeten, komt nog steeds regelmatig bij een van de leden thuis bijeen
en dan wordt er nog steeds multicultureel gekookt. Vanuit dit informele netwerk
is verbreding gezocht naar gelijkgestemde wetenschappers uit andere vakgebie‐
den. Het vanaf 2005 bestaande Engelstalige tijdschrift Crime, Media, Culture was
direct erg succesvol met zijn artikelen en boekbesprekingen op het terrein van
cultuur en criminaliteit. Dit heeft het idee gesterkt dat het Nederlandse taal‐
gebied ook een dergelijk, intellectueel uitdagend, eigenzinnig en tegendraads tijd‐
schrift nodig heeft.
Inmiddels heeft de culturele criminologie haar weg in het continentaal-Europese,
en met name in het Nederlandstalige, criminologische landschap gevonden. Zo
heeft zij een vaste plaats veroverd zowel in het onderwijs als op de onderzoeks‐
agenda van de criminologie aan diverse universiteiten.1 Sinds 2004, het jaar
waarin het jaarcongres van de European Society of Criminology (ESC) in Amsterdam

1 Ons tot Nederland beperkend zien we dat de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit
Utrecht een ‘common study programme in critical criminology’ kennen waarbij de meest voor‐
aanstaande cultureel criminologen deel uitmaken van de staf. Aan de Erasmus Universiteit wordt
bovendien gewerkt aan vijf cultureel criminologische proefschriften. Ook in het reguliere onder‐
wijs van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam neemt de grootstedelijke en
multiculturele problematiek een belangrijke plaats in. In Utrecht bestaat bovendien een master‐
variant in de culturele criminologie en is, in het kader van Erasmus Mundus, recentelijk een PhD-
programma (DCGC) toegewezen aan een consortium van de universiteiten van Utrecht, Kent,
Hamburg en Budapest, waarin de culturele criminologie centraal staat.
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werd georganiseerd, worden er jaarlijkse sessies over de culturele criminologie
gehouden. En ook op de jaarcongressen van de Nederlandse Vereniging voor Kri‐
minologie (NVK) zijn er vanaf die tijd altijd wel één of meer goed bezochte panels
over culturele criminologie. Daarnaast zijn er in Nederland tot nu toe twee spe‐
cifiek cultureel criminologische congressen georganiseerd, waar vooral niet-
criminologen als spreker voor zijn uitgenodigd. Na het eerste congres in 2007 is
de eerste Nederlandstalige bundel Culturele criminologie (Siegel, Van Gemert &
Bovenkerk, 2008) verschenen. Tijdens het derde congres van 13 en 14 oktober
2011 wordt het nulnummer van het nieuwe Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
uitgereikt aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie
(NVK).

Tussen ‘Dit is geen criminologie’ en ‘Er is niets nieuws onder de zon’

Een van de ambities van cultureel criminologen is om hun vakgebied (weer) te
emanciperen van het beheersingsperspectief en zich nadrukkelijker te engageren
met de centrale vragen die momenteel spelen in de sociale wetenschappen als
geheel. Dat is klaarblijkelijk al zo goed gelukt dat Pat Carlen (2009) zich in haar
bespreking van Cultural Criminology: An Invitation afvraagt of we dit nog wel ‘cri‐
minologie’ moeten noemen. Na te hebben vastgesteld dat de auteurs Jeff Ferrell,
Keith Hayward en Jock Young (2008) met hun boek een adequaat antwoord heb‐
ben geboden aan Martin O’Brien (2005), die zich afvroeg wat er nu zo ‘cultureel’
is aan dit perspectief – een punt waar Brenda Carina Oude Breuil in haar bijdrage
aan dit tijdschrift nader op in zal gaan – stelt Carlen:

‘I myself fail to see what is criminological about cultural criminology. The
authors provide incisive insights into the cultural mix of subjective meanings
of much behaviour (…), but they do not address the question as to why
certain people routinely fall foul of the law in very mundane ways. (…) It
could also be argued that they are perfectly logical in refusing to pose some of
criminology’s more traditional questions about law and lawbreaking. Against
that, however, I would contend that until cultural criminology begins to take
seriously the official meanings of crime and criminal justice, it is difficult to
see how it can construct “dangerous knowledge” about crime phenomena or
“imagine” a cultural criminology of the state.’ (2009: 575)

Carlens kritiek behelst dus ten eerste dat cultureel criminologen te weinig oog
hebben voor het banale, alledaagse karakter van veel criminaliteit en ten tweede
dat ze zich onvoldoende bezighouden met (de culturele betekenis van) de wijzen
waarop gepoogd wordt de criminaliteit te beheersen en daardoor niet in staat zijn
overtuigend een wezenlijk ander discours over misdaad en straf tegenover het
dominante beleidsmatige verhaal te stellen. Dit zijn belangrijke kritiekpunten,
waar wij in de Nederlandstalige wereld ons voordeel mee moeten en – gezien de
sterk aan de strafrechtswetenschap gekoppelde geschiedenis van de criminologie
alhier – ook kunnen doen. Maar of we hierom nu zouden moeten concluderen dat
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wij ons met dit perspectief buiten de criminologie plaatsen is sterk de vraag. Dit
idee staat bovendien haaks op een andere kritiek op de culturele criminologie,
namelijk dat het niets nieuws zou zijn: er zou alleen maar een aantal oude, al lang
bekende perspectieven in de criminologie nieuw leven worden ingeblazen.
In veel opzichten is er met de culturele criminologie inderdaad niets nieuws onder
de zon. Anders uitgedrukt: de meeste draden die nu samenkomen in de culturele
criminologie zijn al decennia geleden gesponnen. Vóór alles wordt in de culturele
criminologie de draad van het symbolisch interactionisme weer opgepakt. Dit per‐
spectief was, ook in Nederland, lange tijd zeer invloedrijk in de criminologie, maar
het is met de wending naar een sterker op beheersing gerichte criminologie in de
verdrukking gekomen. Een opleving hiervan is in vele opzichten terecht en wen‐
selijk – misschien wel juist omdat er al zo’n mooie traditie van kritische, reflexieve
studies over de strafrechtspleging ligt. Ten tweede zijn er, zowel wat de ont‐
staansredenen als de wetenschapssociologische uitgangspunten betreft, vele
parallellen met de kritische criminologie aan te wijzen (Van Swaaningen, 2008).
We wezen hier al op verschraling van de criminologie tot ‘toegepaste opsporings‐
kunde’; een kritiek die in zekere zin – zonder nu precies hetzelfde te impliceren –
doet denken aan de verwerping van ‘gouvernementele’ of ‘administratieve’ crimi‐
nologie in de jaren 1970 (Van Swaaningen, 2009). Maar klassieke kritisch crimi‐
nologische thema’s als morele verontwaardiging en de uitvergroting van proble‐
men rond onveiligheid door media en politici, (politiek-economische belangen
achter) criminalisering of regeldoorbreking als tekenen van verzet tegen heer‐
sende maatschappelijke verhoudingen lijken ook nu weer bijzonder actueel.
Vanaf Emile Durkheim en Thorsten Sellin is er bovendien een heel lange draad
over ‘cultuur’ in de criminologie gesponnen. Sinds de Chicago School van Park en
Burgess uit de jaren 1920 staan zowel onderzoek naar migratie en de grote stad
als etnografische en interpretatieve methoden prominent op de criminologische
agenda (Staring & Van Swaaningen, 2009). En wat te denken van de subculturele
benadering, zoals die in de jaren 1950 werd vormgegeven door bijvoorbeeld
Albert K. Cohen, Walter Miller of David Matza en die in de jaren 1970 werd gera‐
dicaliseerd door representanten van de Birmingham School als Stuart Hall of
Tony Jefferson? Zijn de verschillen tussen deze en hedendaagse cultureel crimi‐
nologische studies als Jack Katz’ Seductions of Crime uit 1988, Philippe Bourgois’
In Search of Respect uit 1992, Elija Andersons Code of the Street uit 1999 of
Jan-Dirk de Jongs Kapot moeilijk uit 2007 nu werkelijk zo groot? Akkoord, het
toen dominante begrip ‘klasse’ heeft voor een groot deel plaatsgemaakt voor
(etnische) identiteit en leefstijl, structuur staat minder centraal en cultuur centra‐
ler, maar (delinquente) groepsvorming als reactie op sociale uitsluiting blijft de
gemeenschappelijke noemer.
En eigenlijk was er in Nederland, zonder dat het zo werd genoemd, ook al veel
langer sprake van een ‘culturele criminologie’. In zijn proefschrift Position and
Subject-Matter of Criminology uit 1956 stelde Herman Bianchi al vast dat het psy‐
chologische en sociologische positivisme te eendimensionale beelden van crimina‐
liteit opleveren en dat je met een (fenomenologisch) antropologische benadering
van criminaliteit en haar beheersing meer kans op inzicht hebt in de te bestude‐
ren problematiek. Daarnaast beschreef Bianchi in 1980 de theoretische crimino‐
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logie in twaalf ‘basismodellen’ die stuk voor stuk werden gekoppeld aan een
bepaald cultuur- en tijdsgewricht. Ook heeft Bianchi altijd een verstehende crimi‐
nologie bepleit; dezelfde term die cultureel criminologen nu gebruiken. Een
vroege uitwerking van de etnografische onderzoeksmethode kwam van Frank
Bovenkerk en Lodewijk Brunt. In Binnenstebuiten en ondersteboven (1976) bepleit‐
ten zij een antropologie van de industriële samenleving. Omdat

‘de sociologie zich breed [heeft]gemaakt bij de studie van representatieve
doorsneden van de gehele bevolking (…) zijn er over de buitenranden van de
eigen samenleving slechts zeer weinig studies voorhanden. Vooral niet als het
gaat om de wijze waarop de betrokkenen hun eigen leefsituatie definiëren.
Wat weten wij van de rafelrand van de maatschappij, van dronkaards, hoeren,
reizende lieden of hoteldieven? Hoe weinig is ons bekend van moeilijk toe‐
gankelijke groepen zoals de politie of vrijmetselaarsloges. En hoe zelden is de
top van onze samenleving zelf sociaalwetenschappelijk onderzocht!’ (1976:
achterflap)

Maar hoe het ook zij: doet het er eigenlijk wel zoveel toe of de culturele criminolo‐
gie nu ‘echt’ criminologisch is en of het ‘alleen maar’ oude wijn in nieuwe zakken
is? Met betrekking tot het eerste punt menen wij dat criminologie voor alles een
gewone sociale wetenschap is die misdaad en straf, of om het sociologischer uit te
drukken, deviantie en sociale controle als object heeft. Het is in dit verband een
bewust doel van cultureel criminologen om disciplinaire hokjes te overstijgen. En
met betrekking tot het tweede punt zouden wij willen opmerken: het is hoog tijd
dat kritische, interactionistische en etnografische perspectieven na (te) lang in de
marge van de criminologie te hebben verbleven weer meer ruimte krijgen. Boven‐
dien is het helemaal geen oude wijn in nieuwe zakken, simpelweg omdat er met
die misschien vergelijkbare perspectieven en instrumenten een geheel andere
samenleving wordt geanalyseerd. Een samenleving die, om maar een paar punten
te noemen, zich voor een flink deel (ook) ontwikkelt in een digitale, ‘virtuele’
omgeving, die doordrenkt is van een mondiale consumptiecultuur, waarin cultu‐
rele en etnische verhoudingen op scherp zijn komen te staan, waarin populisme
in de media en in de politiek bon ton is geworden, waarin veel mensen niet meer
geloven in de grote verhalen van emancipatie en vooruitgang en waarin wij een
geleidelijke privatisering van het publieke domein meemaken. Juist omdat er niet
langer meer sprake is van één cultureel systeem van betekenisgeving – voor zover
daar ooit sprake van is geweest – en er verschillende systemen van betekenis‐
geving naast en door elkaar functioneren, is de culturele criminologie naar onze
overtuiging een aangewezen analytisch perspectief voor deze tijd.

Het cultuurbegrip in de criminologie

Het behoeft weinig toelichting dat cultuur als wetenschappelijk concept een lange
traditie kent die onlosmakelijk is verbonden met de opkomst van en theoretische
ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen, in het bijzonder de culturele
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antropologie en recenter binnen culturele studies. ‘Everyone is into culture now’
stelt Adam Kuper (1999: 2) in een kritische reflectie over de ontwikkeling van het
cultuurconcept. Cultuur is tot een breed gedragen, modieuze term verworden
waarbij soms wordt gedoeld op iets als een ‘collectieve identiteit’ en soms ook op
cultuur als ‘hoge kunst’ voor de elite in de samenleving. Cultuur is niet alleen van
de massa en de elite, maar ook van de politiek als de ‘hoge kunst’ met het weg‐
vallen van financieringen wordt bedreigd waarbij de producenten van deze cul‐
tuur Nederland als een barbaars land portretteren. Cultuur als collectieve identi‐
teit is ook politiek als culturen worden vergeleken en gewaardeerd en de toekomst
van de wereld volgens sommigen afhangt van het overleven van hun cultuur
(Kuper 1999: 1-5).
In dit eerste nummer is één artikel volledig gewijd aan ‘cultuur’. Daarin stelt
Brenda Oude Breuil dat het cultuurbegrip zich in de antropologie heeft ontwik‐
keld van een oorspronkelijk statische en essentialistische kijk op cultuur (sla het
werk van antropologen als Malinowski en Boas er maar op na) naar een construc‐
tivistische visie, waarin mensen putten uit culturele waarden en tradities om hun
eigen positie te bepalen. Cultuur gaat dan om dynamische processen van beteke‐
nisgeving en niet om een in tijd en ruimte vastliggend en begrensd gegeven.
Anders gezegd: cultuur als zodanig verklaart niets, maar moet steeds zelf worden
verklaard.
We begonnen deze inleiding met een opmerking over de culturele insteek, maar
dat veronderstelt de vraag wat het culturele in de culturele criminologie precies
inhoudt. Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven, maar het impliceert wat
ons aangaat ten minste drie zaken. De overgang van een statisch cultuurbegrip
naar dynamische processen van betekenisgeving betekent voor de culturele crimi‐
nologie allereerst dat het wil vertrekken vanuit een interactionistisch perspectief
van betekenisgeving. Interacties tussen individuen zelf zijn sociale feiten die
onderwerp moeten zijn van wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt dus niet
op de klassieke, structurele bril om de maatschappelijke orde te bekijken. Zo
komen instituties en dus ook de maatschappelijke orde tot stand uit het gemeen‐
schappelijke handelen van mensen. Voordat je met andere woorden aan de vraag
toekomt of er sprake is van een dominante cultuur en, zo ja, hoe deze doorwerkt
in het dagelijkse handelen, moet worden onderzocht hoe in het doen en zeggen
van al die verschillende personen die deelnemen aan de sociale werkelijkheid gelij‐
kenis kan ontstaan. Vormen van betekenisgeving worden immers geproduceerd
in en door reeksen van interacties en de kleinste variaties en transformaties in
doen en zeggen kunnen daarmee de basis zijn van steeds nieuwe sociaal-culturele
velden en veranderingen in de maatschappelijke orde (Schuilenburg & Van Cal‐
ster, 2010).
De ‘culturele insteek’ in de culturele criminologie gaat in de tweede plaats samen
met een ‘bottom up’ of emic perspectief om naar cultuur te kijken. Bij een der‐
gelijk perspectief is de onderzoeker direct betrokken bij zijn onderwerp en kan
daardoor beter begrijpen waarom een persoon handelt zoals hij of zij handelt. Dit
in tegenstelling tot een etic onderzoek waarin de onderzoeker afstand bewaart tot
zijn onderzoeksobject, als een buitenstaander naar het fenomeen kijkt en dit ook
benadert en probeert te begrijpen vanuit een vocabulaire dat vreemd is aan de
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onderzoeksgroep. In een emic onderzoek zijn participerende observaties een
belangrijk middel. We komen hier nog uitgebreid op terug, maar een consequentie
van een dergelijk perspectief waarin een fenomeen van binnenuit wordt bestu‐
deerd – dus door de ogen van de respondenten – is dat de onderzoeker ook
betrokken raakt bij zijn onderwerp. Hij of zij neemt dus niet de positie in van de
neutrale, wetenschappelijke toeschouwer, maar neemt nadrukkelijk deel aan de
context van zijn onderzoek, met als achterliggend idee vanuit een dergelijke posi‐
tie de werkelijkheid beter te kunnen beschrijven en te begrijpen.
Tot slot hebben wij met een ‘culturele insteek’ nadrukkelijk oog voor de inter‐
acties tussen cultuur als een systeem van betekenissen enerzijds en de invloed
van de wijdere context anderzijds. Interacties vinden niet plaats in het lucht‐
ledige, maar krijgen mede betekenis vanuit specifieke – en soms tegenstrijdige –
economische, maatschappelijke en politieke processen die historisch gestuurd
zijn. De ruimte voor betekenisgeving van individuen wordt door deze constel‐
latie van factoren mede bepaald, zoals in de tijd van Marx (positie in het pro‐
ductieapparaat), Weber (positie in beroepsstructuur) en Durkheim (positie in
arbeidsverdeling). Door processen van betekenisgeving te plaatsen in de wijdere
constellatie van economische, politieke en institutionele krachten krijgt het cul‐
tuurconcept een bescheidenere – of wellicht realistischere – rol in het begrijpen
en verklaren van menselijk gedrag. Tegelijkertijd roept een dergelijke visie op de
betekenis van cultuur interessante vragen op naar de invloed van cultuur op eco‐
nomische en politieke processen en vice versa en stelt het niet alleen vragen naar
de verschillen, maar eveneens naar de overeenkomsten tussen culturen in relatie
tot dergelijke processen.

Criminaliteit als sociaal-culturele constructie

Gezien de wetenschapstradities waar de culturele criminologie uit is voortgeko‐
men, is het onmiddellijk duidelijk dat er ook niet van een essentialistisch beeld
over criminaliteit uit wordt gegaan. Ongeveer zolang als de criminologie bestaat
wordt er al gedebatteerd over het realiteitsgehalte van een begrip als ‘criminali‐
teit’. Is het zoiets als zonden, zoals oer-criminologen als Garofalo rond 1880
meenden; een subcategorie van immorele daden die maatschappelijk schadelijk
zijn, zoals Willem Bonger rond 1930 stelde; is het feit of er strafrechtelijk op
wordt gereageerd relevant, zoals Edwin Sutherland zich rond 1940 afvroeg; of is
het eenvoudigweg gedrag dat als zodanig wordt benoemd, zoals Howard Becker in
de jaren 1960 meende? Het antwoord op deze vraag bepaalt ook het onderzoeks‐
domein van de criminologie en de grenzen van het vakgebied zijn in de loop der
tijd dus ook vaak ergens anders gelegd (Van Swaaningen, 2010).
Het criminaliteitsbegrip in de culturele criminologie bouwt weliswaar voort op
vele van deze tradities, maar toch wijzen cultureel criminologen vooral op de ‘aan‐
trekkelijke’ kanten van criminaliteit. Terwijl het in het officiële beheersings‐
discours wordt afgewezen als immoreel en schadelijk, wordt criminaliteit in veel
films, televisieseries en muziek juist vaak verheerlijkt. Daar zit een spanning tus‐
sen waar de meeste ‘gewone’ criminologen geen antwoord op hebben. Kennelijk
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wordt er geappelleerd aan de verleidelijke kanten van criminaliteit die iedereen
kan navoelen; aan het plezier en de adrenalinerush die het veroorzaakt om iets
‘slechts’ of verbodens te doen. Mike Presdee (2000) spreekt daarom van het
‘carnaval van de criminaliteit’. Excessen, het moedwillig doorbreken van normen,
het uitlachen van de autoriteiten en schijnbaar irrationeel gedrag worden daarin
als het ware gevierd. Het plegen van criminaliteit geeft je de mogelijkheid even te
ontsnappen aan de routine van alledag. In zijn bijdrage aan dit tijdschrift stelt
Jeff Ferrell dat het – in de culturele criminologie centraal staande – begrip ‘trans‐
gressie’ veel breder is en ook andere dimensies kent dan het begrip ‘criminaliteit’.
Het impliceert een min of meer bewuste ‘ongehoorzaamheid’, waarbij het door‐
breken van normen een soort ‘ketters’ plezier met zich mee brengt. Natuurlijk
heeft lang niet alle criminaliteit deze verleidelijke ‘transgressieve’ component.
Veel criminaliteit heeft, zoals Pat Carlen al opmerkte, ook iets ontzettend treurigs
en routineus, maar het blijft een feit dat cultureel criminologen op een dimensie
van criminaliteit wijzen die in de meer gangbare criminologie vaak over het hoofd
wordt gezien.
Of iets nu wel of niet door strafwetten wordt verboden is voor cultureel crimino‐
logen geen bijzonder relevant criterium. In die zin staan zij in de traditie van
Edwin Sutherland. Tegenwoordig speelt dit punt vooral in de organisatiecrimino‐
logie en in de groene criminologie – die niet zelden vanuit een cultureel perspec‐
tief worden bestudeerd. In hun boek It’s Legal, But It Ain’t Right gaan Nikos Passas
en Neva Goodwin (2005) in op de prangende vraag hoe het toch mogelijk is dat
het publieke beeld van criminaliteit zo sterk geënt blijft op straatcriminaliteit,
terwijl organisatiecriminaliteit zo veel meer slachtoffers maakt. In zijn bijdrage
aan dit tijdschrift wordt dit thema voor de groene criminologie uitgewerkt door
Tim Boekhout van Solinge, die daarbij laat zien hoezeer vragen rond criminalise‐
ring, feitelijke vervolging en sanctionering afhankelijk zijn van geografische
omstandigheden, politieke cultuur en economische belangen.
Een antwoord op de door Passas en Goodwin opgeworpen vraag is dat het beeld
dat wij van criminaliteit hebben vooral wordt gevormd door de media. De media
berichten vooral over die vormen van criminaliteit die in eenvoudige frames van
goed en kwaad kunnen worden gevat. Organisatiecriminaliteit is vaak te ingewik‐
keld voor het grote publiek, mede omdat het er persoonlijk niet mee wordt gecon‐
fronteerd. In criminologische analyses over de sociale constructie van ‘criminali‐
teit’ door de media wordt vooral gewezen op de rol die morele verontwaardiging
hierbij speelt. Dat die morele verontwaardiging in het internettijdperk een geheel
andere dimensie heeft gekregen blijkt duidelijk uit Judith van Erps bijdrage aan
dit tijdschrift. In het artikel ‘“Boeven vangen” via internet’ schrijft Van Erp over
nieuwe media die opsporingsberichtgeving van de politie overnemen en zij stelt
zich de vraag in hoeverre bestaande criminologische theorieën over criminaliteit
en media geschikt zijn om te beschrijven hoe diezelfde media criminaliteit defi‐
niëren en representeren. Van Erp concludeert dat populaire websites als GeenStijl
alternatieve interpretaties van criminaliteit bieden waardoor het gezagsframe van
de politie aan invloed verliest.
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Mediale verbeelding

Tussen media en criminaliteit bestaat een bijzondere relatie. Zo krijgt criminali‐
teit in de media veel meer aandacht dan problemen zoals de opwarming van de
aarde of de hoge werkloosheid onder jongeren. Dagelijks wordt er op televisie en
in de krant aandacht besteed aan criminaliteit. Daarbij gaat het vooral om
geweldsdelicten en veel minder om milieu- en vermogenscriminaliteit. Daarnaast
hebben misdaadjournalisten in de afgelopen jaren hun status en prestige zien stij‐
gen. Zij gelden als specialist op een bepaald gebied en worden om commentaar of
advies gevraagd bij een dodelijke schietpartij of gewelddadige roofoverval. Een
gebruikelijke manier om de aandacht voor geweld in de media te bestuderen, is te
kijken naar gedragsveranderingen onder jongeren. Is geweld in media wel zo’n
onschuldig vermaak? Het idee is dat jongeren gewelddadiger worden naarmate ze
meer worden blootgesteld aan geweld in films, muziek en videogames. Weten‐
schappers zijn echter nog steeds verdeeld als het gaat om het verband tussen het
gedrag van jongeren en het geweld in dergelijke media. Vooral het aantonen van
causaliteit tussen media en het gedrag van jongeren is problematisch (Van Gestel,
2010).
Hoe gerechtvaardigd de vraag naar gedragsverandering door geweld in media ook
mag zijn, ze staat niet in de onmiddellijke belangstelling van de culturele crimino‐
logie. Het interessante van media schuilt in iets anders. Neem Exit through the Gift
Shop (2010), zonder twijfel een van de meest originele films van de afgelopen
jaren. De film gaat over de Franse cameraman Thierry Guetta, een gezinsman van
middelbare leeftijd die zijn geld verdient door in een boetiek tweedehands design‐
kleding te verkopen. Guetta is gefascineerd door de wereld van graffiti en legt de
avonturen vast van zijn helden tijdens hun nachtelijke tochten door de stad. Zo
ontmoet hij ook de beroemde Engelse graffitikunstenaar Banksy, die hem vraagt
zijn gefilmde materiaal om te zetten in een documentaire over straatkunst. Wan‐
neer dat mislukt besluit Guetta zelf een graffitiartiest te worden. Als ‘Mr. Brain‐
wash’ maakt hij een reeks van derderangs Andy Warhol-achtige parodieën op
kunst. Maar hij krijgt wereldfaam wanneer Banksy hem in Los Angeles aankon‐
digt als ‘the next big thing’. Op zijn eerste grote tentoonstelling is de hele kunst‐
scene van Los Angeles aanwezig. Als ‘Mr. Brainwash’ verkoopt Guetta zijn werken
voor miljoenen dollars aan beroemdheden als Brad Pitt.
Exit through the Gift Shop is om verschillende redenen een interessant voorbeeld
voor de culturele criminologie. Er is de ambitie van Banksy om een film te maken
over het wereldwijde fenomeen van graffiti, een favoriet onderwerp overigens van
diverse cultureel criminologen (o.a. Ferrell, 1996; Snyder, 2009). ‘Deze film moet
elke scholier ter wereld zover krijgen aan de slag te gaan met een spuitbus,’ zo
verklaarde Banksy op het filmfestival van Berlijn. Daarnaast zet Banksy de geves‐
tigde kunstwereld een hak met de creatie van de clowneske Guetta en neemt zo
– in het verlengde van het werk van de Franse socioloog Pierre Bourdieu – de
sociale constructie van ‘goede smaak’ op de korrel. Smaak, zo stelde Bourdieu
(1996: 18), is de ‘meest classificerende’ van klassegebonden kenmerken. Tot slot
roept de film de vraag op naar de relatie tussen fictie en werkelijkheid. Banksy
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speelt met de kijker een ingenieus spel over zijn ware identiteit en hij verschuift
voortdurend het perspectief van feit naar fictie en omgekeerd.
Aan de hand van deze film kun je dus wetenschappelijk onderzoek doen naar het
feit dat jongeren in Rotterdam meer affiniteit hebben met de jeugd in Miami dan
met hun ouders of buren, je kunt ook wijzen op het einde van de klassieke tegen‐
stelling tussen hoge en lage kunst, maar ook kun je onderzoek verrichten naar een
tussengebied waarin het niet langer duidelijk is wat nog echt is en wat imitatie.
Manuel Castells noemt de vorm van realiteit die daardoor ontstaat real virtuality
(1996: 403; 1998: 253). Aan de hand van dit begrip keert hij zich tegen het idee
dat een virtuele werkelijkheid losstaat van onze fysieke werkelijkheid. Zo hebben
De Jong en Schuilenburg in Mediapolis (2007) onderzocht hoe de virtuele wereld
van videogames en de ‘objectieve’ werkelijkheid steeds meer op elkaar lijken. Oor‐
logsspellen geven spelers de indruk dat ze zijn aangesloten op een ‘objectieve’
werkelijkheid, terwijl ‘echte’ oorlogssituaties militairen het idee geven dat ze in
een videogame zijn beland. De logica van deze slingerbeweging berust op het
gegeven dat elke virtualiteit op den duur realiteit wordt en iedere realiteit weer
verzinkt in een virtuele wereld.
Bovenkerk en Husken (2005) laten zien dat met de mondialisering van de Ameri‐
kaanse massacultuur ook een verspreiding plaatsvindt van culturele iconen als
Coca Cola en The Godfather. De mondialisering van de georganiseerde criminali‐
teit komt zo mede tot stand door de dominantie van de populaire cultuur van de
film. Onder gangsters ontstaan levensstijlen, rituelen en opvattingen over goed
en kwaad die rechtstreeks zijn ontleend aan gangsterromans, maffiafilms en mis‐
daadsoaps op televisie. Zo lijken de begrafenissen van gangsters in Melbourne,
Amsterdam en Londen opvallend veel op de begrafenissen zoals je die ziet in
Amerikaanse misdaadfilms en -series. Net zoals in Exit through the Gift Shop lopen
fictie en werkelijkheid hier volkomen in elkaar over.
Hoewel voor veel wetenschappers aan film, muziek en games nog steeds een zeker
theoretisch ongemak kleeft, wijzen cultureel criminologen erop dat deze media
unieke bronnen van kennis en kennispraktijken zijn die niet kunnen worden
gereduceerd of herleid tot gevestigde vormen van weten, die netjes en veilig geor‐
dend zijn in theorieën en methoden en technieken van onderzoek. De informatie,
ideeën en opinies van deze media zijn verbonden met onze actualiteit, met de
vraag naar onze culturele en politieke situatie. In dit verband spreekt Arjun Appa‐
durai van mediascapes. Mediascapes verwijzen zowel naar kranten, televisie, inter‐
net en films die informatie produceren, verspreiden en verwerken, als naar de
kracht van de beelden die zij creëren. In Modernity at Large (1996) laat Appadurai
zien hoe verhalen en beelden van de populaire cultuur ertoe bijdragen dat mensen
hun land verlaten en op zoek gaan naar andere bestemmingen. Het is deze geheel
eigen dynamiek die wetenschappers onverwacht besluipt en overrompelt. Dit
‘gevaarlijke weten’ (Schuilenburg, 2005; Ferrell, Hayward & Young, 2008: 158
e.v.), zo zou je in antwoord op de aangehaalde kritiek van Pat Carlen (2009) kun‐
nen zeggen, spreekt niet de ratio aan, maar het gevoel. Het geeft een gut feeling,
zoals Amerikanen dat zo fraai zeggen. In het verlengde van een auteur als Kodwo
Eshun (1998), die in het onvolprezen More Brilliant Than the Sun spreekt van
concept engineering, zou je zelfs kunnen stellen dat populaire cultuur nieuwe con‐
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cepten, ideeën en inzichten over cultuur en criminaliteit creëert, die vaak onzicht‐
baar blijven voor wetenschappers die bezeten zijn van ‘harde’ kennis. Grote kun‐
stenaars zijn ook grote denkers. Alleen denken schrijvers in woorden, filmmakers
in beelden, musici in klanken en gamers in actie.

Methodologische perspectieven

In de rubriek Significant others maakt Jock Young een onderscheid tussen de
empirischer en cultureler georiënteerde Amerikaanse cultureel criminologen en
de wat theoretischer en materialistischer denkende Britse collega’s. Hoe verhoudt
zich deze constatering tot de Nederlandse situatie? De Nederlandse culturele cri‐
minologie is in ieder geval theoretisch minder hoogdravend en empirischer dan
de Britse. De verschillende bijdragen aan dit nulnummer laten zien dat culturele
criminologie in methodologisch opzicht niet onder één specifiek perspectief te
vatten valt. Achter de artikelen gaat een grote diversiteit aan methoden schuil:
van (multi-site) participerende observatie tot meer en minder formele interviews,
en van exploratieve analyses van opsporingssites op het internet tot creatieve
(theoretische) herinterpretaties van door derden verzamelde grootschalige data‐
sets.
Deze uiteenlopende methoden kunnen niet verhullen dat de culturele criminolo‐
gie zich in belangrijke mate heeft laten inspireren door de culturele antropologie
en grote waarde hecht aan empirisch onderzoek naar en onder de direct betrok‐
kenen. Dit betekent dat kwalitatieve etnografische onderzoeksmethoden, waar‐
onder in het bijzonder participerende observatie – being there – voor veel cultureel
criminologen centraal staan. In Nederland is sprake van een sterke etnografische
traditie, die zich mede onder invloed van het relatief grote aantal cultureel antro‐
pologen in de verschillende criminologische secties nadrukkelijk in de crimino‐
logie heeft geworteld. Dit brengt niet alleen met zich mee dat thema’s zoals
migratie, etniciteit en multiculturaliteit in de Nederlandse culturele criminologie
centraler staan dan in de Angelsaksische wereld, maar ook dat kwalitatieve onder‐
zoeksmethoden een belangrijke plaats innemen.
Er zijn ook andere redenen aan te geven die het grote belang van etnografische
onderzoeksmethoden binnen de culturele criminologie kunnen duiden. Deze
redenen hangen sterk samen met het type vragen en de perspectieven die centraal
staan in de culturele criminologie. Zoals in het voorafgaande is beschreven, han‐
teren cultureel criminologen een kritisch en interactionistisch perspectief. Hier‐
aan kan worden toegevoegd dat veel vragen waarin cultureel criminologen zijn
geïnteresseerd, zich laten vangen onder de noemer ‘exploratief’, waarbij zij zich
tevens van het al eerder aangehaalde emic perspectief bedienen – de betekenis‐
geving van de leden van onderzoeksgroep zelf staat hierin centraal.
Exploratief onderzoek op het terrein van de criminologie brengt vaak onderzoek
naar verborgen werelden met zich mee, of het nu de malafide vastgoedsector met
dubieuze notarissen, makelaars, speculanten en hypotheekverstrekkers betreft,
de subcultuur van graffitikunstenaars of het domein van de seksindustrie, waarbij
legale prostitutie en mensenhandel soms moeiteloos met elkaar verweven zijn.
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Deze ‘sferen’, netwerken en subculturen, die ingebed zijn in de samenleving en
tegelijkertijd vaak van alles naar de ‘buitenwereld’ te verbergen hebben, zijn dik‐
wijls lastig (soms zelfs onmogelijk) te onderzoeken aan de hand van statistische
methoden of te begrijpen aan de hand van de geregistreerde werkelijkheid zoals
deze onder meer te reconstrueren valt uit justitiële opsporingsonderzoeken.
Met kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals participerende observaties kan de
werkelijkheid waarin criminaliteit wordt gedefinieerd het best in kaart worden
gebracht vanuit directe observatie en in directe interactie met de betrokkenen; of
het nu gaat om de zogenaamde ‘daders’, de ‘slachtoffers’, de overheid of andere
actoren. Het gaat er om zo dicht mogelijk bij het object van studie te komen en
het deviante gedrag ook in een bredere context en constellatie van handelende
actoren, normen, verwachtingen en voorgeschreven regels te kunnen interprete‐
ren (zie ook Nelen, 2008). Een dergelijke methode van onderzoek die vol in de te
bestuderen werkelijkheid staat, kan niet anders dan erkennen dat deviant gedrag
ook gepaard kan gaan met allerhande emoties als angst, verrukking, verdriet,
woede en vreugde en niet louter een rationeel afwegingsproces betreft. Deze
etnografische aanpak geniet ook in bredere criminologische kring waardering
gezien de omstandigheid dat verreweg het merendeel van de prijzen voor beste
proefschriften en masterscripties van de Nederlandse Vereniging voor Kriminolo‐
gie (NVK) zijn uitgegaan naar criminologen die deel uitmaken van de culturele cri‐
minologie. Ook de bijdrage van Tim Boekhout van Solinge aan dit nummer past in
de hedendaagse (multi-site) etnografische traditie. Hij beschrijft de verschillende
illegale en schadelijke aspecten van tropische ontbossing en reist hiervoor de
halve wereld af om op locatie te kunnen spreken met internationale handelaren,
lokale boeren en andere betrokkenen om inzicht te krijgen in de complexiteit van
belangen, machtsverhoudingen en conflicten.
Cultureel criminologen laten zich echter niet louter voorstaan op kwalitatief,
etnografisch onderzoek en zien het ook als een uitdaging om net als academici uit
aanpalende wetenschappelijke disciplines andere potentiële bronnen op creatieve
wijze in te zetten om deviant gedrag en reacties hierop te kunnen beschrijven,
begrijpen en verklaren. Dit kan uiteraard ook betekenen dat kwantitatieve
methoden van onderzoek worden ingezet of dat beschikbare datasets worden her‐
gebruikt om deze vraagstukken te beantwoorden. De bijdrage van Anton Blok aan
dit nummer vormt een fraaie illustratie van het op creatieve wijze herinterprete‐
ren van door anderen samengestelde grootschalige datasets. Blok wijst hierbij op
het belang van de systematische vergelijking van gedetailleerde precieze casuïs‐
tiek op basis van theoretische noties. In de woorden van Blok: ‘Verwarring ver‐
dwijnt niet door meer empirisch materiaal te verzamelen, maar door beschikbare
gegevens anders te ordenen’.
Historici en historisch antropologen laten zien hoe op een verantwoorde manier
gebruik kan worden gemaakt van bestaand bronnenmateriaal dat in het verleden
om heel andere redenen (lees: ten behoeve van opsporing en vervolging) is gepro‐
duceerd en bewaard gebleven. Zo reconstrueert historicus Carlo Ginzburg in De
kaas en de wormen (1982) op imposante wijze het wereldbeeld van een zestiende-
eeuwse molenaar op basis van de schriftelijk vastgelegde verhoren door de inqui‐
sitie. Op vergelijkbare wijze schetste de antropoloog Anton Blok (1991) aan de
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hand van de rechtbankverslagen van verhoren van leden van struikroversbendes
– de zogenaamde Bokkenrijders – de omstandigheden waaronder specifieke
beroepsgroepen zich in deze bendes hadden verzameld. De stap van het gebruik
van dergelijke historische bronnen naar hedendaagse opsporingsonderzoeken is
snel gemaakt. Deze methode is in de hedendaagse Nederlandse context ook goed
mogelijk, maar zij wordt binnen de culturele criminologie nog te weinig benut.
Of het nu gaat om etnografisch veldwerk met de risico’s van een ‘selectief oog’ en
een te beperkte lokale blik die geen ruimte toelaat voor veranderingen van bui‐
tenaf, of om de inzet van schriftelijk materiaal dat niet voor wetenschappelijke
doeleinden is verzameld, in alle gevallen is een kritische blik en reflectie op de tot‐
standkoming en het gebruik van de data van belang. Een belangrijke implicatie
hierbij is dat wij oog hebben voor de omstandigheden waaronder het materiaal is
verzameld. Het problematiseren van de data, en het inzichtelijk maken van het
sociaal geconstrueerde karakter ervan, leidt er mede toe dat deze data niet on face
value gebruikt worden, maar slechts met inachtneming van deze beperkingen
kunnen worden geïnterpreteerd. Cultureel criminologen hebben in de context van
hun onderzoeksvragen, mensbeeld en perspectieven vaak weliswaar een voorkeur
voor kwalitatieve, kleinschalige methoden van dataverzameling, maar het boven‐
staande onderstreept de gedachte dat de gehanteerde methoden slechts een mid‐
del zijn en niet het doel op zich.

Ambitie

De noties ‘cultuur’ en ‘criminaliteit’ kunnen in onze tijd op veel belangstelling
rekenen. Er wordt geschreven over het einde van de multiculturele samenleving.
Politici houden pleidooien voor een terugkeer naar de normen en waarden van
‘de’ Nederlandse cultuur. Ook prefereren veel politici een nogal overdreven beeld
van ‘de onveiligheid’ boven de droge feiten. Het bekritiseren van de rechterlijke
macht lijkt wel een wijdverbreid ritueel te zijn geworden. En hoewel hiervoor nau‐
welijks empirisch bewijs is te vinden, menen veel mensen dat zwaarder straffen
leidt tot een veiliger samenleving.
Tegelijkertijd gaan de begrippen ‘cultuur’ en ‘criminaliteit’ gepaard met de nodige
paradoxen. Zo spreken sommige politici uit naam van het Nederlandse volk, maar
formuleren ze ook allerlei uitzonderingen, groepen die daar geen deel van uit‐
maken; of het nu gaat om bepaalde bevolkingsgroepen of ‘exotische’ dieren als
Schotse hooglanders.2 En hoewel de criminaliteitscijfers dalen, blijven de gevoe‐
lens van onveiligheid onder burgers onverminderd hoog. Wie weet kunnen we het
heden alleen ervaren in dit veld van niet op te heffen spanningen en paradoxen.
Om dat daadwerkelijk te kunnen weten wil het Tijdschrift over Cultuur & Criminali‐
teit de komende jaren op zijn minst de vraag opwerpen naar de betekenis van cul‐
tuur en criminaliteit en de relaties die tussen beide begrippen kunnen worden
gelegd. Een dergelijke uitdaging kan alleen gerealiseerd worden als sociaal weten‐

2 Zo beweerde Olof Wullink, lid van de Provinciale Staten in Gelderland voor de PVV, begin dit jaar
dat geïmporteerde, exotische dieren niet thuishoren in Nederland. Schotse hooglanders en
Poolse konikpaarden dienden zo snel mogelijk naar hun thuisland terug te worden gestuurd.
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schappers als criminologen, sociologen, antropologen, maar ook historici, archi‐
tecten, geografen en wie niet al de handschoen willen oppakken en een bijdrage
leveren aan kritisch onderzoek naar de interacties tussen deviant gedrag en cul‐
tuur in de context van specifieke economische, sociale en politieke verhoudingen.
Het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit wil hiervoor graag als podium fungeren.
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ARTIKELEN

Alles stroomt...?

Over ‘cultuur’ in de culturele criminologie

Brenda Carina Oude Breuil

‘It is people, not culture, who have the power to act. And it is people, not culture,
who can change life for better or for worse.’ (Wikan, 2002: 83)

Inleiding

Dat culturele criminologie en culturele antropologie belangrijke raakvlakken heb‐
ben, is duidelijk: het blijkt niet alleen uit de gelijkenis in naamgeving, die een cen‐
trale plaats impliceert voor ‘het culturele’ als verklarende factor in (collectieve)
menselijke gedragingen, maar tevens uit het gebruik van etnografisch onderzoek
als methodiek binnen beide disciplines. Jeff Ferrell, Keith Hayward en Jock
Young, prominente Amerikaanse en Britse founding fathers van dit nieuwe per‐
spectief binnen de criminologie, formuleren het belang van dat ‘culturele’ in de
culturele criminologie als volgt (2008: 2, cursivering toegevoegd):

‘(...) Cultural criminology explores the many ways in which cultural forces
interweave with the practice of crime and crime control in contemporary
society. It emphasizes the centrality of meaning, representation, and power in
the contested construction of crime (...). [It]seeks both to understand crime
as an expressive human activity, and to critique the perceived wisdom sur‐
rounding the contemporary politics of crime and criminal justice.’

De auteurs leggen nadruk op het bestuderen van de betekenis van criminaliteit,
meer dan op het meten en verklaren van het fenomeen; zij bekijken hoe criminali‐
teit wordt gerepresenteerd en welke rol machtsverhoudingen spelen in de definië‐
ring van ‘crimineel gedrag’ binnen een samenleving. In plaats van criminaliteit
enkel te bezien als objectief te observeren gedrag dat de samenleving bewezen
schade berokkent, beschouwen zij haar als een (subjectieve) menselijke manier
om betekenis te geven aan het bestaan, een wijze van expressie, waarbij aandacht
is voor de emoties die het plegen van strafbaar gedrag kan oproepen. Dat cultuur
‘meespreekt’ in dit gedrag en de maatschappelijke en strafrechtelijke reactie
daarop lijkt vanzelfsprekend. Hóe dat gebeurt en hoe het cultuurbegrip door cul‐
tureel criminologen wordt gebruikt, is echter volgens critici niet altijd helder
(Sumner, 2003; O’Brien, 2005; Webber, 2007).
Volgens Martin O’Brien (2005: 602-604) komt dit doordat cultureel criminologen
van het eerste uur onvoldoende bekend waren met de klassieke antropologische
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debatten rondom het cultuurbegrip.1 Hij gaat vooral in op het interpretatieve ver‐
sus historischmaterialistische cultuurbegrip, maar impliciet ook op het sociaal‐
wetenschappelijke structure-agency debate (of ‘structuur-actor-debat’) en de essen‐
tialistische versus constructivistische cultuuropvatting. Criminologen gebruiken
zijns inziens tegenstrijdige cultuuropvattingen door elkaar heen; dat roept ver‐
warring op en leidt tot onlogische analyses. Zo benaderen cultureel criminologen
de (sub)culturen van hiphoppers, graffitispuiters, skydivers enzovoort als multi‐
dimensionaal; een creatieve activiteit of praktijk die door zogenaamde thick
description – rijke, gedetailleerde beschrijvingen, kenmerkend voor de interpreta‐
tieve antropologie (Geertz, 1973) – wordt weergegeven.2 Bij het beschrijven van
de reactie op dergelijke subculturen echter zien cultureel criminologen ‘cultuur’
volgens O’Brien als eendimensionaal, waarbij leden van de mainstream cultuur
bestaande regels en normen klakkeloos volgen, als waren die een voorgeschreven
‘programma’. Hier wordt ‘cultuur’ ineens niet meer vanuit individuen zelf (of: van
binnenuit) beschouwd, maar als onvermijdelijke externe ‘natuurwet’.3 Cultuur
wordt daarmee op verwarrende wijze tegelijkertijd opgevat als multidimensionaal,
in beweging, creatief, geconstrueerd door actoren (agency) én als eendimensio‐
naal, star, conservatief, een gegeven feit. Volgens O’Brien wordt het cultuurbegrip
door de door hem bestudeerde cultureel criminologen gebruikt zoals het hun uit‐
komt; cultuur kan ‘alles’ betekenen (Sumner, 2003) en verliest daarmee haar ana‐
lytische waarde.
Een hiermee samenhangend kritiekpunt luidt dat cultureel criminologen zich
eenzijdig met ‘exotische’ subculturen bezighouden en deze verbijzonderen, als in
een rariteitenkabinet.4 Zij zouden er onvoldoende in slagen het verband te leggen
tussen zulke specifieke gedragingen en bredere, culturele en sociale ontwikkelin‐
gen (Hall & Winlow, 2007). Wanneer over zulke omvattender processen – zoals
aspecten van mondialisering in hedendaagse samenlevingen – geschreven wordt,
blijft dat beperkt tot ‘sweeping claims about the late/post/high or otherwise-
modern character of the whole contemporary “Western World”‘ (O’Brien, 2005:
605), waarbij maritieme termen – fluïditeit, flows of stromen, en op drift geraakte

1 Zie voor een reactie van Jeff Ferrell en Keith Hayward op O’Briens kritieken: Ferrell & Hayward
(2009: 343-344).

2 Dit wordt wel een ideografische benadering genoemd: een beschrijving van individuele en unieke
aspecten van de werkelijkheid met als doel zelfbevestiging (Audi, 1999: 976). Een ideografische
benadering gaat uit van de (letterlijk, etymologisch) ‘eigen-beschrijving’ en kan daarom in ver‐
band worden gebracht met het wetenschapsfilosofische idee van ‘verstehen’: het begrijpen, inter‐
preteren van gedrag vanuit de actoren zelf (inside of emic view). Dit gebeurt binnen de interpreta‐
tieve antropologie van grondlegger Clifford Geertz (1973).

3 Dit wordt door O’Brien in verband gebracht met een nomothetische (in tegenstelling tot een ideo‐
grafische, zie noot 2) cultuuropvatting, zoals die binnen de historischmaterialistische culturele
antropologie van bijvoorbeeld Marvin Harris (1977) geldt. De nomothetische benadering wordt
binnen de natuurwetenschappen gebruikt en verwijst naar het zoeken naar algemene wetten
(Audi, 1999: 976). We kunnen dat in verband brengen met het filosofische idee van ‘erklären’ (in
tegenstelling tot ‘verstehen’, zie noot 2), waarbij het erom gaat ‘[to] discover causes in light of
general laws and [to] take an external perspective’ (Audi, 1999: 954).

4 Dit punt wordt overigens ook door cultureel criminologen zelf geuit, zie bijvoorbeeld Van Swaa‐
ningen (2008: 30).
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individuen – de indruk wekken dat ‘van alles’ (inclusief criminaliteit) ongehinderd
over nationale grenzen stroomt.5 De grond onder de voeten van cultureel crimi‐
nologen wordt dan wel heel drassig, met een breed en flexibel cultuurbegrip en
een vloeibare mondiale werkelijkheid…
Op de uiteenlopende kritieken is door verschillende cultureel criminologen gerea‐
geerd (zie bijvoorbeeld Webber, 2007; Ferrell & Hayward, 2009). Het cultureel cri‐
minologische perspectief is nu in een groter aantal studies te herkennen dan toen
de kritieken geuit werden en voor sommige studies gaan ze dan ook niet meer op.
Dat neemt het belang van theoretische zelfreflectie binnen dit perspectief niet
weg. Dit artikel beoogt dan ook vanuit de culturele antropologie bij te dragen aan
de ‘proper reflection on what, precisely, is intended by the concept of culture’
(O’Brien, 2005: 601). In wat volgt komt de ontwikkeling van het cultuurbegrip
binnen de antropologie aan bod. Er wordt ingegaan op een opvatting van het con‐
cept ‘cultuur’ die goed past bij de hedendaagse culturele criminologie en, zoge‐
zegd, ‘toekomst-proof’ is. Vervolgens wordt bezien hoe aandacht voor ‘cultuur’,
benaderd op sociaalconstructivistische wijze, tot nieuwe inzichten in de crimino‐
logische discipline kan leiden, ofwel: wat de verklarende waarde is van cultuur
binnen de criminologie. In de laatste paragraaf beschouw ik andere recente antro‐
pologische inzichten in de rol en aard van culturele ontwikkeling in het mondiale
tijdperk waarmee ook culturele criminologie haar voordeel kan doen. Enkele
thema’s lijken daarin bijzonder veelbelovend en terrein bij uitstek voor het pulse‐
rende vakgebied van de culturele criminologie.

Cultuur als betekenisgeving binnen een veranderende context

Binnen de culturele antropologie heeft het cultuurbegrip zich ontwikkeld van een
oorspronkelijk essentialistische kijk op cultuur en culturen (‘cultuur’ heeft een
eigen essentie en is iets wat men kan ‘hebben’ of bezitten) naar een veeleer con‐
structivistische visie, waarin mensen cultuur maken. Die ontwikkeling wordt
begrijpelijk met een blik op de geschiedenis van het vakgebied en de geopolitieke
ontwikkelingen die de achtergrond vormden van dit veranderende cultuurbegrip.

Een romantische visie: cultuur als essentie
Antropologen van het einde van de negentiende eeuw (zoals Edward Burnett
Tylor, James George Frazer, Lewis Henry Morgan en tijdgenoten) waren zoge‐
naamde ‘leunstoelantropologen’: vanuit hun werkkamers bestudeerden zij ‘exoti‐
sche volken’ aan de hand van observaties in reisverslagen van ontdekkingsreizi‐
gers en missionarissen. De vreemde stammen die men in de koloniale gebieden
‘tegen het lijf liep’ verschilden zó in hun gewoonten, rituelen, sociale organisatie,
politieke systemen enzovoort van wat men in eigen contreien gewend was, dat in
de studies de nadruk lag op cultureel verschil. Dat had natuurlijk ook een ideologi‐
sche oorsprong. Het heersende paradigma van culturele evolutie (naar Darwins

5 Ook buiten de academische wereld, in politieke vertogen over bijvoorbeeld de instroom van
migranten, vallen zulke ‘waterrijke’ metaforen te bespeuren; politici verwijzen bijvoorbeeld naar
‘golven’ van migranten die nationale grenzen ‘overspoelen’ (Aas, 2007).
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evolutietheorie), waarbij ‘culturen’ zich op een ladder van ontwikkeling bevonden
– waarvan de hoogste trede uiteraard de westerse cultuur toebehoorde – vroeg om
een visie op ‘culturen’ als duidelijk begrensde eenheden die vooral van elkaar ver‐
schilden; een visie meer gericht op overeenkomsten, contact en uitwisseling zou
het idee van westerse superioriteit in gevaar brengen.
Toen de zich nog vormende leunstoelantropologie (van het einde van de negen‐
tiende eeuw) zich verder ontwikkelde in het tijdperk dat Ted Lewellen (2002)
duidt als de ‘klassieke periode’ binnen de antropologie (1900-1945), veranderde
de visie op cultuur op een aantal manieren, maar zij bleef overwegend essentialis‐
tisch. Antropologen als Bronislaw Malinowski en Magareth Mead kwamen uit
hun leunstoel om maanden, zelfs jarenlang te participeren en observeren in zoge‐
naamde ‘primitieve stammen’. Die lange onderdompeling en afzondering, zonder
de communicatiemiddelen waarover we nu beschikken, leidde tot een bestendi‐
ging van het beeld van culturen als duidelijk begrensd en fundamenteel verschil‐
lend. Het evolutionistische perspectief maakte plaats voor cultuurrelativisme,
waarbij ‘culturen’ als naast elkaar bestaand en gelijkwaardig werden beschouwd.
Dit bracht meer inzicht in westerse, imperialistische wijzen van omgang met
andere culturen,6 maar culturen bleven beschouwd als territoriaal gebonden en
duidelijk van elkaar te onderscheiden – als de scherp omlijnde steentjes in een
mozaïek. De verschillende wereldexposities in deze periode, zoals de Saint Louis
World’s Fair in 1904 en de Exposition Coloniale Paris in 1934, waar bezoekers de
‘culturen’ in de koloniale gebieden konden bezoeken als in een pretpark – hele
zogenaamd ‘primitieve’ stammen waren ervoor overgevlogen en hun dorpen
nagebouwd – illustreren deze essentialistische mozaïekvisie.
Het succes van de essentialistische cultuurvisie heeft te maken met het proces
van natievorming dat zich grofweg vanaf het einde van de achttiende eeuw vol‐
trok (Wolf, 1982; Anderson, 1983), waarbinnen deze kijk op ‘culturen’ goed paste.
De ‘herderiaanse’ (Johann Gottfried von Herder, 1744-1803), romantische notie
dat een etnische groep onderling verbonden was door bloedbanden, de histori‐
sche banden met het territoir en een gedeelde cultuur (zie ook: Baumann 1999)
werd door nationale elites ingezet om de bevolking van de beoogde natie-staat
achter het idee van de natie geschaard te krijgen en die te leren ‘beleven’ en ‘voe‐
len’ (Anderson, 1983). Eric Wolf (1982: 387) benadrukt dan ook dat:

‘We need to remember that the culture concept came to the fore in a specific
historical context (...). The demonstration that each struggling nation pos‐
sessed a distinctive society, animated by its special spirit or culture, served to
legitimate its aspirations to form a separate state of its own. The notion of
separate and integral cultures responded to this political project.’

6 Zie bijvoorbeeld Ruth Benedicts Patterns of Culture (1934: 10): ‘(…) we have failed to understand
the relativity of cultural habits, and we remain debarred from much profit and enjoyment in our
human relations with peoples of different standards, and untrustworthy in our dealings with
them. The recognition of the cultural basis of race prejudice is a desparate need in present Wes‐
tern civilization.’
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Deze romantische, essentialistische visie bepaalde zo’n anderhalve eeuw het den‐
ken over cultuur. Daarna vroeg de sociale werkelijkheid om een nieuw cultuur‐
concept (idem: 387):

‘Once we locate the reality of society in historically changing, imperfectly
bounded, multiple and branching social alignments, however, the concept of
a fixed, unitary, and bounded culture must give way to a sense of the fluidity
and permeability of cultural sets.’

Het bevragen van culturele grenzen en machtsongelijkheden
De essentialistische visie op cultuur sloeg om in de periode 1945-1980, die wel als
‘moderne’ antropologie wordt aangeduid (Lewellen, 2002). Met de verschrikkin‐
gen van twee wereldoorlogen op het netvlies hield de romantische ‘Blut und
Boden’-notie van cultuur geen stand en kreeg een andere, gruwelijke betekenis. Er
kwam aandacht voor de invloed van verschillende ‘culturen’ en natiestaten op
elkaar. Voorheen als vanzelfsprekend en natuurlijk veronderstelde lands-, groeps-
en culturele grenzen werden tot onderwerp van studie gemaakt. Volgens Frederic
Barth (1969) moest het in de antropologie niet zozeer gaan om de bestudering
van ‘the cultural stuff’ binnen groepsgrenzen, maar juist om het proces van gren‐
zen trekken.
Ted Lewellen (2002) noemt de jaren 1980 een periode van omslag binnen de
antropologie, maar uiteraard begon die omslag al eerder (jaren 1960 en 1970),
toen allerlei belangengroepen in westerse samenlevingen opstonden voor meer
gelijkheid en zich emancipeerden. Terwijl Barth en de zijnen zich bogen over
processen van het afbakenen van culturele grenzen, droegen binnen de ontwik‐
kelingsantropologie de dependencia- (Gunder-Frank, 1967) en wereldsysteem‐
theorie (Wallerstein, 1974) bij tot kritische aandacht voor wereldwijde machts‐
verschillen en de gevolgen van koloniaal imperialisme. De studies van Michel
Foucault uit de jaren 1970 zorgden bovendien voor een sterk bewustzijn van de
disciplinering van het individu en de werking van machtsprocessen meer alge‐
meen.
Ook de interpretatieve antropologie had grote invloed op het cultuurbegrip bin‐
nen de antropologie. Clifford Geertz (1973: 5) benadrukte dat antropologen niet
in staat waren objectieve waarheden over andere culturen te onthullen:

‘Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of sig‐
nificance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analy‐
sis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an
interpretive one in search of meaning.’

Antropologen moesten trachten de webben van betekenis te interpreteren (van‐
daar: interpretatieve antropologie) door zich intensief in de levenswijzen en ritue‐
len van een volk te verdiepen en daarvan rijke, gedetailleerde beschrijvingen te
geven. Antropologische studies moesten dan ook veeleer als literaire werken
worden gelezen (Ortner, 1997) en niet als positivistisch wetenschappelijke weer‐
gaven. Zijn inzichten betekenden een omslag in het denken over het cultuur‐
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concept. ‘Cultuur’ kon niet langer worden opgevat als een objectief te observeren,
gegeven essentie, maar was veeleer ‘the context that makes behaviour and arti‐
facts meaningful’ (Webber, 2007: 144). Antropologen moesten achter de zicht‐
bare uitingen van gedrag kijken om de culturele betekenis ervan te leren begrij‐
pen. Culturele criminologen als Keith Hayward en Jock Young (2004) verwijzen
naar deze opvatting van cultuur in hun werken.

Maakbare cultuur: een situationeel, constructivistisch perspectief
Het postmodernisme droeg verder bij aan de erosie van de essentialistische kijk
op cultuur. Het verwierp immers elke objectiviteitsclaim en bezag ‘grote theo‐
rieën’ (zoals modernisme of liberalisme) en metanarratieven als uitdrukkingen
van westerse hegemonie en niet langer als universeel geldende ontwikkelingen.
‘Culturen bestaan niet!’ riep ook Wim van Binsbergen (1999) in multicultureel
Nederland, waarmee hij bedoelde dat individuen niet één cultuur ‘bezitten’ – ‘cul‐
tuur’ kun je niet bezitten, het is namelijk volgens Van Binsbergen een abstract
concept – maar in hun leven met verschillende culturele waarden in aanraking
komen en dus kunnen putten uit verschillende culturele oriëntaties bij het bepa‐
len van hun plaats in de wereld. Culturele achtergrond is niet uniform maar dyna‐
misch en hybride, stelt Van Binsbergen (en met hem vele anderen).
Cultuur werd nu veeleer bezien als een abstract, subjectief, geconstrueerd en poli‐
tiek (in de zin van strategisch toegepast) concept (Lewellen, 2002), waarbinnen
machtsprocessen niet langer konden worden genegeerd. Vragen als: wie heeft
definiëringsmacht en bepaalt de grenzen van etnische groepen, wie definieert de
‘cultuur’ die men binnen een groep voorstaat te hebben, hoe en door wie worden
groepsgrenzen bewaakt, welke belangen worden daarmee behartigd en wie wor‐
den buitengesloten in dit proces, werden nu van belang geacht. Cultuur verwerd,
kortom, van een ‘ding’ of essentie met een zekere stabiliteit door de tijd heen, dat
(die) door de leden van een groep werd gedeeld, tot een abstract, dynamisch, ver‐
anderlijk en geconstrueerd begrip. Deze sociaalconstructivistische visie op cultuur
(Benhabib, 2002: 5) wordt niet langer bepaald door het idee dat individuen en
groepen tot een cultuur zijn veroordeeld (waarbij cultuur geldt als dwingende
kracht), maar door het perspectief dat cultuur door individuen wordt geconstru‐
eerd op grond van socialisatie binnen een specifieke politieke, economische,
historische en sociale context en in het leven opgedane ervaringen. Cultuur is vol‐
gens constructivisten situationeel: in verschillende contexten benadrukken indi‐
viduen verschillende culturele noties. Het kan dus ook instrumenteel worden
ingezet; een beroep doen op (essentialistisch voorgestelde) culturele tradities kan
immers in bepaalde omstandigheden voordelen opleveren, zoals wanneer het gaat
om het verkrijgen van land-, taal- of andere rechten. Unni Wikan (2002: 79) ver‐
woordt dit op heldere wijze in haar studie van de Noorse ‘cultuurpolitiek’ en de
gevolgen daarvan voor de positie van (migranten)vrouwen en kinderen:

‘(...) Culture is not a thing, a material object; it is just a concept, an abstrac‐
tion. But because many people clearly think of it as a thing, “culture” becomes
amenable for use in defence of all kinds of special interests.’

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 23



Brenda Carina Oude Breuil

Op de sociaalconstructivistische benadering van cultuur is de kritiek geuit dat
continuïteit, geschiedenis en tradities van etnische groepen erin worden veron‐
achtzaamd, alsook dat er nauwelijks nog valide uitspraken over cultuur kunnen
worden gedaan wanneer dit als subjectief en voor ieder individu verschillend
wordt opgevat (Bader & Baumann 2001). Dat is echter de vraag. Constructivisten
hebben wel degelijk aandacht voor continue culturele waarden en tradities; zij
kennen daaraan echter geen zelfstandige oorzakelijke kracht toe. Culturele tradi‐
ties kunnen volgens hen niet uit zichzelf het gedrag van individuen bepalen. ‘Cul‐
tuur’ is dan ook geen verklaring voor gedrag, maar juist dat wat verklaard moet
worden. Zo stelt Thomas Hylland Eriksen vast (1993: 139) dat het er niet om
draait dat cultuur en ‘echte culturele verschillen’ onbelangrijk of irrelevant zou‐
den zijn, maar dat ‘(...) it is the use to which they are put – by both groups in a
contact situation – that give them social relevance.’

Het structure-agency-debat en het constructivistische cultuurbegrip
In het constructivistische cultuurbegrip is veel aandacht voor agency (of: actor‐
schap) van het individu – het vermogen de eigen wil uit te voeren en soeverein te
handelen. De aandacht voor agency verwijst naar een ander debat binnen de socia‐
le wetenschappen: het zogenaamde ‘structure-agency-debat’. Hierin gaat het om de
vraag of het individu de hem omringende sociale structuren bepaalt of, andersom,
deze structuren het individu bepalen. Het debat gaat dus over de handelingsvrij‐
heid van individuen. Binnen de constructivistische visie op cultuur gaat het niet
om de manier waarop cultuur het gedrag bepaalt, maar om de wijze waarop men‐
sen putten uit culturele waarden en tradities om in de huidige context hun positie
te bepalen (Oude Breuil, 2005: 22) en daarmee wordt aan agency een centrale rol
toegekend. In de woorden van de eerder aangehaalde antropologe Unni Wikan
(2002: 84):

‘True, everyone of us is a child of culture in the sense that we are deeply affect‐
ed by our social environment and the models of and for life that we have
acquired in the course of living (...). But cultural models are not sui generis.
They derive their force or power – their impetus – from their ability to give
direction to, and mobilize, human energy.’

Hierin zien we opnieuw dat ‘cultuur’ geen zelfstandig werkende kracht is, maar
enkel dóór en via individuen iets kan bewerkstelligen.
Gerelateerd aan het structure-agency-debat stelt O’Brien in zijn kritiek dat cultuur
niet gelijktijdig kan worden opgevat als oneindig (wat betreft de mogelijke men‐
selijke reacties op omringende structuren) én eindig; als bepaald door vrije wil én
beperkt door omringende structuren; dat zou volgens hem onlogisch zijn (2005:
607). Maar dat idee is achterhaald; de wereld is niet dualistisch maar veel com‐
plexer. Volgens Craig Webber (2007) laten antropologen Pierre Bourdieu en
Anthony Giddens overtuigend zien dat structuren en agency elkaar wederzijds
beïnvloeden. Verschillende antropologen die zich bezighielden met problemen in
multiculturele samenlevingen hebben de ideeën van deze denkers omarmd; in
Nederland gebruikte bijvoorbeeld Halleh Ghorashi (2003) in haar studie over
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Iraanse migranten in de Nederlandse en Amerikaanse samenleving Bourdieus
habitas-begrip en liet ze zien hoe een ‘gegeven sociaal kader’ het individuele han‐
delen mogelijk maakt en beperkt. Zowel Ghorashi als bovengenoemde Wikan gaat
uit van een genuanceerd, gelaagd en complex cultuurbegrip, waarin individuen
noch gevangen zitten in starre culturele regels, noch volledig vrij zijn in het ‘kie‐
zen’ en ‘toepassen’ van hun culturele waarden.
In de Nederlandse (vooral culturele) criminologie zien we in studies van (proble‐
men van) de multiculturele samenleving steeds meer een (gematigd) constructi‐
vistische visie op cultuur terug. Daarbij wordt een wisselende positie ingenomen
in het structure-agency-debat. Het proefschrift van Jan-Dirk de Jong (2007) bij‐
voorbeeld, over Marokkaans-Nederlandse jongeren, neemt duidelijk afstand van
‘culturele’ (en essentialistische) verklaringen voor probleemgedrag zoals die in
eerdere studies van de multiculturele samenleving gebruikelijk waren (zie bijvoor‐
beeld Werdmölder, 1990; Van Gemert, 1998; Van San, 1998) en benadrukt de
productie van een Amsterdamse straatcultuur in plaats van de reproductie van een
Riffijnse, ‘Marokkaanse’ cultuur in Nederland (De Jong, 2007: 131). Hij besteedt
vooral aandacht aan de dwingende structuur van straatgroepen.
Recent is in verschillende criminologische artikelen (Siegel & Bovenkerk, 2000;
Siegel & Yeşilgöz, 2003; Oude Breuil, 2008, 2009 en 2010; Oude Breuil e.a., 2011)
aandacht gevraagd voor de rol van agency in situaties waarin dwingende structu‐
ren algemeen worden verondersteld, namelijk het fenomeen mensenhandel voor
uitbuiting in de seksindustrie. Terwijl in het publieke en politieke discours de
nadruk ligt op het slachtofferschap van individuen die in de seksindustrie worden
geëxploiteerd – het idee dat zij van elke vorm van handelingsvrijheid zijn ontdaan
is gangbaar en vertaalt zich in het gebruik van de term ‘moderne slavernij’ – laten
deze artikelen zien dat ‘slachtoffers’ van mensenhandel eigen keuzes maken bin‐
nen beperkende omstandigheden. Zo gebruiken zij stereotiepe beelden die over
hen bestaan in eigen voordeel, zoeken inventieve wegen om aan controle en
dwang te ontsnappen en vertellen ‘productieve levensverhalen’ (zie ook De Wildt,
2007) over hun slachtofferschap om voor hulpverlening in aanmerking te komen.
Dergelijke analyses zijn lastig (misschien zelfs taboe) daar zij de indruk kunnen
wekken van ‘blaming the victim’. Zij bieden echter nieuwe inzichten in mechanis‐
men van macht en onmacht binnen het fenomeen mensenhandel.

‘Who gets punched and what does it feel like?’ – Voordelen van een culturele
blik

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat aandacht voor ‘cultuur’ binnen crimino‐
logische studies – vanuit een sociaalconstructivistisch cultuurbegrip en met aan‐
dacht voor de wisselwerking tussen structuur én agency – tot nieuwe inzichten
kan leiden. Deze bijdrage begon met de vraag wat er ‘cultureel’ is aan culturele cri‐
minologie en hoe het ‘culturele’ kan worden opgevat. Volgens criticus O’Brien
(2005: 604) belemmert een onduidelijke opvatting van het cultuurbegrip en een
links ideologisch (zelfs anarchistisch) denkkader binnen de cultureel criminologi‐
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sche werken die hij bekeek7 de culturele criminologie in het leveren van een
wezenlijke bijdrage aan het vakgebied:

‘(...) the doing of graffity as crime is portrayed [by cultural criminologist Jeff
Ferrell] as “a stylish counterpunch to the belly of authority” (...). It is certainly
the case that some crimes do indeed comprise punches. What is less clear is
whether this anarchist-cultural approach is capable of advancing criminol‐
ogy’s more general grasp of who is on the receiving end and what it means
and feels like to do being punched.’

Als we zijn twijfel enkel opvatten als een pleidooi voor meer aandacht voor slacht‐
offers binnen de culturele criminologie kunnen we wellicht met Webber (2007:
141) stellen dat het een gemiste kans is dat cultureel criminologen zich niet wat
meer buigen over ‘the harms at the micro level’. De achterliggende vraag in
O’Briens kritiek is echter of cultureel criminologische studies inzichten kunnen
bieden die verder gaan dan het duiden van rebelse subculturen van de heden‐
daagse tijd. Kunnen deze studies, door cultuur in het centrum van studie te plaat‐
sen, tot nieuwe criminologische inzichten leiden over de aard, het ontstaan, de
betekenis en de gevolgen van crimineel gedrag en de maatschappelijke reactie
daarop in de hedendaagse wereld? We kunnen die vraag omdraaien: waar schiet
klassieke criminologie tekort in het verklaren van criminaliteit en maatschap‐
pelijke reacties daarop, wanneer zij géén aandacht besteedt aan cultuur?
Mijns inziens is het antwoord op de eerste twee vragen bevestigend. Wanneer
(sub)culturele gedragingen worden beschouwd als onderdeel van systemen van
betekenis die binnen een bepaalde context (en in interactie met die context) wor‐
den geconstrueerd, ‘verstenen’ zulke gedragingen niet tot onveranderlijke raritei‐
ten of exotische museumstukken (en worden criminologen geen ‘zoo-keepers of
deviance’, O’Brien, 2005: 610). Die gedragingen zijn in deze benadering altijd
onderdeel van, en dienen te beantwoorden aan een steeds veranderende sociale
context en de dynamiek van bestaande machtsverhoudingen. Een prachtige
illustratie daarvan vind ik de antropologische studie van Paul Stoller over West-
Afrikaanse straatverkopers in New York (2002). Zijn rijke, etnografische beschrij‐
vingen van de verkoop van ‘primitieve kunst’, zoals houten maskers, door Mali‐
nese verkopers op een trottoir niet ver van het Museum voor Moderne Kunst in
New York, worden gesitueerd in de context van internationale handel in de mon‐
diale kapitalistische economie (Stoller 2002: ix). De handelnetwerken worden
geanalyseerd, waarbij leveranciers, tussenhandelaren en kopers uit verschillende
landen een gezicht krijgen. Hun dilemma’s, strijd en interactie komen levendig in
beeld. Het toont hoe straatverkopers putten uit culturele en religieuze tradities
om deze (soms ongelijke) interacties constructief vorm te geven. Ook de verhou‐
dingen tussen de verkopers en de autoriteiten in New York worden belicht in de
beschrijving en analyse van de stedelijke ‘spatial politics’.

7 Dat waren vooral: Ferrell (1996 en 1999); Hamm & Ferrell (1998); Lyng (1998); Hayward (2004);
Hayward & Young (2004).
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Hier zien we niet alleen een rijke, gedetailleerde studie van de subcultuur van de
straatverkopers, maar wordt tevens duidelijk hoe culturele en religieuze invloe‐
den bijdragen aan het smeden van sociale banden tussen verkopers in New York
en aan het ontstaan van interetnische relaties, die deze handel mogelijk maken.
Getoond wordt hoe culturele tradities worden ingezet om mondiale economische
ongelijkheden het hoofd te bieden en daarmee op creatieve wijze om te gaan. En
ten slotte wordt uit de etnografie duidelijk hoe traditionele sociale en economi‐
sche praktijken fungeren als hulpbronnen waaruit straatverkopers putten in hun
worsteling met culturele vervreemding en overheidsdisciplinering als migrant in
de Verenigde Staten. Dergelijke etnografische studies ondervangen de kritiek van
culturalisme – het verklaren van gedrag aan de hand van een essentialistisch, ver‐
steend cultuurbegrip – en tonen dat het mogelijk is op kritische wijze aandacht te
besteden aan grotere sociale en culturele verbanden die getekend worden door
ongelijkheden. De studie van Stoller laat zien dat een (sociaalconstructivistische)
blik op cultuur een dieper inzicht kan geven in motivaties en onderliggende principes
van deviant of strafbaar gedrag; de specifieke vorm die het gedrag aanneemt; de
modus operandi; het waarom van gesmede allianties en ten slotte de machtsverhou‐
dingen in de setting(s) waarin het gedrag vorm krijgt en beperkt (of gestimuleerd)
wordt. De inbedding van deviant en strafbaar gedrag in veranderlijke, (deels)
maakbare culturele settings geeft een rijker, complexer en gelaagder beeld van dit
gedrag dan aan de hand van bijvoorbeeld een rational choice-analyse mogelijk is.
Daarmee kom ik op de vraag waar klassieke, mainstream criminologie tekortschiet
wanneer zij aan cultuur géén aandacht besteedt: zij riskeert haar onderzoek te
baseren op etnocentrische, als vanzelfsprekend geldende definities van deviant en
strafbaar gedrag en maatschappelijke reacties daarop, waar het juist de taak van
de (criminologische) wetenschap is deze te bevragen. Een etnocentrische, veron‐
derstellende blik doet de ‘nieuwsgierige’ wetenschap geen goed. Zij kan leiden tot
‘platte’, eendimensionale analyses, zoals de hierboven besproken dualistische
noties van ‘daders’ en ‘slachtoffers’. Een constructivistisch en situationeel cul‐
tuurbegrip brengt een dynamisch machtsconcept met zich mee; machtsverhou‐
dingen zijn immers ingebed in culturele ideeën over wat waardevol, noodzakelijk
of zelfs opwindend is en kunnen dus veranderen door de tijd heen en al naar
gelang de context. Een dergelijke blik op machtsprocessen voorkomt dualistische
slachtoffer-dader-veronderstellingen – of, in O’Briens woorden, veronderstellin‐
gen over wie geslagen wordt en wie slaat – en analyseert dergelijk ‘gemep’ binnen
een breder, complexer en cultureel gekleurde context. Het antwoord op de vraag
‘who gets punched and what does that mean and feel like?’ is dan ook complexer
(en interessanter) dan de eenduidigheid waar O’Brien om vraagt: we all get
punched, and we all punch at times... Hoe en waarom we geslagen worden (of slaan)
en of dat maar een beetje pijn doet, dan wel we knock-out gaan en nooit meer
dezelfde worden, hangt af van waar we leven, wat onze dynamische, veranderlijke
positie in de samenleving is, welke waarden we hebben meegekregen en hoe we
‘cultuur’ inzetten om onze handelingen richting te geven.
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‘Toekomst-proof’ culturele criminologie: van de stroom naar de bedding

Een dynamische, sociaal constructivistische visie op cultuur ondervangt mijns
inziens de kritiek dat cultureel criminologische studies er onvoldoende in zouden
slagen omvattender culturele en sociale ontwikkelingen te duiden (Hall & Win‐
low, 2007). Maar waar dat een omvattende ontwikkeling als (de voortdurende)
mondialisering vanaf de jaren 1980 betreft, stippen de critici wel een belangrijk
punt aan. Op het meest recente kritisch criminologische congres in York
(29 juni-1 juli 2011) stelde Stanley Cohen (plenaire sessie 29 juni 2011) vast dat
criminologie – het gehele vakgebied – haar grenzen naar buiten zou moeten ver‐
leggen. De focus op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (en West-
Europa in het algemeen) zou plaats moeten maken voor een meer evenwichtige
gerichtheid op de hele wereld. Tevens zouden andere, mondiale vormen van cri‐
minaliteit consequenter onderwerp van studie moeten worden.
Criminologen hebben hiermee een belangrijk begin gemaakt en cultureel crimino‐
logen zijn in zulke studies goed vertegenwoordigd.8 Het kritiekpunt dat zij daarbij
meeslepende stellingen innemen over de laatmoderne, westerse wereld (O’Brien,
2005: 605) geldt voor lang niet al deze studies en is bovendien niet voorbehouden
aan cultureel criminologen. Theoretici uit de ‘eerste fase’ van het mondialiserings‐
denken (Tsing, 2005: 11) – zoals bijvoorbeeld Francis Fukuyama (1992) – hebben
de veranderingen in de afgelopen decennia wel voorgesteld als optimistische,
alomvattende ontwikkelingen, die wijzen op ‘evolutionary change on a global
scale’ (Tsing, 2005: 11). Geld, technologieën, goederen, mensen, ideologieën,
gemediatiseerde beelden, ze zouden allemaal over de aardbol bewegen alsof
fysieke en nationale grenzen er niet langer toe doen, gold het heersende discours.
Bij dit discours passen de verwijzingen naar water-metaforen waarnaar ik in de
inleiding verwees: Amerikaanse en Chinese goederen ‘overspoelen’ de wereld‐
markt, ‘stromen’ vluchtelingen staan aan de grenzen van Fort Europa en de
hedendaagse vorm van moderniteit is ‘liquid’ (Bauman, 2000). Wetenschapsbeoe‐
fenaren uit verschillende disciplines hebben zich tot dergelijke optimistische
lezingen van mondialiseringsprocessen, die dan veelal vanuit een vogelvlucht per‐
spectief werden bekeken, laten verleiden.
Op dergelijke verbeelding van mondialiseringstendensen is vanuit verschillende
hoeken, in het bijzonder binnen de antropologie, kritiek gekomen (zie bijvoor‐
beeld: Tsing, 2000; Ho, 2005; Lakoff, 2005). Dat is niet verwonderlijk gezien de
antropologische mores om culturele ontwikkelingen vanuit ‘het veld’, met een
inside view te bezien. Met de blik dicht bij de grond zien etnografische onderzoe‐
kers niet alleen hoe een rivier als een slang door het landschap kronkelt, maar
vooral ook hoe het water door een bedding stroomt, nieuwe wegen zoekt, het land
uitholt, stukken grond en stenen meesleept, nieuwe grondafzettingen maakt,

8 Zie bijvoorbeeld studies over het illegaal kappen van tropisch regenwoud (zoals die van Boekhout
van Solinge, 2008); misdaden van natiestaten en genocide (zie bijvoorbeeld Morrison, 2006);
internationale drugshandel (zie bijvoorbeeld Zaitch, 2002); mensensmokkel (Staring, 2001) en
mensenhandel (Siegel, 2009); illegale sigarettenverkoop door migranten (Oude Breuil, 2010)
enzovoort.
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belemmerd wordt door natuurlijke en kunstmatige dammen, enzovoort. Een van
de kritiekpunten binnen de antropologie op veel mondialiseringstudies luidt dan
ook dat voortdurend wordt gerept van circulatie van stromen mensen, goederen,
beelden, ideeën enzovoort, maar veel minder wordt gekeken naar het landschap
van die circulatie. Er wordt, met andere woorden, te weinig aandacht besteed aan
de wijze waarop mensen, cultuur, goederen veranderen terwijl zij reizen (Tsing,
2000); de wijze waarop de natuur verandert door de langstrekkende mensen, goe‐
deren enzovoort; de ontmoetingen die nodig zijn om circulatie mogelijk te maken
en de hindernissen en uitdagingen die mensen tegenkomen wanneer zij trachten
zichzelf, hun goederen, kapitaal, beelden enzovoort over de wereld te bewegen.
Dit laatste wordt door Tsing gevat in het concept ‘frictie’. Frictie verwijst naar ‘the
grip of the encounter’ (2005: 5), de wrijving die in beweging ontstaat en die tot
creatieve uitkomsten kan leiden. Een voorbeeld van zulke hindernissen en uitda‐
gingen zijn de regulerende technieken van overheden om stromen van mensen en
hun activiteiten aan te moedigen dan wel te beperken (Lakoff, 2005: 63).
Het pleidooi voor het verplaatsen van de aandacht in mondialiseringsstudies ‘van
de stroom naar de bedding’ is ook binnen de criminologie waardevol. In plaats
van bijvoorbeeld grensoverschrijdende criminaliteit en criminele netwerken te
veronderstellen is het interessant te bekijken hoe criminaliteit zich verplaatst,
welke contacten daarvoor nodig zijn, welke door overheden opgelegde regels deze
mobiliteit bevorderen of beperken, hoe criminele gedragingen en patronen veran‐
deren als gevolg van deze mobiliteit en de frictie die daarin optreedt. Daarbij is
een blik op culturele waarden waaruit individuen putten om hun levens richting
te geven, onmisbaar. Zo zagen we in de studie van Paul Stoller (2004) dat juist
islamitische waarden sommige contacten vergemakkelijkten en internationale
handel mogelijk maakten. Cultureel criminologische studies leveren nieuwe
inzichten op in mondiale criminogene processen wanneer zij aandacht besteden
aan culturele noties als ‘modellen die menselijke energie richting geven’ (naar
Wikan, 2002: 84) en zich richten op vragen als: welke culturele normen en waar‐
den werken bevorderend of juist belemmerend in (internationale en intercultu‐
rele) ontmoetingen? Welke onderliggende principes (naast, uiteraard, die van geld
verdienen) helpen internationale criminele ambities, of pogingen internationaal
inkomen te verwerven in informele sectoren, te realiseren? Hoe zijn nationale
regels die dergelijke ambities trachten te kortwieken, cultureel ingebed en hoe
beïnvloeden zulke nationale verschillen de bestudeerde ‘stromen’? Welke cultu‐
rele vormen van verzet tegen nationale en internationale ongelijke machtsver‐
houdingen ontwikkelen zich en welk belang hebben grensoverschrijdende vormen
van communicatie daarin? Hoe putten individuen en groepen daarbij uit culturele
tradities en welke nieuwe cultuurvormen maken zij?
Een ander interessant brandpunt voor culturele criminologie is de bestudering
van grenzen en grensgebieden. Een kritische reflectie van antropologische studies
op het mondialiseringsdenken betrof de observatie dat de hedendaagse wereld, in
tegenstelling tot optimistische, grofmazige analyses van die wereld, verre van
‘grenzeloos’ is (zie bijvoorbeeld Tsing, 2005). Het adagium dat ‘alles stroomt’ gaat
volgens deze antropologen niet op; stromen van geld, informatie, technologie,
mensen enzovoort gaan niet kriskras over de wereld, maar volgen specifieke
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patronen van ongelijkheid. Zij richten zich op symbolische processen van het
markeren van cultureel en sociaal verschil; grenzen gelden daarbij als een ‘cultural
signal system’ (Löfgren, 2002: 250). Deze thematiek is van belang binnen de cul‐
turele criminologie; niet alleen zouden de grenzen van de criminologie, zoals
Stanley Cohen stelde, verlegd moeten worden, we zouden ze tevens tot onderwerp
van studie kunnen maken. Grensgebieden zijn plaatsen bij uitstek waar informele
transacties plaatsvinden, bij gebrek aan eenduidige regulering. Processen van
ongelijkheid krijgen aan de grens materieel en fysiek vorm, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit de nog te verschijnen, mijns inziens spannende en veelbelovende publi‐
catie van Leanne Weber en Sharon Pickering (2011, te verschijnen) over striktere
grenscontroles binnen de ‘westerse’ wereld en de stijgende dodentallen die daar‐
van het gevolg zijn. De thematiek van grenzen, grensgebieden en grensrituelen
lijkt vanwege haar symboliek en culturele betekenissen en de centrale rol van de
werking van machtsprocessen bij uitstek vruchtbare grond voor de culturele cri‐
minologie.

Energy, not anarchy!
In deze bijdrage heb ik trachten aan te tonen dat de culturele criminologie met
een sociaalconstructivistische visie op cultuur in staat is nieuwe, kritische vragen
op te roepen over de verschijningsvormen van en maatschappelijke reacties op
criminaliteit binnen de hedendaagse mondiale werkelijkheid. Deze werkelijkheid
vraagt om aandacht voor culturele verandering en mainstream criminologie kan
dergelijke processen niet negeren. Culturele criminologie kan hierin een rol ver‐
vullen (en doet dit al), waarbij het van belang is in het oog te blijven houden dat
het niet ‘(sub)culturen’ zijn die elkaar ontmoeten, criminele of anarchistische nei‐
gingen vertonen, mensen dwingen tot bepaalde handelingen enzovoort, maar dat
– in Wikans woorden (2002: 84) – culturele noties richting geven aan menselijke
energie. Wanneer cultureel criminologen zich concentreren op de wisselwerkingen
tussen dynamische culturele kaders en de potentie van menselijke energie en crea‐
tiviteit is deze richting binnen de criminologie in staat de hedendaagse mondiale
dynamiek te duiden op een vernieuwende manier. Op het (eerder aangehaalde)
recente kritisch criminologische congres (York, 29 juni-1 juli 2011) wees cultureel
criminoloog Jock Young op de noodzaak om ook alledaagse, saaie menselijke
gedragingen en overtredingen te bestuderen. Zijn ironische uitspraak in die lezing
krijgt een heel andere betekenis wanneer we zijn ‘mundane’ niet opvatten in de
betekenis van alledaags en saai, maar als ‘behorend tot de wereld’: ‘It takes
energy, not anarchy, to be mundane!’
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Rondzwerven, stedelijke ruimte en transgressie*

Jeff Ferrell

Inleiding

Cultureel criminologen beschouwen recht en rechtshandhaving als tijdelijke men‐
selijke afspraken; het zijn culturele constructies, die voortkomen uit politieke en
ideologische machtsverhoudingen en die een veelheid aan verborgen normatieve
veronderstellingen belichamen. Zo kan recht, en de verscheidene apparaten waar‐
mee het wordt gehandhaafd, een reeks grenzen aangeven – grenzen die ontwor‐
pen zijn om menselijk gedrag te definiëren en af te bakenen, waardoor een onder‐
scheid gemaakt kan worden tussen de fatsoenlijke en de onfatsoenlijke burger.
Hoewel het van periode tot periode en van samenleving tot samenleving kan ver‐
schillen, worden deze grenzen versterkt door homogene en onveranderlijke ideo‐
logieën. Doordrongen van ambiguïteit en contradictie worden ze vaak gepresen‐
teerd als stabiele bolwerken tegen sociale wanorde en verval (Sykes & Matza,
2003 [1957]).
Het overschrijden van deze begrenzingen, het doorbreken van de grenzen van de
sociaal geconstrueerde orde, omvat meer dan een eenvoudige misdadige hande‐
ling; het bevat de mogelijkheid van transgressie. Transgressie suggereert niet
alleen ongehoorzaamheid, maar een dynamisch passeren of doorbreken van tradi‐
ties. Als de te passeren begrenzingen bestaan uit een geschiedenis van machts‐
relaties en een verzameling van diepgewortelde normatieve vooronderstellingen,
dan kan dit doorbreken van normatieve verwachtingen nogal gevaarlijk zijn. Zo
brengt transgressie een intentioneel vleugje van theologische ketterij en existen‐
tieel gevaar met zich mee; zoals culturele criminologen het zien staat er vaak
– misschien zelfs altijd – meer op het spel dan de simpele kwestie van recht en
criminaliteit. Lyng en anderen (2005) tonen bijvoorbeeld aan dat ‘zinloze’ misda‐
den die een groot persoonlijk gevaar vormen voor daders vaak allesbehalve ‘zin‐
loos’ zijn; door een hoge mate van risico en vakkundigheid te combineren worden
ze uitgedaagd om over de natuurlijke grenzen van het alledaagse bestaan te gaan.
Ferrell (1996) heeft het proces onderzocht waarin graffiti in steden de vaak onop‐
gemerkte plaatselijke esthetiek van het gezag bewust ondermijnt. Hij heeft laten
zien dat agressieve juridische acties tegen graffitispuiters het omgekeerde effect
hadden; graffitispuiters scheppen alleen maar méér genoegen in het vinden van
nieuwe vormen om de aanmaak van adrenaline en de publieke zichtbaarheid te
vergroten. Zoals Hebdige (1988: 8) over het fenomeen ‘opvallende jeugdculturen’
opmerkte: ‘zij zetten het feit dat zij onder surveillance staan om in het genot om
bekeken te worden.’ Katz (1988), Presdee (2000) en anderen hebben eveneens
aangetoond dat in het algemeen de verleidingen van criminaliteit vaak voort‐

* Vertaling vanuit het Engels door Sey Lin van Munster.
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komen uit een soort sensuele transformerende dynamiek, wat het idee onderuit
haalt dat criminaliteit simpelweg een overtreding is van wetten.
In dergelijke gevallen komt de complexiteit van transgressie goed naar voren.
Transgressie lijkt altijd een bewegende dialectiek over de getrokken en de
geschonden grenzen met zich mee te brengen; elke grens geeft zowel begrenzin‐
gen als mogelijkheden aan, waaronder ook de grenzen die onder Bakunins (1974:
58) uitdagende uitspraak vallen dat ‘de passie voor vernietiging ook een creatieve
passie is’. Verder lijkt het zo te zijn dat degenen die zich transgressief gedragen
soms ook in toenemende mate bewust grenzen passeren en dat zij, juist door de
geschonden grenzen, anders tegen de wereld aan gaan kijken en uiteindelijk eindi‐
gen met het inzicht dat in de loop der tijd marginaliteit en criminaliteit te wijten
zijn aan de maatregelen die ertegen genomen zijn. Overigens betekent het niet
dat als er één grens gepasseerd is dat alle grenzen gepasseerd moeten worden of
dat het passeren van een grens gebeurt met een perfect zelfbewustzijn. Wettelijke
en normatieve grenzen zijn tenslotte opgenomen in een individuele identiteit, die
versterkt wordt door een subtiel netwerk van interacties, in kaart gebracht bin‐
nen structurele ordeningen en veilig weggestopt in het alledaagse leven. Trans‐
gressie blijft een onontwarbaar proces en een onafgemaakt project, net zoals de
beheersing ervan – alhoewel binnen het huidige culturele klimaat transgressie
meestal vrij effectief wordt beheerst en ongedaan wordt gemaakt door commodi‐
ficering aan de consumptiecultuur (Ferrell, Hayward & Young, 2008).
Wat nu volgt, is een casestudie van de complexe en vaak tegenstrijdige dynamiek
waarin grenzen worden geconstrueerd en worden geschonden. Ik wil aantonen
dat deze dynamiek allesbehalve ongecompliceerd is. Binnen deze dynamiek lijken
de botsingen vluchtig te zijn en de consequenties zijn vaak merkwaardig. Desal‐
niettemin zegt deze dynamiek veel over de macht, betekenis en de politieke orga‐
nisatie van criminaliteit en beheersing. In dit geval biedt het ook een zekerheid:
culturele en economische dimensies kunnen niet van ruimtelijke dimensies wor‐
den gescheiden als het gaat om recht en transgressie.

Hernieuwde grenzen

Vandaag de dag lijkt het alsof de grenzen die de ruimte voor het publieke leven in
de grote stad bepalen – het leven dat geleefd wordt binnen de afgebakende ruimte
van de stad – opnieuw getrokken worden. En hoe! Bestuurders van grote steden
vinden het steeds meer noodzakelijk om hun publieke ruimtes te privatiseren
– om parken en voetpaden via een achterdeurtje te verkopen – en om onder het
mom van stedelijke groei nieuwe typen van ‘consumptieve ruimtes’ te creëren,
waardoor hele stroken van de bestaande stad worden samengevoegd tot exclu‐
sieve, gelijkvloerse oorden voor consumenten (Amster, 2008; Ferrell, 2001;
MacLeod, 2002; Smith, 1997; Zukin, 1997). In de tussentijd hebben de rechter‐
lijke en politieke macht het erover dat in het kader van veiligheid, fatsoen en bur‐
gerschap zowel de publieke als de private ruimtes onderworpen moeten worden
aan verregaande vormen van toezicht en controle. Ontelbare veiligheidscamera’s
houden de voetgangerspaden, de stromen automobilisten en het consumptie‐
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gedrag van inwoners in de gaten, en vangen het dagelijkse leven in een matrix van
observatie en controle. De alomtegenwoordigheid van deze digitale en bewakings‐
technologieën heeft tot doel de bestaande, traditionele grenzen die het publieke
en private urbane leven scheiden, af te breken (Schuilenburg, 2009).
Gebruikmakend van de hoofdrolspeler Crime Prevention Through Environmental
Design (CPTED) zoeken stadsbesturen en justitiële autoriteiten naar een manier
om sociale controle als het ware in de ruimtelijke omgeving in te bouwen. Oncom‐
fortabele parkbankjes zijn bedoeld om te voorkomen dat er lang op wordt gezeten
of geslapen, prikkende struiken worden geplant om de doorgang voor het publiek
te hinderen, muren en ramen worden zo ontworpen dat maximaal toezicht
gehouden kan worden – deze en andere strategieën stapelen zich op in een ruim‐
telijke omgeving die doordrenkt is van ideologieën van beheersing en uitsluiting.
De ‘gaten en ruimtes’, waarover Marin (in McDonogh, 1993: 14) zegt dat zij
essentieel zijn voor het verdraagzame publieke leven, zijn op deze manier gevuld,
en deze ‘ademende ruimtes’ zijn afgesloten en afgesneden van de rest van de stad.
En waar De Certeau (1984: 96, 105) nog een ‘rijke besluiteloosheid’, een ‘toene‐
mende onwettigheid’ te midden van de collectieve beweging van de burgers in een
stad zag – een ‘dichterlijke indeling’ van vrije ruimte – lijkt er nu meer sprake te
zijn van een zorgvuldig gearrangeerde wisselwerking tussen mensen, plaatsen en
producten.
De huidige beheersing van openbare ruimtes is geworteld in de culturele organisa‐
tie van de hedendaagse stad. Tegelijk met het wegkwijnen van de stedelijke indus‐
triële productie in vele Amerikaanse en Europese steden en de wereldwijde export
van producten naar ontwikkelingslanden gingen deze en andere stedelijke gebie‐
den zich steeds meer verlaten op economieën die gericht waren op diensten,
werk, vermaak, toerisme en consumptie. Onderzoekers als Markusen en Schrock
(2009: 345, 353) pleiten voor dit soort ‘door consumptie gedreven stedelijke ont‐
wikkeling’ en merken op dat ‘een buitengewoon, lokaal, op consumptie gebaseerd
aanbod helpt om ervaren werknemers, managers, ondernemers en gepensioneer‐
den aan te trekken’. Zij benadrukken ‘het belang van een voorkeur voor een
bepaalde levensstijl van ervaren werknemers als een belangrijke beslissende fac‐
tor van economische ontwikkeling’. Harvey (2008: 31) bevestigt, alhoewel iets
minder enthousiast, het bestaan van dit economische traject en concludeert dat
‘de kwaliteit van het stedelijke leven, net zoals de stad zelf, een product is gewor‐
den in een wereld waar consumeren, toerisme, [en] culturele en op kennis geba‐
seerde industrieën belangrijke aspecten zijn geworden van de stedelijke politieke
economie’. Om Marx te parafraseren: steden die eerst gebouwd waren op de tra‐
giek van industriële arbeid zijn tegenwoordig voor een tweede keer gebouwd op
de schijnvertoning van beeld en impressie. En daar waar moderne steden zich
eens vormden rondom de belangstelling van industriële kapitalisten, hebben de
projectontwikkelaars en de stadsplanners de moderne steden van nu een nieuwe
vorm gegeven waarbij de beheerste stedelijke omgeving dienst doet als geïnte‐
greerde zones van kwalitatief hoogstaande consumptie.
Om deze geprivatiseerde zones te beschermen tegen degenen wiens publieke aan‐
wezigheid zich mogelijk opdringt aan het samenspel van aantrekkelijkheid en ren‐
tabiliteit – meer in het algemeen, om het op imago gebaseerde product van ‘kwali‐
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teit van het stedelijke leven’ te beschermen – wordt de beheersing ervan gericht
op risico, betekenis en perceptie en daarnaast ook op bepaalde segmenten van de
bevolking. Een economische functionaris van de Verenigde Staten beweerde
tijdens een stedelijke vernieuwingscampagne bijvoorbeeld dat bedelen een pro‐
bleem is, juist omdat ‘het een stukje imagokwestie is’ (in Ferrell, 2001: 45). Een
Amerikaanse jurist is het hiermee eens, en stelt dat ‘het grootste van de bij‐
komende problemen van dakloosheid is dat het een verwoestend effect heeft op
de uitstraling van de stad’ (in Mitchell, 2003: 201). In Engeland vat een onderzoe‐
ker het herrijzen van een ‘collectieve stad van opvallende consumptie’ uit de ruï‐
nes van een in verval geraakte Britse industriële stad samen met de observatie dat
‘er geen plaats lijkt te zijn in het nieuwe Leeds voor diegenen die het ritme van de
consumentgeoriënteerde samenleving verstoren’ (Aspden, 2008: 13).
Het controleren van deze ‘onwenselijke’ populaties en percepties is op zijn beurt
weer geworteld in de overheersende invloed van de laatste moderne modellen van
op risico gebaseerd beleid. Gesteund, en soms ook financieel gesponsord, door
grote verzekeringsmaatschappijen, benadrukken deze modellen een gerationali‐
seerde en statistische benadering ten aanzien van criminaliteitspreventie door
‘het verzamelen van informatie om voorspellingen te kunnen maken en het for‐
meren van preventieve interventies die op deze voorspellingen gebaseerd zijn’
(O’Malley, 2010: 31). Binnen de logica van dit model fungeren toezichtcamera’s
en streng gecontroleerde stedelijke ruimtes als middel om criminaliteit te voor‐
komen in het hier en nu, en kunnen zij verschillende soorten data over mensen
en hun bewegingen verschaffen die gebruikt kunnen worden om in de toekomst
criminaliteit te voorkomen. Volgens diezelfde logica gelden het ongeregelde en
het onvoorspelbare – de ‘gaten en ruimtes’ van de stad en de mensen die deze in‐
nemen – en de ‘rijke besluiteloosheid’ niet als tekenen van stedelijke levendig‐
heid, maar als een uitnodiging tot onbeschaafdheid, criminaliteit en het uithollen
van het toezicht op misdaad. Voor conservatieve criminologen als Wilson en Kel‐
ling (1982) worden louter de aanwezigheid van dakloze bedelaars of de illegale
openbare werken van rondzwervende graffitimakers gedefinieerd als tekenen van
sociale wanorde – zoals de metaforische ‘gebroken ruit’ – die burgerschap ont‐
moedigen en uitnodigen tot meer gewelddadige vormen van criminaliteit. Wat
sommigen misschien zien als kenmerken van democratische verstedelijking
– openbare ruimtes, ongeregelde bezetting daarvan, vrije beweging daarbinnen –
ziet een nieuwe generatie van investeerders, politici en bestuurders juist als onac‐
ceptabele componenten van het stedelijke risico. Als gevolg hiervan verenigen op
risicotaxaties gebaseerd beleid en op de consument gebaseerde economieën zich
rond een vast patroon: een steeds groter wordende intolerantie ten opzichte van
de openbare ruimtes en diegenen die deze ruimtes ‘bezet houden’ of ‘ongepast’
doorkruisen.
Gegeven deze opkomende wettelijke, economische en ideologische grenzen aan
het publieke leven in de stad lijkt het duidelijk dat er een bepaalde groep mensen
is die deze grenzen waarschijnlijk zal overschrijden: de rondtrekkende groep die
aan de zelfkant van de maatschappij staat en die je kunt omschrijven als ‘zwer‐
vers’. De zwerver – de doler die zich voortbeweegt zonder een duidelijke gevoel
voor bestemming, consumptie of gedrag – lijkt bijna onder alle omstandigheden
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de aandacht te trekken van toezichtcamera’s, op het verboden terrein te komen
van nieuwe geprivatiseerde ruimtes en in aan een avondklok onderworpen parken
en op voor het publiek afgesloten pleinen te overnachten. Zo maakt hij de zorg‐
vuldig in de markt gezette ‘kwaliteit van het stedelijke leven’ te schande. Om het
anders te zeggen, de zwerver lijkt De Certeau’s ‘besluiteloosheid’ en ‘onwettig‐
heid’ binnen de ruimtes van het sociale leven te herintroduceren, en overschrijdt
zo, zowel ruimtelijk als normatief, de grenzen van de tijdelijke sociale orde. Als
gevolg hiervan dreigt voor de zwerver het gevaar dat hij in toenemende mate
gevangen zit in hedendaagse conflicten over de publieke ruimte en sociale recht‐
vaardigheid, en hierdoor de aandacht trekt en de bezorgdheid aanwakkert van
diegenen die het gewraakte veiligheidsethos omarmen. Bauman (2000: 93)
beweert, schrijvend over de dynamiek van de ‘veranderlijke moderniteit’, en meer
in het bijzonder over de toename van mensen die zich verbeelden dat zij gevolgd
worden door vreemden, dat in tegenstelling tot andere historische vormen van
paranoia: ‘wat echt nieuw is, is dat de stalkers (samen met sluipers en andere lan‐
terfanters, figuren van buiten de plaats waardoor zij zich bewegen) nu de schuld
dragen ...’. Toch, zo gaat Bauman verder, verblijft deze paranoia niet alleen in de
geest, maar ook in de ruimtelijke politiek van de hedendaagse samenleving – in
het feit dat ‘het belastinggeld in jaarlijks groeiende hoeveelheden opzij wordt
gezet, met als doel het opsporen en opjagen van de stalkers, de sluipers en andere
recente versies van de moderne vrees, de mobile vulgus – het lage soort mensen
dat rondzwerft, haast ongemerkt verdwijnt of binnenstroomt in plaatsen waar
alleen het juiste soort mensen zou mogen komen...’. Voor bestuurders, project‐
ontwikkelaars en welvarende burgers die geïnvesteerd hebben in een georgani‐
seerde stedelijke ruimte, verpersoonlijken zwervers een kant-en-klare volksduivel,
een bewegende schietschijf voor paranoia en paniek.

Rondzwerven, toezicht en transgressie

De hedendaagse machten die mensen en populaties wegjagen – die hun leven ont‐
wrichten en vervolgens alleen laten zonder een duidelijke bestemming – vinden
hun weg in de hedendaagse politieke en economische afspraken. Wijdverspreide
politieke verbanning door onderdrukkende bestuurlijke regimes, massamigratie
die voortkomt uit economische of politieke verwaarlozing en groeiende groepen
van vluchtelingen ten gevolge van burgeroorlog of transnationale oorlogsvoering
ontwrichten voor miljoenen mensen de bestaanszekerheid. In Europa en de Vere‐
nigde Staten heeft de zakelijke criminaliteit van de hypotheek- en bankencrisis
tot gevolg gehad dat er nog eens miljoenen mensen uit hun huizen zijn gezet en
anderen werkloos zijn geworden of parttime baantjes bij elkaar moesten sprokke‐
len. Mondiale opwarming, oliewinning en mondiaal opererende landbouw zorgen
voor ecologische crises die kleine boeren van hun land verdrijven, die lege vis‐
gebieden achterlaten en die rondtrekkende boerenknechten dwingen tot een
steeds groter wordende omtrek in de zoektocht naar werk. Zij voeden de alomte‐
genwoordige en wanhopige migratie van de landelijke naar de stedelijke gebieden.
Degenen die afgesneden zijn van hun huis en werk vinden weinig houvast in de
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ruimtelijke stabiliteit, doordat ze steeds moeten verhuizen van de ene tijdelijke
plek naar de andere, op treinstations of in daklozencentra moeten overnachten
en over straat moeten zwerven als dit soort schuilplaatsen gesloten is.
Ook beperkt deze ontwrichting zich niet tot de stedelijke gebieden van een
bepaalde regio of een bepaald land. Verpauperde mensen liften door Mexico op
goederenwagons richting Noord-Amerikaanse steden, en Afrikanen drommen in
hun zoektocht naar werk samen in gammele bootjes om de Middellandse Zee over
te steken richting Zuid-Europese steden. In de tussentijd ontdekt in die Europese
steden een nieuwe generatie dat vandaag de dag zelfs goede diploma’s niet helpen
om aan uitzichtloze banen en werkeloosheid te ontkomen – net zoals de jongeren
in Japan, die moeten switchen tussen tijdelijke en onregelmatige banen binnen
een uiteenvallende carrièrestructuur. In het post-Sovjetgebied, het Rusland dat
gedomineerd wordt door de vrije markt, ‘is de bomzh – een dakloze met vuile kle‐
ren, bedelend in metrostations en kerken, liggend op parkbankjes of op zoek naar
afval in de buurt van de stations – overal aanwezig’ (Stephenson, 2006: 113). In
de Verenigde Staten zwerven de nieuwe daklozen en werklozen van stad naar
stad, slapen in de goten van de straten van Las Vegas of worden vluchtige gasten
in goedkope motels. In Mongolië leeft in een sloppenwijk net buiten de stad Ulan
Bator een kwart van de totale bevolking van hele land (Gillet, 2011: 9). In China
maken de vanuit het platteland gemigreerde arbeiders een derde van de bevolking
van Beijing uit en bezetten, zonder een plaats te hebben om te leven, de verlaten
tunnels onder de stad (Wong, 2011). Sterker nog: Saunders (2010: 1, 21) schat
dat de huidige wereldwijde migratie van het platteland naar de stad ‘twee of drie
miljard mensen omvat, misschien zelfs een derde van de wereldbevolking,’ waar‐
bij ‘in China alleen al 150 tot 200 miljoen boeren “drijven” tussen dorp en stad.’
Doordat deze wijdverspreide ontwrichting van mensenlevens – deze wereldwijde
productie van zwervers – botst met het soort moderne urbanisatie dat de steden
begrenst langs de lijnen van toezicht, controle en privatisering, is er ook bijna niet
te ontkomen aan een uitbarsting van criminaliteit. Om het eenvoudig te zeggen:
de kruising van deze twee zeer heftige krachten lijkt een maar al te perfecte for‐
mule te zijn voor een groeiend conflict over wettelijke, normatieve en ruimtelijke
grenzen in zowel de ontwikkelde steden als de steden in ontwikkelingslanden.
Maar eigenlijk is het toch niet zo eenvoudig. Zoals wel vaker het geval is bij trans‐
gressie lijken deze twee zich metende krachten juist dialectisch met elkaar ver‐
bonden te zijn.
Neem nu de dynamieken die de beheersing van de openbare ruimte verwarren met
de hedendaagse productie van het rondzwerven. Centraal binnen deze theorieën
staat de manier waarop ‘op consumptie gebaseerde stedelijke ontwikkeling’, en
daarmee de gewraakte opeising van de openbare ruimte voor geprivilegieerde
groepen, zélf het rondzwerven bevordert. Zich beroepend op de geesten van de
zwervers door Haussmanns bewegende configuratie van Parijs in de negentiende
eeuw en door het ‘wrede modernisme’ dat Robert Moses van toepassing achtte op
de stad New York in de twintigste eeuw, benadrukt Harvey (2008: 28, 34) dat de
huidige stedelijke ontwikkeling bovendien ‘de inbezitneming van waardevol land
van groepen met een laag inkomen die er waarschijnlijk jaren geleefd hebben’ tot
gevolg heeft – een inbezitneming die vergemakkelijkt wordt door het feit dat
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zulke groepen vaak geen wettelijke eigendomsrechten of andere wettelijke voor‐
zorgsmaatregelen hebben. Wat Harvey betreft, vormt deze onteigening een soort
ruimtelijk imperialisme, en een afschaffing van ‘het recht op de stad’. Daarnaast
zijn er de voortdurende ruimtelijke consequenties voor diegenen die onteigend
zijn – bot gezegd: de waarschijnlijkheid dat velen van hen afgesneden zullen blij‐
ven en weggejaagd worden zoals zij nog niet eerder hebben ervaren. Bij een luxe
appartementencomplex waar eerst een arbeiderswijk zat, zien we de fysieke bewij‐
zen van ruimtelijk imperialisme; minder makkelijk zichtbaar zijn de voormalige
bewoners van deze oude wijken waarvan er velen nu zwerven door de stad of mis‐
schien van het ene naar het andere tijdelijke adres gaan. Het boutiquehotel dat in
de plaats is gekomen van het goedkope pension staat leeg; de vroegere gasten van
het pension zwerven nu rond.
Of misschien kun je zeggen dat ze rond moeten zwerven – omdat het zwerven ook
het op risico gebaseerde beleid bevordert dat daarmee gepaard gaat. CPTED-
programma’s die ingezet worden om criminaliteit te doen verminderen door socia‐
le controle in te bouwen in de openbare ruimtes – en om zo de tijdelijke aanwezig‐
heid van bepaalde bevolkingsgroepen te ontmoedigen door bijvoorbeeld het
neerzetten van oncomfortabele bankjes in het park of het sluiten van openbare
toiletten – zullen er waarschijnlijk in slagen om deze groepen van het park of het
stadsplein te weren. Maar tegelijkertijd ondermijnen zij ook de fragiele ruim‐
telijke gemeenschapsvormen die zich binnen deze kwetsbare groepen in deze
gebieden ontwikkeld hebben, en dwingen zij deze groepen zo om weer te gaan
zwerven. Met de oude Amerikaanse move on-wetten die honderd jaar geleden
ingezet werden tegen de gearresteerde vakbondslieden nog in het achterhoofd,
dwingen CPTED-programma’s kwetsbare groepen om telkens weg te gaan, op
zoek naar minimaal comfort of gemak (Ferrell, 2001). Tegelijkertijd heeft de justi‐
tiële nadruk binnen het heersende model van broken windows en ‘plaatsgerela‐
teerde’ criminaliteitspreventie programma’s voortgebracht als het Los Angeles
Safer Cities Initiative (SCI). Deze ‘plaatsgerelateerde interventie’ zet agenten in
de omgeving van achterbuurten in om ‘daklozen kampementen op te breken, dag‐
vaardingen uit te reiken en aanhoudingen te verrichten voor het overtreden van
de wet’ (Berk & McDonald, 2010: 813, 817) met als voornamelijk doel het verja‐
gen van daklozen. Zoals Culhane (2010: 853) opmerkt zijn deze initiatieven niet
ontworpen om de onderliggende problemen rond dakloosheid aan te pakken,
maar slechts het (zogenaamde) probleem van ‘ruimtelijke concentratie’ van dak‐
lozen. Dergelijke initiatieven worden aangevuld met ‘het spreiden van faciliteiten
voor daklozen’. Vitale (2010: 868, 870) geeft aan dat door de hoge boetes en de
arrestaties zulke initiatieven deze mensen alleen maar meer richting dakloosheid
en armoede drijven. Daarnaast dwingen zulke initiatieven daklozen in een nog
meer ontwrichtende manier van leven. Vitale vraagt zich dan ook af of ‘het
belangrijkste doel van de SCI daadwerkelijk [is] om criminaliteit en dakloosheid
terug te dringen of dat het eigenlijk bedoeld is om een grote concentratie van
arme mensen uit de achterbuurten te verwijderen in de hoop een verdere verbete‐
ring voor dit gebied te bewerkstelligen’.
Verbetering en de consumptiegedreven economische ontwikkeling die daarmee
gepaard gaat, brengt ook een andere vorm van zwerven met zich mee. Deze op
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consumptie gerichte stedelijke economieën drijven op een batterij aan eenvoudige
arbeidskrachten uit de detailhandel – verkoopmedewerkers, toeristengidsen,
koffiebarmedewerkers – voor wie de relatieve stabiliteit van de voormalige fordis‐
tische economie is beëindigd. Hun werkende leven is bepaald door de onzekerheid
van parttime en tijdelijk werk, flexibele roostering, ontbrekende medische voor‐
zieningen en pensioenopbouw en afgebroken carrières. Voor degenen voor wie de
fordistische sociale bestaansbasis is opgeheven, is de relatie tussen lange werk‐
dagen en een carrière weggevallen. Dit zijn de jongere mensen uit Europa, Japan
en Noord-Amerika die al eerder zijn genoemd – degenen die aangewezen zijn op
onregelmatige baantjes en periodes van werkloosheid. Een bijkomend verschijnsel
van iedere ‘succesvolle’ stedelijke vernieuwing, waarbij iedere oude fabriek omge‐
toverd wordt tot kwalitatief hoogstaande appartementen en winkelruimtes, leidt
tot een ander soort zwerven: een toename van het aantal arbeiders dat niet meer
opties heeft dan te zwerven tussen tijdelijk werk, tijdelijke huisvesting, onzekere
vooruitzichten en economische achterstand.
Als een omschrijving van zwerven is om zich voort te bewegen, gestuwd door
bepaalde krachten zonder daar controle over te hebben, zijn dit de krachten die
tegenwoordig gelden: de roofzuchtige politieke economie van het wereldwijde
kapitalisme en de buitensluitende stedelijke economieën van consumptie, het
gewraakte ruimtelijke beleid van stedelijke gebieden en de heersende strategieën
die dit beleid ondersteunen, en de privatisering en het gebrek aan openbare ruim‐
tes die daarvan het resultaat zijn. Hierbij zijn de ziekelijke effecten van recht en
economie, de ‘bespottelijkheden van sociale controle’ (Marx, 1981; Bowling,
2011) en de dialectiek van transgressies duidelijk. De ruimtelijke controle die
bedoeld was om de stedelijke ruimte te begrenzen, om haar te beschermen tegen
het gevreesde gedraal van telkens voorbijgaande groepen, draagt ertoe bij dat
deze groepen zich alleen maar vluchtiger en meer voorbijgaand gaan gedragen.
Het afsluiten van de stedelijke ruimte voor zwervers veroorzaakt alleen maar
meer gezwerf. Op dezelfde manier jaagt de herinrichting van stedelijke econo‐
mieën – gericht op overdadige consumptie – de oorspronkelijke inwoners, jonge
arbeiders en anderen wiens dwalende bestaan een bedreiging vormt voor de con‐
sumptiemaatschappij, weg. Telkens weer brengen grenzen juist die groepen voort
die hen hoogstwaarschijnlijk zullen gaan overschrijden. En is het niet de hoogste
vorm van ironie dat de sociale groepen en sociale bewegingen die deze krachten
bevechten – die strijden voor open openbare ruimtes en alternatieve stedelijke
economieën – het zwerven en verkennen van de grenzen juist omarmen vanwege
haar ondermijnende mogelijkheden.

Zwerven als cultureel beleid

In Europa, Noord- en Zuid-Amerika en ook elders gebruiken verschillende pro‐
gressieve groepen die toegewijd zijn aan de democratische urbanisatie directe
actiestrategieën om het afsluiten en privatiseren van openbare ruimtes te bestrij‐
den, en om deze nieuw leven in te blazen door onregelmatige activiteiten en
‘korte festivals van tegenstand’ te organiseren (Jordan, 1998: 139). Groepen als
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Critical Mass en Reclaim the Streets houden zich bezig met kwesties rondom de
openbare ruimte, zoals het bouwen van straten, de dominantie van de auto en
stedelijke privatisering. Andere groepen werken aan het toegankelijk houden van
openbare ruimtes voor daklozen, immigranten en andere mensen die aan de zelf‐
kant van de maatschappij staan (Amster, 2008; Carlsson, 2002; Ferrell, 2001;
Furness, 2010; McKay, 1998). In zekere zin werken deze groepen aan het afbre‐
ken van de uithangborden die in toenemende mate de stedelijke ruimte defi‐
niëren en beperken – nieuwe wettelijke statuten, geprivatiseerde ruimtes, bedrijfs‐
reclame – en creëren zij in plaats daarvan spontane ontmoetingen op openbare
plaatsen. Twee groepen in het bijzonder omarmen de progressieve mogelijkheden
van het zwerven en de ontwrichting van de consumptiemaatschappij zelfs open‐
lijk – de ene direct in het domein van de openbare ruimte, de andere in de bredere
context van de culturele economie.
Critical Mass – een anarchistische vereniging wier participanten collectief fietsen
in steden over de hele wereld – verwerpt traditionele modellen van leiderschap en
organisatie ten faveure van decentrale ‘niet-georganiseerde’ dynamieken die wer‐
ken via het principe van de doe-het-zelf-media en een losse verbondenheid tussen
fietsers. Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen promotiemateriaal
voor de fietsritten te ontwerpen en te verspreiden. De route van de tocht staat
open voor discussie, of komt simpelweg naar voren tijdens het overleg. Wordt er
een kaart gemaakt, dan wordt deze als voorlopig beschouwd, of bestempeld als
iets dat ‘ergens’ toe leidt (in Ferrell, 2001: 106; Furness, 2010; Shepard & Smith‐
simon, 2011). Tijdens de fietsrit overtroeft de collectieve vlucht van de tocht
bovendien de rigiditeit van de verkeersregels. Wanneer de fietsers een kruising
naderen, slaan er een paar af om de kruising ‘dicht te stoppen’ – dat wil zeggen: af
te sluiten voor het overige verkeer, zodat het ‘peloton’ erdoorheen kan, of er nu
wel of geen stoplichten zijn en of de lichten nu op rood staan of op groen – en
voegen zich daarna weer bij de anderen. Bij een volgende kruising nemen andere
renners deze taak weer op zich (Ferrell, 2011a).
Belangrijk om te weten is dat de deelnemers aan Critical Mass deze benadering
niet zien als een vorm van protest, maar meer als een feestelijke opeising van de
publieke ruimte, een bekrachtiging van een speelse alternatieve vormgeving van
de ruimtelijke cultuur, en als een vorm van ‘assertieve afvalligheid’ van de wereld‐
wijde olie-industrie (Carlsson, 2002: 75). Niet verrassend heeft deze transgres‐
sieve bevrijding van de stedelijke ruimte van het gemotoriseerde verkeer en van
verkeersregels vele malen geleid tot botsingen met ambtenaren en met de politie,
en daarnaast ook tot een aantal gewelddadige incidenten met motorrijders – zoals
bijvoorbeeld een recent geval in Brazilië waarbij een boze chauffeur inreed op een
groep fietsers van Critical Mass en ongeveer dertig van hen verwondde (Domit &
Goodman, 2011: A5).
In 1977, een jaar waarin de fietsritten van Critical Mass in San Francisco dui‐
zenden deelnemers trokken, ondernam burgemeester Willie Brown met zijn amb‐
tenaren een poging om grip te krijgen op deze ritten door met de leiders van
Critical Mass te onderhandelen over toegewezen routes, maar hij kon geen leiders
vinden met wie hij kon onderhandelen. Als resultaat hiervan werd de politie
gesommeerd de volgende rit van Critical Mass te stoppen en de deelnemers te

42 Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0



Rondzwerven, stedelijke ruimte en transgressie

arresteren. En hoewel sommigen werden aangehouden, wist de meerderheid zich
te verspreiden en te ontsnappen via verschillende alternatieve routes. ‘Het was
voor de burgemeester niet mogelijk om te bedenken wat er zou gebeuren met Cri‐
tical Mass,’ zei Jennifer Granick, een advocate van een aantal gearresteerde fiet‐
sers. ‘Hoe had hij de rit kunnen stoppen? Daar was echt geen mogelijkheid voor.
Er is geen leiderschap (...) En wat hadden ze dan gedaan, iedereen arresteren? Er
zijn gewoon te veel mensen om te kunnen arresteren (...) En ik denk dat de fiet‐
sers dat wisten’ (in Ferrell, 2001: 108-109). Een paar jaar later in New York leek
het erop dat ze inderdaad iedereen zouden gaan arresteren. Nadat ze vele Critical
Mass-fietsers hadden gearresteerd tijdens de Republikeinse Nationale Conventie
deelde de New Yorkse politie flyers uit met daarop de tekst dat ‘het gevaarlijk en
illegaal was om te fietsen in een optocht’ zonder officiële toestemming en eiste
(onsuccesvol overigens) dat Critical Mass officieel toestemming zou vragen voor
haar fietstochten (Shepard & Smithsimon, 2011: 174).
In Zuid-Europa is een opkomende ‘precariaatsbeweging’ ook de politieke grenzen
van rondzwerven en ontwrichting aan het verkennen, deze keer onder de lage-
arbeidskrachten van de nieuwe stedelijke economie. Losjes georganiseerd als
‘ketenwerkers’ (zie <www.chainworkers.org>) of als leden van een nieuw precari‐
aat, mensen die zijn overgeleverd aan de gunsten van anderen, stellen de aanhan‐
gers van deze beweging dat de huidige stedelijke economieën hun alleen maar ver‐
loren carrières, parttime baantjes en onvoorspelbare ‘flexroosters’ opleveren – en
dus een leven dat gedefinieerd wordt door onbestemde vooruitzichten en con‐
stante onzekerheid. Verder menen zij dat door de ‘infiltratie van modellen van
niet-standaard werk uit de dienstensector met zijn lage lonen’ het nieuwe precari‐
aat, de groepen die afhankelijk zijn van de gunsten van meer geprivilegieerden,
zich wel eens zou kunnen ontpoppen als de ‘post-fordistische opvolger van het
proletariaat’ (Ross, 2008: 35-35). Zoals Braverman (1974) al schreef, heeft de
degradatie van werk in de twintigste eeuw geresulteerd in het systematisch over‐
bodig maken van scholing voor werk en de oplegging van tayloristische modellen
over wetenschappelijk gestuurde efficiëntie. Dit is ook het geval met de degrada‐
tie van werk in de eenentwintigste eeuw, waarbij zelfs de op zich al karige com‐
pensaties van de fordistische zekerheid en het sociaal welzijn die in het eerdere
proces nog aanwezig waren nu ook verdwenen lijken te zijn. Als gevolg hiervan
biedt de nieuwe generatie jongeren het hoofd aan zowel een verleden als een toe‐
komst die losgesneden is van de conventionele ankers als opleiding, carrière en
identiteit.
Tegelijk met het ontwikkelen van een analyse van de economische en historische
achtergrond van het precariaat zijn de bij deze beweging betrokken mensen ook
begonnen met het verkennen van culturele en politieke mogelijkheden. Morini
(in Galetto e.a., 2007: 106) geeft bijvoorbeeld aan dat, terwijl precariaat een nega‐
tiviteit van kwetsbaarheid en instabiliteit suggereert,

‘het tegelijkertijd ook is verbonden met het idee van heronderzoeken, van
worden, van de toekomst, van mogelijkheden, van concepten die samen bij‐
dragen aan het creëren van het idee van het nomadische individu zonder
vaste wortels. (...) Het onbestendige individu heeft geen vaste ijkpunten en
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wil deze ook niet. Hij of zij moet telkens nieuwe ideeën voor de richting zoe‐
ken, nieuwe verhalen maken en niets als vanzelfsprekend aannemen’.

De nieuwe verhalen van het precariaat verkennen zo alternatieve manieren van
samenleven en samenzijn – en de mogelijkheid om met deze onbestendige manier
van leven het economische beleid dat dit bevordert overhoop te gooien. Vele van
deze alternatieven wijzen ook verder dan de traditionele vakbonden en politieke
partijen op vormen van cultureel activisme die ‘extreem gebruikmaken van visue‐
le middelen en beelden’ en die ‘theater, film, muziek en stunts gebruiken om poli‐
tieke verandering te bewerkstelligen’ (Gill & Pratt, 2008: 10).
Leden van de Italiaanse ketenwerkersbeweging vonden San Precario uit – de
transseksuele patroonheilige van de van hun rechten ontvreemde arbeiders en
partner van Santa Graziella van de Milanese Critical Mass – en hebben met San
Precario geparadeerd door de verschillende zaken waar zulke arbeiders werken.
Vervolgens hebben zij hun digitale en mediavaardigheden aangewend om hun
denkbeeldige modeontwerpster Serpica Naro (een anagram van San Precario) te
promoten, en hebben haar gebruikt om te kunnen infiltreren in een modeshow
tijdens de Milanese Fashion Week in 2005. Tijdens de modeshow werd aangekon‐
digd dat Serpica Naro niet bestaat. De grap werd onthuld in de media, die prompt
het hele verhaal naar buiten brachten en zodoende de kwesties over tijdelijk werk
achter de glamour van de Milanese Fashion Week voor het voetlicht brachten
(Tari & Vanni, 2005). Vele precariaatsactivisten, zoals de Spaanse Yomango-
beweging – de naam is afkomstig van een spel over een Spaanse keten en is
Spaans slang voor ‘ik steel’ – maken ook dankbaar gebruik van het hacken van
computers, collectief kraken, zwartrijden en winkeldiefstal in grote bedrijven,
allemaal met de bedoeling om economisch gezien te kunnen overleven en om een
gemeenschappelijkheid te creëren voor mensen die vreemde, illegale dingen doen
(Kruglanski, 2005; Ferrell e.a., 2008: 110-112).
Zowel voor Critical Mass-fietsers als voor leden van het nieuwe precariaat is rond‐
zwerven dus niet simpelweg de consequentie van economische en politieke
afspraken. Het is ook de basis van het principe van wat je de zwerfcultuur zou kun‐
nen noemen, en ook voor nieuwe vormen van cultureel activisme en transgressie
(Open, 2009). Zij zwerven net zo gemakkelijk rond door ruimtes, situaties en
sociale klassen als de jonge mensen op wiens leven zij betrekking hebben, en doen
een beroep op de verschillende vaardigheden die deze jonge mensen met zich mee‐
nemen van baan naar baan – als er al sprake is van een baan. Op hetzelfde
moment komen deze benaderingen tegenover de wet en het gemeentebestuur te
staan, niet lijnrecht maar indirect en onduidelijk – meer dan de zwervers zelf die
zich door de stedelijke ruimte bewegen. Hierdoor zinspelen deze benaderingen
ook op alternatieve manieren om de wereld te leren kennen en om er gezamenlijk
in te leven.
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Rondzwerven als collectieve transgressie en kritische desoriëntatie

Een aantal wetenschappers dat heeft geschreven over het precariaat als sociale
beweging, of meer in het algemeen over de onzekere dynamieken die een rol spe‐
len bij tijdelijk werk, heeft aangevoerd dat het precariaat geen afwijking is; het
was juist de fordistische periode, met haar geregelde controle, relatieve stabiliteit
en verzorgingsstaat, die een uitzondering was binnen de lange en chaotische his‐
torie van het kapitalisme (Neilson & Rossiter, 2008; Fantone, 2007). Vanuit dit
gezichtspunt is het beeld van rondtrekkende arbeiders, instabiele arbeidskansen
en verloren carrières niet simpelweg een symptoom van het ‘huidige kapitalisme’
of de ‘huidige moderniteit’, maar meer een terugkeer tot een soort onzekerheid
die slechts kort en gedeeltelijk was onderbroken door het tijdperk van het for‐
disme in Noord-Amerika en West-Europa. Als je dit gezichtspunt breder trekt,
kun je stellen dat de moderniteit zelf, die ondertussen van tijd tot tijd bureaucra‐
tische stabiliteit met zich meebrengt en bepaalde regimes doorstaat, diepgaande
en voortdurende ontwrichting voortbrengt, en daarmee een eindeloze stroom van
migranten, vluchtelingen en zwervers. Als je deze analyse nog verder doorvoert,
kun je je afvragen of de aard van het menselijke bestaan zélf niet zwaar onbe‐
stemd is, ingegeven op een bepaald fundamenteel niveau door verlangen, ont‐
heemding en zwerflust. Er is bewijs genoeg voor al deze gezichtspunten – van
vroege golven van wereldwijde immigranten tot zwervers uit de jaren 1930 en de
omzwervingen van de beatgeneratie in Amerika, van verloren groepen die in de
periode vlak na de Tweede Wereldoorlog heen en weer reisden tussen vluchtelin‐
genkampen in Europa tot de gedwongen vluchtelingen en dakloze veteranen uit
de oorlogen in Vietnam en Irak. Maar in alle gevallen – of onze analytische focus
nu ligt op economische, historische of existentiële aspecten – lijkt het erop dat
een zwervend bestaan niet beperkt is tot een bepaalde episode of een bepaalde
groep.
In dit licht kan het project dat wordt uitgevoerd door Critical Mass-fietsers en de
precariaatsactivisten ook breder worden gezien. Het gaat om het verkennen van
de mogelijkheden van rondzwerven als een collectieve ervaring en als een collec‐
tieve daad van transgressie. Natuurlijk zwerven diegenen die beschadigd zijn door
sociaal-maatschappelijke problemen – een verpauperde familie die ontwricht is
door de stedelijke ontwikkeling in Leeds, een dakloze vrouw die door de politie
van Los Angeles gearresteerd wordt – anders rond dan bijvoorbeeld een Brazili‐
aanse Critical Mass-fietser of een van gunsten afhankelijke filiaalmedewerker in
Madrid (zie Cresswell, 1997). Toch bestaan er ook overeenkomsten tussen deze
verschillende soorten rondzwervenden: ‘de meeste onzekere banen worden bij‐
voorbeeld nog steeds door vrouwen vervuld’ (Galetto e.a., 2007: 106) en ‘jonge‐
ren, vrouwen en immigranten zijn buitenproportioneel vertegenwoordigd in het
precariaat’ (Ross, 2008: 41). Bovendien kruisen deze overeenkomsten elkaar vaak
binnen bepaalde groepen of situaties – zoals in een recente illegale wegversper‐
ring door de taxichauffeurs in Melbourne, Australië, waarvan velen internationale
universiteitsstudenten waren met een visum voor beperkte duur. ‘De vraag is
dus’, zo schrijven Neilson en Rossiter (2008: 66), ‘of de wegversperring toege‐
rekend moet worden aan taxichauffeurs, aan migranten of aan studenten. Wij
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denken dat een reden voor de effectiviteit van de staking het feit is dat het van
alle drie de groepen tegelijk [was].’ Evenzo vragen Ross (2008) en anderen zich af
of er ook een gemeenschappelijke noemer gevonden kan worden tussen de kwets‐
baarheid van het werk en leven van de ‘creatieve klasse’ en de arbeiders uit de
lagere-dienstensector. In de woorden van een manifest van het precariaat is er
een groeiend bewustzijn ‘dat we allemaal immigranten zijn op zoek naar een beter
leven’ (in Tari & Vanni, 2005).
Een sociologische en criminologische typering van rondzwerven binnen en buiten
stedelijke gebieden zou ook landlopers, dwalers en nomaden die door Noord-
Amerika en Europa trekken kunnen omvatten; relschoppers en lefgozers die al lif‐
tend, zwartrijdend en stelend hun weg vinden van stad naar stad (Anoniem,
2003; Moynihan, 2011); mensen die buiten het traditionele arbeidsethos opere‐
ren door te schooien en uit vuilnisbakken te plukken (Ferrell, 2006); ‘mensen die
thuiswerken, stukwerken of freelancen’ (Gill & Pratt, 2008: 3); economische en
politieke vluchtelingen; verhandelde kinderen en rondtrekkende prostituees die
zowel van hun oorspronkelijke achtergrond als van hun huidige verblijfplaats ont‐
heemd blijven (O’Neill, 2001; Oude Breuil, 2008, 2009); en onbekende anderen
wiens stedelijke leven gevormd is door ruimtelijke en ontologische onzekerheid.
Tegen de achtergrond van deze heterogeniteit van mensen en benaderingen sug‐
gereren twee transgressieve dynamieken de mogelijkheden voor verdere gemeen‐
schappelijke kenmerken van ervaring. De eerste is de grote waarschijnlijkheid dat
zulke groepen ruimtelijke, normatieve en wettelijke grenzen zullen doorbreken bij
het rondzwerven door en naar steden. Zoals al eerder is aangetoond, vindt deze
ruimtelijke en wettelijke transgressie bijna zeker plaats, niet alleen door de onge‐
regelde beweging van de zwervers zelf, maar ook door de huidige configuratie van
openbare ruimtes die als een aaneensluiting van afsluitingen, begrenzingen en
obstakels de vrije beweging criminaliseert. De samenvatting van Grant (2003:
263), van zijn jaren die hij zwervend door Amerika en in gezelschap van rondrei‐
zende rodeocowboys, goederentreinlifters en rondtrekkende neo-hippies door‐
bracht, is illustratief door de mix van cultuur, wet en ruimte. ‘Zij hebben in wezen
een nomadische houding ten opzichte van een gevestigde maatschappij’, conclu‐
deert hij. ‘Zij betalen geen belasting, ze stemmen niet, en ze voelen zich niet
gebonden aan sociale afspraken. En dankzij wetten tegen zwerven, bedelen, in het
park slapen, liften en op goederenwagons springen – wetten die kort gezegd het
illegaal maken om arm en nomadisch te zijn – zitten zij opgesloten in een conflict
met de gevestigde overheid en haar dwingende macht’.
Grants idee van een ‘nomadische houding’ suggereert een tweede transgressieve
dynamiek, ditmaal van epistemologische aard en op waarneming gebaseerd – de
dynamiek waarbij rondzwerven gemeenschappelijke inzichten van alternatieve
kennis, kritische perceptie en een opkomende intentionaliteit voor diegenen die
erin opgesloten zitten voortbrengt. Zeker, de ‘nomadische houding’ is voor vele
rondzwervenden, misschien wel voor de meesten – vluchtelingen, dakloze fami‐
lies, rondreizende prostituees – overgoten met verdriet, vervreemding en een
diep gevoel van verlies. Zonder twijfel brengt ontwrichting van huis en culturele
historie in bijna alle gevallen existentiële ontworteling en emotionele stress met
zich mee. Toch, zoals ik heb geschreven in mijn etnografische onderzoek over
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ontwrichte buitenstaanders (Ferrell, 1996, 2001, 2006), komen er soms ook
transgressieve perspectieven naar boven tijdens de ontwrichting – en daarmee
ook een gevoel van eigen en maatschappelijke ongeschiktheid ten opzichte van
een gevestigd leven. Schuilenburg (2011) heeft betoogd dat ‘een collectieve vorm
van subjectiviteit’ zich zelfs in een terrain vague kan openbaren – dat wil zeggen in
achtergestelde of onduidelijke zones waar geen officiële bestemming voor is.
Sociaalgeografen hebben deze tendens ook opgemerkt, zowel in hun onderzoek
naar ruimtelijke mobiliteit en attitude (Prince, 1973) als in hun invocatie van de
flaneur. Voor cultureel geografen en literatuurwetenschappers belichaamt de fla‐
neur een onmiskenbaar alternatief type van stedelijk burgerschap, niet alleen
door de onzekere manier waarop hij zich door de stad beweegt, maar ook door de
specifieke kennis die deze manier van bewegen met zich meebrengt. Als een ste‐
delijke zwerver, een nonchalante overschrijder van stedelijke begrenzingen, gene‐
reert de flaneur een holistisch en comparatief begrip van de ruimtes van de stad,
een die vastgelegde waarden en impliciete afspraken overhoop haalt. Het is zoals
Keith (1997: 145) zegt: ‘ruimtelijkheid, de orde van dingen, kan niet duidelijker
worden geopenbaard dan door verstoring, het opvallend naast elkaar plaatsen van
tippelzones.’ Eveneens wordt, van de Franse situationisten uit de jaren 1960 tot
de psychogeografen en de precariaatsactivisten van vandaag, het begrip derive
– het vloeiende zwerven door stedelijke ruimtes om ‘een gebied te onderzoeken of
om zichzelf emotioneel gezien het gevoel voor richting te ontnemen’ (Debord,
1958) – als essentieel gezien voor het ondermijnen van vanzelfsprekende gericht‐
heid ten opzichte van macht, autoriteit en het dagelijks leven.1

Dergelijke modellen suggereren dat de daden van transgressie van de zwerver
misschien niet alleen ruimtelijk en wettelijk zijn, maar ook perceptueel; zij impli‐
ceren dat degenen die verstoten zijn zich bezighouden met een vorm van epistemo‐
logisch overschrijden door verder te kijken dan de situationele bepalingen en door
plaatselijke begrenzingen van afspraken te doorbreken. De ‘zwerver’, door de wet
of door eigen keuze tot seriële wetsovertreder bestempeld, zal telkens weer de
orde der dingen van een andere kant moeten zien, en leeft zo in de ruimtes tussen
radicale bevrijding en kritische betrokkenheid. Voor de zwerver kan de gevaarlijke
ontworteldheid van Durkheims anomie (1970), de normatieve ineenstorting van
Sykes en Matza’s (2003 [1957]) delinquente omzwervingen een zuurverdiende,
en slechts gedeeltelijke, bevrijding van de afkeuring van de gevestigde maatschap‐
pij worden.2

Misschien duidt de alomtegenwoordigheid van rondzwerven in de huidige samen‐
leving, die gepaard gaat met de subversieve culturen van rondzwerven die opko‐
men binnen nieuwe sociale bewegingen en alternatieve ruimtelijke gewoontes, op

1 Nomaden kunnen misschien onderscheiden worden van zwervers door hun gestructureerde aard
van voortbewegen. Toch, in hun omschrijving van het begrip nomade en alles wat met het noma‐
dische leven te maken heeft, stellen Deleuze en Guattari (1987: 380) tegelijkertijd dat ‘het leven
van een nomade plaatsvindt in het intermezzo’ – dat wil zeggen dat de kennis van de nomade
over de wereld ‘gelijkmatig’, ongecontroleerd, en relatief is, omdat ze is gevormd tussen en
rondom bepaalde plaatsen.

2 Voor meer over de klassieke criminologische analyse van ‘delinquentie en rondzwerven’ zie
Matza (1964), Sykes en Matza (2003 [1957]), en Ferrell (2011b).
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een nieuw soort collectiviteit – een bijzonder onzekere en wisselvallige collectivi‐
teit natuurlijk, maar toch eentje die op zijn minst tijdelijk is opgezet door de
gemeenschappelijke ervaringen van het rondzwerven. Als voor zwervers geen
enkele plaats een ‘thuis’ kan zijn – als, in toenemende mate, voor zwervers geen
enkele plaats een thuis mag zijn – dan is een thuis misschien te vinden tussen
mensen en plaatsen, en bij anderen wier eigen ontwrichting hun iets heeft geleerd
over de pijn, misdaad en transgressie die het rondzwerven met zich mee kan
brengen. Misschien veronderstelt de toeloop van het rondzwerven, de verwaar‐
lozing en de criminalisering – het feit dat tegenwoordig voornamelijk daklozen en
armen, migranten en jonge mensen, vrouwen en ‘flexwerkers’ met lage lonen
rondzwerven – dat ronddolen een soort gemeenschappelijkheid is geworden voor
mensen die vreemde, illegale dingen doen. Als dit inderdaad het geval is, zal deze
gemeenschappelijkheid onvermijdelijk leiden tot het overschrijden van wettelijke,
normatieve en ruimtelijke begrenzingen. Hier zou het rondzwerven, ontstaan uit
de onrechtvaardigheden van de hedendaagse politiek en handel, kunnen herrijzen
als een vreemd soort transgressieve democratie van de berooiden.

Literatuur

Amster, R. (2008), Lost in Space. New York: LFB.
Anoniem. (2003), Evasion. Atlanta, GA: CrimethInc.
Aspden, K. ( 2008), The Hounding of David Oluwale. London: Vintage.
Bakunin, M. (1974), Selected Writings. New York: Grove.
Bauman, Z. (2000), Liquid Modernity. Cambridge, UK: Polity.
Berk, R. & J. McDonald (2010), Policing the homeless. Criminology and Public Policy, 9(4),

813-840.
Bowling, B. (2011), Transnational criminology and the globalization of harm production.

In: M. Bosworth & C. Hoyle (eds.), What Is Criminology? Oxford, UK: Oxford Univer‐
sity Press, 361-379.

Braverman, H. (1974), Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review.
Carlsson, C. (2002), Cycling under the radar – assertive desertion. In: C. Carlsson (ed.),

Critical Mass. Oakland, CA: AK Press, 75-82.
Certeau, M. de (1984), The Practice of Everyday Life. Berkeley, CA: University of California

Press.
Cresswell, T. (1997), Imagining the nomad: mobility and the postmodern primitive. In:

G. Benko & U. Strohmayer (eds.), Space and Social Theory. Oxford, UK: Blackwell,
360-379.

Culhane, D. (2010), Tackling homelessness in Los Angeles’ skid row. Criminology and Public
Policy, 9(4), 851-57.

Debord, G. (1958), Theory of the Derive. <www.bopsecrets.org>, bezocht op 25 maart 2011.
Deleuze, G. & F. Guattari (1987), A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Min‐

neapolis: University of Minnesota Press.
Domit, M. & D. Goodman (2011, 3 maart), Driver Accused of Injuring Brazil Cyclists. The

New York Times, A5.
Durkheim, E. (1970), Suicide. New York: Free Press.
Fantone, L. (2007), Precarious changes: gender and generational politics in contemporary

Italy. Feminist Review, 87, 5-20.

48 Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0



Rondzwerven, stedelijke ruimte en transgressie

Ferrell, J. (1996), Crimes of Style. Boston: Northeastern University Press.
Ferrell, J. (2001), Tearing Down the Streets. New York: Palgrave/McMillan.
Ferrell, J. (2006), Empire of Scrounge. New York: New York University Press.
Ferrell, J., K. Hayward & J. Young (2008), Cultural Criminology: An Invitation. London:

Sage.
Ferrell, J. (2011a), Corking as community policing. Contemporary Justice Review, 14(1),

95-98.
Ferrell, J. (2011b), Disciplinarity and drift. In: M. Bosworth & C. Hoyle (eds.), What Is Crim‐

inology? Oxford, UK: Oxford University Press, 62-75.
Furness, Z. (2010), One Less Car: Bicycling and the Politics of Automobility. Philadelphia:

Temple University Press.
Galetto, M., C. Lasala, S. Magaraggia, C. Martucci, E. Onori & F. Pozzi (2007), A snapshot

of precariousness: voices, perspectives, dialogues. Feminist Review, 87, 104-112.
Gill, R. & A. Pratt (2008), In the social factory? Immaterial labour, precariousness, and cul‐

tural work. Theory, Culture and Society, 25(7-8), 1-30.
Gillet, K. (2011, 20 mei), Fast-growing Mongolian Shantytown holds quarter of national

population. The Guardian Weekly, 9.
Grant, R. (2003), American Nomads. New York: Grove.
Harvey, D. (2008), The right to the city. New Left Review, 53, 23-40.
Hebdige, D. (1988), Hiding in the Light. London: Routledge.
Jordan, J. (1998), The art of necessity. In: G. McKay (ed.), DiY Culture. London: Verso,

129-151.
Katz, J. (1988), Seductions of Crime. New York: Basic Books.
Keith, M. (1997), Street sensibility? Negotiating the political by articulating the spatial. In:

A. Merrifield & E. Swyngedouw (eds.), The Urbanization of Injustice. New York: New
York University Press, 137-160.

Kruglanski, A. (2005), Precarity explained for kids (a medley). Journal of Aesthetics and Pro‐
test, 4, <www.journalofaestheticsandprotest.org>, bezocht op 8 juni 2011.

Lyng, S. (ed.) (2005), Edgework: The Sociology of Risk-Taking. New York: Routledge.
MacLeod, G. (2002), From urban entrepreneurialism to a ‘revanchist city’? Antipode, 34(3),

602-624.
Markusen, A. & G. Schrock (2009), Consumption-driven urban development. Urban Geo‐

graphy, 30(4), 344-367.
Marx, G. (1981), Ironies of social control. Social Problems, 28(3), 221-246.
Matza, D. (1964), Delinquency and Drift. New York: John Wiley and Sons.
McDonogh, G. (1993), The geography of emptiness. In: R. Rotenberg & G. McDonogh

(eds.), The Cultural Meaning of Urban Space. Westport, CT: Bergin and Garvey, 3-15.
McKay, G. (ed.) (1998), DiY Culture. London: Verso.
Mitchell, D. (2003), The Right to the City. New York: Guilford.
Moynihan, C. (2011, 15 juni), In East Village, where are all the nomads, or ‘crusties’? The

New York Times, A24.
Neilson, B. & N. Rossiter (2008), Precarity as a political concept, or, fordism as exception.

Theory, Culture and Society, 25(7-8), 51-72.
O’Malley, P. (2010), Crime and Risk. London: Sage.
O’Neill, M. (2001), Prostitution and Feminism. Cambridge: Polity.
Open (2009), Issue 17: A Precarious Existence: Vulnerability in the Public Domain. Rotterdam:

SKOR, Foundation for Art in Public Domain.
Oude Breuil, B. (2008), Precious children in a heartless world? The complexities of child

trafficking in Marseille. Children and Society, 22, 223-234.

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 49



Jeff Ferrell

Oude Breuil, B. (2009), Nachtblind: (on)zichtbaarheid van prostitutiemigratie in Marseille.
In: C. Brants & S. van der Poel (red.), Diverse kwesties. Den Haag: Boom Juridische uit‐
gevers, 125-137.

Presdee, M. (2000), Cultural Criminology and the Carnival of Crime. London: Routledge.
Prince, H. (1973), Sceptism, mobility and attitudes to environment. Antipode, 5(3), 40-44.
Ross, A. (2008), The new geography of work: power to the precarious? Theory, Culture and

Society, 25(7-8), 31-49.
Saunders, D. (2011), Arrival City. New York: Pantheon.
Schuilenburg, M. (2009), Open spaces and little sisters. Beyond: Values and Symptoms, 2,

120-126.
Schuilenburg, M. (2011), The right to terroir: place and identity in times of immigration

and globalization. Open, 21, 20-28.
Shepard, B. & G. Smithsimon (2011), The Beach Beneath the Streets: Contesting New York

City’s Public Spaces. Albany: SUNY.
Smith, N. (1997), Social justice and the new American urbanism: The Revanchist City. In:

A. Merrifield & E. Swyngedouw (eds.), The Urbanization of Injustice. New York: New
York University Press, 117-136.

Stephenson, S. (2006), Crossing the Line: Vagrancy, Homelessness and Social Displacement in
Russia. Aldershot, UK: Ashgate.

Sykes, G. & D. Matza (2003[1957]), Techniques of neutralization: a theory of delinquency.
In: E. McLaughlin e.a. (eds.), Criminological Perspectives. London: Sage, 231-238.

Tari, M. & I. Vanni (2005), On the life and deeds of San Precario, patron saint of precari‐
ous workers and lives. Fibreculture Journal, 5, <five.fibreculturejournal.org>, bezocht
op 18 maart 2011.

Vitale, A. (2010), The Safe Cities Initiative and the removal of the homeless. Criminology
and Public Policy, 9(4), 867-873.

Wilson, J. & G. Kelling (1982), Broken windows: the police and neighborhood safety. The
Atlantic Monthly, maart, 29-38.

Wong, E. (2011, 24 april), The labyrinth. The New York Times Magazine, 16.
Zukin, S. (1997), Cultural strategies of economic development and hegemony of vision. In:

A. Merrifield & E. Swyngedouw (eds.), The Urbanization of Injustice. New York: New
York University Press, 223-243.

50 Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0



‘Boeven vangen’ via internet

Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving*

Judith van Erp

GOUTUM – Mishandeling in restaurant
De politie onderzoekt de mishandeling van een 18-jarige inwoner van Jelsum.
Vrijdag 25 juni werd hij mishandeld in een restaurant in Goutum. De drie
mannen die hem sloegen werden vastgelegd door een bewakingscamera. De
duidelijke beelden zijn op www.dadergezocht.nl geplaatst. Kent u de drie
jongens? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000. (dadergezocht.nl, politie Fryslân, 28 juli
2010)

‘Kijk nou toch ’es wat een prachtig stukje netwerkgeneratie we vandaag op de
foto hebben! De Superdudes / Partyflock / Hyves-profieltjes staan nog net
niet op hun voorhoofd getatoeëerd. Moet te doen zijn dus, om dit drietal op
te sporen. Nog even het verhaal: de heren gingen fijn uit eten (gezellig),
maakte wat schunnige opmerkingen tegen de vriendin van een andere restau‐
rantbezoeker en toen laatstgenoemde hier iets van zei sloegen ze hem het zie‐
kenhuis in. Stijl en klasse in Goutum, de groeten en we krabbelen. Roept u
maarrr!’ (GeenStijl, 28 juli 2010)1

1 Introductie

Bovenstaande berichten zijn voorbeelden van opsporingsberichten zoals die door
de politie worden getoond op televisie en internet, en vervolgens worden overge‐
nomen door private websites. Opsporingsberichtgeving is het tonen van beelden
van verdachten of het verspreiden van andere informatie over delicten met als
primair doel hulp te vragen aan het publiek bij het oplossen van deze zaken. Deze
vorm van burgerparticipatie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen.
Naast Opsporing Verzocht, met 25 jaar een van de langst lopende televisie‐
programma’s in Nederland, hebben negen regionale televisiezenders een eigen
opsporingsprogramma.2 Opsporingsberichten worden ook getoond in Hart van

* De empirische informatie in dit artikel is voor een groot deel afkomstig uit onderzoek dat
Froukje van Gastel, Denise Zeeman en Luuk Stadhouders verrichtten in het kader van hun
masterscriptie criminologie aan de Erasmus School of Law, onder begeleiding van de auteur. De
auteur dankt de drie (inmiddels afgestudeerde) criminologen hartelijk voor hun medewerking
aan het onderzoek. Daarnaast dankt zij Suzan Verberk, Froukje van Gastel en René van
Swaaningen voor waardevolle suggesties bij een eerdere versie van dit artikel.

1 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2010/07/makkie_smile_jullie_staan_op.html>.
2 Voorbeelden zijn Ter Plaatse, Bureau Brabant, Team West, Bureau Hengeveld.
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Nederland op SBS6 en in het dagblad Spits. Op internet publiceert de politie op
www.depolitiezoekt.nl, www.politie.nl/opsporing en regionale politiewebsites
naar schatting jaarlijks tienduizenden opsporingsberichten.3 De verwachting is
dat communiceren via de media het werk van de politie effectiever maakt. Hetzij
direct, doordat burgers tips en informatie aan de politie geven waardoor delicten
sneller kunnen worden opgelost, hetzij indirect, omdat een moderne, zichtbare en
open politieorganisatie vertrouwen wekt en draagvlak kweekt bij burgers en
maatschappelijke partners (Cornelissens & Ferwerda, 2010; Bekkers & Meier,
2010).
De politie heeft echter al lang geen monopolie meer op de verspreiding van infor‐
matie over de identiteit van verdachten. Zoals in bovenstaande berichten is te
zien, wordt opsporingsberichtgeving van de politie overgenomen door private
websites zoals GeenStijl; boevenvangen.nl en talloze andere websites. Daarnaast
zijn er op YouTube tal van beelden van particuliere bewakingscamera’s te vinden
waarop verdachten van diefstal of inbraak te zien zijn, gepubliceerd door winke‐
liers, tankstationhouders of burgers.

Nieuwe media-initiatieven zoals het gebruik van Twitter door de politie, Burger‐
net en Amber Alert hebben de laatste tijd veel aandacht gekregen van Neder‐
landse onderzoekers (Cornelissens & Ferwerda, 2010; Van der Vijver e.a., 2009;
Bekkers & Meijer, 2010). Toch is het bereik hiervan beperkt in vergelijking met
dat van opsporingsberichtgeving: alleen al naar Opsporing Verzocht kijken we‐
kelijks gemiddeld 1,1 miljoen kijkers.4 Naar de effectiviteit van opsporings‐
berichtgeving voor het opsporen van verdachten is, althans in Nederland, nog
enkel verkennend onderzoek gedaan, zodat de inzet van opsporingsberichtgeving
voornamelijk verloopt op basis van eigen inschattingen en ervaringskennis van de
betrokken politiefunctionarissen (Kuijvenhoven, 2002; 2005; Cornelissens & Fer‐
werda, 2010). In de VS heeft Miles (2005) vastgesteld dat de pakkans van een
voortvluchtige verdachte met een factor zeven toeneemt na het tonen in het pro‐
gramma America’s Most Wanted. In een volgend onderzoek (2008) toont Miles
echter aan dat het doel van de bekende ‘FBI Ten most wanted list’ in de afgelopen
25 jaar is verschoven van het tonen van verdachten waarbij de kans op aanhou‐
ding met hulp van het publiek het grootst is, naar het communiceren van de prio‐
riteiten van de FBI. Zo stond Osama Bin Laden lange tijd bovenaan de lijst. De
politie gebruikt de berichten dus niet alleen om te communiceren over verdach‐
ten, maar ook over haar eigen werk. Opsporingsberichtgeving vanuit de politie is,
net als alle mediaberichtgeving, een vorm van betekenisgeving, en vertelt een ver‐
haal over criminaliteit, daders, slachtoffers, en de politie (Smolej, 2010). Politie‐
berichten veranderen daarbij van betekenis als ze in een andere context worden
geplaatst, zoals bij de overdracht van publieke naar private sites.
Deze bijdrage richt zich dan ook niet op de effectiviteit van opsporingsberichtge‐
ving bij het oplossen van delicten, maar onderzoekt de inhoud van deze berichtge‐

3 De politie heeft geen totaalcijfers; de schatting is afkomstig van boevenvangen.nl, een particu‐
liere website die alle opsporingsberichten van landelijke en regionale politiewebsites bundelt.

4 Bron: kijkcijferonderzoek AVRO, 2010. Het aantal kijkers is stabiel over de afgelopen vier jaar.
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ving als een vorm van mediarepresentatie van criminaliteit. Ik onderzoek hier
welk beeld opsporingsberichtgeving vanuit de politie en particuliere websites
schetst van criminaliteit, verdachten en de samenleving, en welke gevolgen dit
heeft voor de samenleving. Daarbij is tevens de vraag in hoeverre bestaande cri‐
minologische theorieën over criminaliteit en media geschikt zijn om te beschrij‐
ven hoe nieuwe media criminaliteit definiëren en representeren door het tonen
van beelden van verdachten.

Het uitgangspunt van deze bijdrage wordt gevormd door twee klassieke modellen
over de relatie tussen media en criminaliteit zoals die door de grondleggers van de
huidige criminologische traditie in onderzoek naar de relatie tussen media en cri‐
minaliteit, Cohen en Young (1973), zijn gepresenteerd. Deze modellen worden
besproken in paragraaf 2, waarna paragraaf 3 ingaat op de methode van dit
onderzoek. Cohen en Young onderscheiden twee mechanismen waarmee media‐
berichten een interpretatie tot stand brengen: de selectie van mediaberichten en
de presentatie ervan. In deze bijdrage onderzoek ik dan ook (paragraaf 4) op
welke wijze de politie delicten selecteert voor opsporingsberichtgeving en welke
selectie particuliere websites vervolgens maken uit de politie-opsporingsberich‐
ten, en welke gevolgen dit heeft voor de representatie van criminaliteit. Vervol‐
gens onderzoek ik (paragraaf 5) welke frames de politie enerzijds en particuliere
sites anderzijds gebruiken om de delicten te presenteren, en bespreek ik welke
mogelijke gevolgen dit heeft voor de opvattingen over criminaliteit in de samen‐
leving.

2 Media en criminaliteit: van manipulatie naar interpretatie

De relatie tussen media en criminaliteit staat in de criminologie al lange tijd op de
agenda. Cohen en Young bespreken in hun klassieke werk The Manufacture of
News (1973) twee perspectieven van waaruit deze relatie kan worden bekeken. In
het ‘mass manipulation model’ is de media de machtige manipulator van het pas‐
sieve publiek. Volgens dit model kan mediaberichtgeving over criminaliteit angst
oproepen, of juist geweld verheerlijken en daarmee kopieergedrag en nieuwe cri‐
minaliteit uitlokken. Hoe dan ook is de rol van de media voornamelijk schadelijk.
Het ‘commercial laissez faire model’ daarentegen gaat ervan uit dat het publiek
niet direct wordt gemanipuleerd, maar dat mediaberichtgeving wordt geïnterpre‐
teerd binnen bestaande percepties en attitudes. Er is dus meer ruimte voor eigen
interpretatie van het publiek, en media kunnen hooguit bestaande percepties en
attitudes versterken. Dit is een meer pluralistisch model waarin de media minder
almachtig zijn. Dit model relativeert niet alleen de mogelijke gevolgen van media‐
berichtgeving, maar geeft ook aanleiding voor een ander type onderzoeksvragen:
de aandacht verschuift van de gevolgen naar de inhoud van mediaberichtgeving
over criminaliteit, en de vraag welke interpretatie het publiek daaraan geeft.
Recente criminologische theorievorming richt zich, in navolging van dit model,
dan ook op de vraag hoe criminaliteit in de media wordt gerepresenteerd, gecon‐
strueerd en geconsumeerd en op de gevolgen hiervan voor de samenleving (Carra‐
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bine, 2008). Zoals Lee stelt in zijn boek Inventing Fear of Crime (2007: 192) is er
een veelheid aan interpretaties van ‘crime stories’. De directe causale relatie tus‐
sen mediaberichtgeving en publieke reactie is losgelaten; in plaats daarvan richt
het onderzoek zich op de wisselwerking tussen media en andere instituties in het
zogenaamde ‘crimino-legal complex’ (Lee, 2007: 191-192).

In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de klassieke modellen nog bruik‐
baar zijn nu de nieuwe media de relatie tussen mediaproducent en -consument
ingrijpend gewijzigd hebben. Het is direct duidelijk dat het massamanipulatie‐
model niet zonder meer is toe te passen op opsporingsberichtgeving: opsporings‐
berichtgeving benadert het publiek immers niet als passieve ontvanger van
berichten, maar beoogt het te activeren om tips te melden. Bovendien genereert
opsporingsberichtgeving op het eerste gezicht een heel wat positiever media-
effect dan het manipulatiemodel suggereert, namelijk het opsporen en aanhou‐
den van verdachten op basis van tips van het publiek of bevorderen van het ver‐
trouwen in de politie te door zichtbaar te maken dat de politie samen met de bur‐
ger werkt aan het oplossen van delicten.
Vanuit het commercial laissez faire-model komen andere vragen naar boven: welk
verhaal vertelt opsporingsberichtgeving over criminaliteit en welk frame wordt
hierbij gehanteerd? De veelvuldige opsporingsberichtgeving op televisie en inter‐
net maakt dit een belangrijke bron van ‘crime news’. Daarbij wekt opsporings‐
berichtgeving, wellicht nog meer dan het reguliere nieuws over criminaliteit, de
indruk een objectieve vorm van berichtgeving te zijn: er worden immers echt
gepleegde delicten getoond, meestal met beelden van bewakingscamera’s van de
dader. Echter, media zijn geen neutraal doorgeefluik van het nieuws, maar selec‐
teren, definiëren en interpreteren. Daardoor geven ze betekenis aan gebeurte‐
nissen en beïnvloeden ze opvattingen over risico en gevaar in de samenleving.
Lippert en Wilkinson stellen bijvoorbeeld dat het format van bewakingscamera‐
beelden een moreel oordeel suggereert, omdat de camera letterlijk en figuurlijk
neerkijkt op het gedrag, als een superieure autoriteit die objectief gebeurtenissen
beschouwt vanaf een moreel hoger plan. Zo wordt via schijnbaar objectieve beel‐
den, impliciet een wereldbeeld overgebracht. Juist omdat opsporingsberichtge‐
ving ‘reality tv’ in zijn pure vorm is, is het van belang te onderzoeken van welk
frame deze berichten gebruikmaken en hoe dit de beeldvorming over criminaliteit
beïnvloedt: ‘distortion (...) is a less obvious process – often unconscious and
unstated – of interpreting the event in terms of an acceptable world view’ (Cohen
& Young, 1973: 97).

3 Opzet van het onderzoek

Het materiaal dat in deze bijdrage wordt gepresenteerd, is verzameld in een
exploratief onderzoek naar verschijningsvormen van opsporingsberichtgeving op
televisie en internet, dat mede tot doel had hypothesen te genereren voor ver‐
volgonderzoek naar de effectiviteit van opsporingsberichtgeving (Van Erp e.a., te
verschijnen). In deze bijdrage wordt dan ook geput uit een brede inventarisatie
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van gepubliceerde opsporingsberichten, zowel vanuit de politie – via landelijke en
regionale televisie en via vele politiewebsites – als vanuit particuliere websites.
Wat betreft politie-opsporingsberichtgeving heeft het onderzoek zich gericht op
het AVRO-programma Opsporing Verzocht en regionale televisieprogramma’s en
-websites. Bij de particuliere websites heeft het onderzoek zich gericht op Boeven‐
vangen.nl; GeenStijl en YouTube. Boevenvangen.nl is een particuliere website die
alle opsporingsberichten van landelijke en regionale politiewebsites bundelt. Het
is een commerciële website van productiemaatschappij Bonovox, die tot doel
heeft via opsporingsberichten reclame-inkomsten te genereren.5 GeenStijl, eigen‐
dom van de Telegraaf Media Groep, biedt naar eigen zeggen ‘nieuwsfeiten, schan‐
delijke onthullingen, journalistiek onderzoek, en prettig gestoorde onzin’.6 Geen‐
Stijl heeft een bereik van 619.000 unieke bezoekers en behoort tot de top 10 van
best bezochte actualiteitensites van Nederland.7 Opsporingsberichtgeving maakt
maar een zeer klein onderdeel uit van alle berichtgeving op de website.8 GeenStijl
is desondanks interessant voor onderzoek vanwege het alternatieve karakter van
de berichtgeving en de potentie tot beïnvloeden van de publieke opinie. YouTube
tot slot biedt zowel beeldmateriaal dat rechtstreeks afkomstig is van de politie,
vaak op een YouTube-kanaal van een regionaal politiekorps, als materiaal van par‐
ticulieren. Deze laatste beelden worden regelmatig overgenomen door GeenStijl.
Voor dit onderzoek zijn in de tweede helft van 2010 de uitzendingen van Opspo‐
ring Verzocht bekeken en is de inhoud van regionale opsporingsprogramma’s en
-websites en de genoemde particuliere websites geanalyseerd. Daarnaast zijn
interviews gehouden met de teamleider opsporingsberichtgeving van het KLPD;
de samensteller en presentatrice van Opsporing Verzocht, en de politieproducer
van de website dadergezocht.nl van regiopolitie Friesland.

4 Selectie van opsporingsberichten

4.1 Selectie van opsporingsberichten door de politie

• Verschillen tussen landelijke en regionale opsporingsberichtgeving
Opsporing Verzocht wordt gemaakt op basis van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de AVRO en politie en justitie. De selectie van berichten voor Opsporing
Verzocht wordt gemaakt door het team Opsporingsberichtgeving van het KLPD,
dat zaken krijgt aangedragen van de regionale politiekorpsen. De volledige inhoud
van het programma – de keuze van uit te zenden zaken, de feiten en beelden die
naar buiten worden gebracht, het script van het programma en de reconstructies,
tot de keuze voor de acteurs aan toe – komt tot stand onder verantwoordelijkheid

5 Tot dusver zijn echter weinig bedrijven bereid zich aan de site te verbinden, alleen de vliegmaat‐
schappij Corendon heeft enige tijd geadverteerd op de site. Het is niet bekend hoeveel bezoekers
Boevenvangen.nl heeft.

6 Bron: GeenStijl.nl, Over GeenStijl, <www.GeenStijl.nl/contact>, geraadpleegd 6 juli 2011.
7 Bron: Telegraaf Media Groep, <www.telegraafmedia.nl/titels/>, geraadpleegd 6 juli 2011.
8 Gedurende de eerste zes maanden van 2010 werden twintig politie-opsporingsberichten door de

website overgenomen; daarmee was het aandeel opsporingsberichten 1,5%.
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van de politie. Het team Opsporingsberichtgeving van het KLPD heeft hiervoor
vier politieproducers in dienst. Samensteller en presentatrice van Opsporing Ver‐
zocht Anniko van Santen:

‘Het heet AVRO’s Opsporing Verzocht, maar het is natuurlijk hét uithang‐
bordje van de Nederlandse politie en justitie, dus dat moet één geheel zijn.
Wij zijn de woordvoerders, misschien in de vorm van Sipke Jan en ik en dat
logootje, zijn wij het gezicht, wij zijn wat dat betreft eigenlijk gewoon de
spreekbuis van de Nederlandse politie.’

Opsporing Verzocht richt zich op de zwaardere misdrijven, aldus Van Santen:

‘Het is een zwaar middel dat nog steeds heel erg effectief is en dat moet je dus
ook heel wijs en nuttig inzetten. Dus inderdaad voor de zware delicten voor
mijn gevoel. Je moet niet vaak zaken hebben waarvan je denkt “is dat nou zo
erg?”. De urgentie moet er heel erg in zitten. De urgentie van “ik moet kijken
want dat is goed, dan doe ik iets goeds”. Met wat voor zaken je dan brengt,
heb je een enorme invloed op dat gevoel.’

De meeste van de in Opsporing Verzocht getoonde misdrijven zijn dan ook zware
geweldsmisdrijven en levensdelicten. In het programma komen ook wel zaken aan
bod die minder ernstig zijn. Toch houdt het KLPD regelmatig uitzending tegen
van zaken die regionale politiekorpsen aandragen. De geïnterviewde teamleider
Opsporingsberichtgeving van het KLPD noemt het voorbeeld van een winkeldief‐
stal van een pet met een waarde van € 250. Hoewel de pleger duidelijk herkenbaar
was op de beelden van de bewakingscamera, achtte zij het delict niet zwaar
genoeg voor uitzending.
Omdat de regionale programma’s minder budget hebben voor het maken van
reconstructies, moeten zij verhoudingsgewijs vaker terugvallen op delicten waar‐
van beelden van bewakingscamera’s beschikbaar zijn. De regionale opsporings‐
programma’s en -websites tonen dan ook vele honderden beelden van winkeldief‐
stallen en vernielingen in de openbare ruimte. In tegenstelling tot Opsporing
Verzocht worden veelvuldig kleine diefstallen getoond. Zo toont Bureau Hengeveld
een koppel dat rollen behang steelt uit een bouwmarkt9 en een vrouw die een tas
steelt,10 Team West een winkeldiefstal van enkele honderden tubes tandpasta uit
een supermarkt, Bureau Brabant de diefstal van flesjes parfum en Ter Plaatse de
diefstal van kaas ter waarde van honderd euro uit een Albert Heijnfiliaal in Hil‐
versum.11

Er zitten dus grote verschillen tussen de delicten die in Opsporing Verzocht en op
regionale televisie worden getoond. Dat komt omdat politiekorpsen, binnen de
geldende juridische kaders, aanzienlijke keuzevrijheid hebben ten aanzien van de
zaken die ze publiceren. Het juridisch kader voor opsporingsberichtgeving is, in

9 <www.politie.nl/utrecht/opsporing/110615behang.asp>, laatst geraadpleegd 5 juli 2011.
10 <www.politie.nl/utrecht/opsporing/110413winkeldief1.asp>, laatst geraadpleegd 5 juli 2011.
11 <www.ter-plaatse.nl/uitzendingen/view/404>, laatst geraadpleegd 5 juli 2011.
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tegenstelling tot andere bijzondere opsporingsmethoden, niet vastgelegd in het
Wetboek van Strafvordering. Het OM heeft daarom in de Aanwijzing Opsporings‐
berichtgeving zelf richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van opsporingsberich‐
ten. Niet alle beelden van verdachten mogen worden uitgezonden. Bij verdachten
van wie de identiteit niet bekend is, is opsporingsberichtgeving slechts toegestaan
bij misdrijven waarbij voorlopige hechtenis is toegelaten (Aanwijzing Opsporings‐
berichtgeving, Openbaar Ministerie, 2009). Dit zijn strafbare feiten waarbij een
gevangenisstraf van vier jaar of meer kan worden opgelegd. In de praktijk blijkt
dat binnen dit kader vrijwel alle diefstallen en geweldsdelicten met onbekende
verdachten in aanmerking komen voor opsporingsberichtgeving, omdat voor de
meeste delicten de straf van vier jaar kan worden opgelegd. De Aanwijzing schrijft
bovendien voor dat de betrokken politiefunctionarissen en officieren van justitie
een afweging moeten maken tussen de strafrechtelijke handhaving van de rechts‐
orde enerzijds en de persoonlijke levenssfeer anderzijds, of met andere woorden
tussen privacy van de gezochte personen en de veiligheid van de samenleving als
geheel. Binnen dit kader worden op landelijk en regionaal niveau verschillende
keuzes gemaakt met betrekking tot uit te zenden zaken.

• Gevolgen voor de beeldvorming
De selectie van zaken heeft verschillende gevolgen voor de beeldvorming over cri‐
minaliteit en opsporing. Ten eerste hebben Lippert en Wilkinson (2010) erop
gewezen dat mede door de voorkeur voor het tonen van bewakingscamerabeelden
criminaliteit wordt geconstrueerd als een beperkt scala aan activiteiten die voor‐
namelijk schadelijk zijn voor ondernemingen (overvallen, diefstal), terwijl andere
schadelijke vormen van gedrag, zoals fraude, witteboordencriminaliteit of oplich‐
ting die juist door ondernemingen worden gepleegd, minder aandacht krijgen.

Ten tweede volgt opsporingsberichtgeving op landelijke en regionale televisie de
selectie van de politie. We kijken als het ware naar criminaliteit ‘door de ogen van
de politie’. Doordat de programma’s als spreekbuis van de politie optreden
– onder meer door veel politiefunctionarissen aan het woord te laten en door de
politie opgeloste zaken als succes te melden – tonen de programma’s een gezags‐
frame: de autoriteit van de politie wordt bevestigd en de prioriteiten of werkwijze
van de politie wordt niet ter discussie gesteld (Kohm, 2009).12 De relatie tussen
media en criminaliteit die hierbij het beste past, is die zoals beschreven in het
manipulatiemodel van Cohen en Young (1973): de politieberichtgeving toont de
wereld vanuit politie-gezichtspunt met als doel de kijker mee te nemen in dat
beeld, om daarmee betrokkenheid en participatie van de kijker te realiseren. Van
directe manipulatie is echter geen sprake. Een passender concept om de wijze
waarop Opsporing Verzocht de hulp van burgers inroept te typeren is daarom ‘res‐
ponsabilisering’ (Garland, 2001): criminaliteitsbestrijding vindt deels plaats door
partners, maar die voegen zich wel naar het stramien en de denkwijze van de
staat. ‘The state’s new strategy is not to command and control but rather to per‐

12 Zoals bijvoorbeeld wel gebeurt in onafhankelijke opsporingsprogramma’s zoals dat van Peter R.
de Vries.
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suade and align, to organize, to ensure that other actors play their part’, zo stelt
Garland (2001: 126). Opsporing Verzocht en de regionale opsporingsprogramma’s
ogen als een nieuwsprogramma, maar zijn in feite een volledig door het gezag
gecontroleerde vorm van ‘infotainment’.
De vele camerabeelden van winkeldiefstallen en vandalisme tonen criminaliteit
als iets wat verrassend gemakkelijk en door heel ‘gewoon’ ogende mensen wordt
gepleegd die geen bijzondere zaken buitmaken, maar tandpasta en kaas stelen. Zo
ontstaat het beeld dat criminaliteit voortdurend, overal, en door iedereen wordt
gepleegd. De contextloze presentatie – ‘there are no causes’, stelt Donovan (1998)
over opsporingsberichten – wekt bovendien de indruk dat het aanhouden van de
daders de enige oplossing is voor criminaliteit. Sterker nog: zelfs het oplossen van
diefstal van tandpasta of kaas is het kennelijk waard dat de privacy van verdach‐
ten op het spel wordt gezet. Door te tonen dat criminaliteit overal is, wordt de
noodzaak van politieoptreden gelegitimeerd. Ook hier zien we overeenkomsten
met de controlecultuur zoals Garland die schetst: de relatie tussen dader en
slachtoffer wordt gepresenteerd als een zero-sum-game, waarbij het slachtoffer
alleen genoegdoening kan krijgen door het oppakken van de dader: ‘“Our” security
depends on “their” control’ (Garland, 2001: 11 en 182).

4.2 Selectie van zaken door private websites
De nieuwe media versterken voor een deel deze beeldvorming, maar ze bieden
ook ruimte voor alternatieve interpretaties, kritiek op de politie, en eigen voor‐
keuren van kijkers, waardoor het oorspronkelijke bericht soms een tegengestelde
wending krijgt.
Bevestiging van het gezagsframe vindt plaats door Boevenvangen.nl, dat beoogt
alle opsporingsberichten die verspreid staan op landelijke en regionale politie‐
websites, te bundelen. Het kenmerkende aan Boevenvangen.nl is dus juist dat
geen (nadere) selectie gemaakt wordt uit politieberichten: er wordt ‘slechts’ over‐
zicht geboden. Boevenvangen.nl biedt naast opsporingsberichten ook een nieuws‐
brief, waarin enkele delicten worden uitgelicht die op de een of andere manier
opvallend zijn. Bovendien verandert de beheerder van de site de titels van de poli‐
tieberichten waardoor ze eerder het karakter van nieuwsbericht dan van een
opsporingsbericht krijgen. Boevenvangen.nl biedt ook een iPhone-app waarmee
de gebruiker een attendering krijgt als hij zich op een locatie bevindt waar een
delict heeft plaatsgevonden.13 Door deze technologische innovaties krijgen delic‐
ten die vaak niet meer dan lokale aandacht verdienen, landelijk bereik. Opspo‐
ringsberichtgeving wordt, aan gebruikers die zich op deze diensten hebben
geabonneerd, ook aangeboden op momenten dat de gebruiker er niet zelf naar op
zoek gaat. Criminaliteit dringt letterlijk voortdurend onze belevingswereld bin‐
nen, is het niet doordat gebruikers er zelf slachtoffer van worden, dan is het wel

13 De app wordt aangeboden via iTunes: <itunes.apple.com/nl/app/boevenvangen/id429413481?
mt=8>, laatst geraadpleegd 8 juli 2011. Het idee voor deze app is mogelijk overgenomen van de
app waarmee iPhone bezitters in Californië kunnen worden geattendeerd op de woningen van
zedendelinquenten: <itunes.apple.com/app/offender-locator/id317435796?mt=8>, laatst geraad‐
pleegd 8 juli 2011.
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in de vorm van alarmerende berichten in de mailbox of op de telefoon met titels
als ‘schietende overvallers bij McDonalds’, ‘Handgranaat in voortuin gegooid’ of
‘overvallers richten pistool naar winkelend publiek’. Dit versterkt de indruk die al
door regionale politiewebsites wordt gewekt, namelijk dat burgers op elk moment
en overal kunnen worden overvallen door criminaliteit.
Het is echter de vraag of het veelvuldig aanbieden van opsporingsberichten de
gebruiker ertoe aanzet om actief mee te werken aan de opsporing, zoals de
makers van Boevenvangen.nl schijnen te verwachten. Een van de effecten van
veelvuldige mediaberichtgeving over criminaliteit is dat deze criminaliteit juist
kan ontdoen van morele lading, en het publiek ongevoelig kan maken (Young,
2004). Het is goed mogelijk dat de veelvuldige berichtgeving de kijker juist murw
maakt, waardoor criminaliteit letterlijk steeds gemakkelijker wordt ‘weggeklikt’.

De nieuwe media maken ook aan het door de politie getoonde gezagsframe tegen‐
gestelde interpretaties mogelijk. In tegenstelling tot televisie biedt internet
gebruikers de mogelijkheid zelf, binnen het aanbod van opsporingsberichten van
de politie, een selectie te maken van berichten. Kijkers selecteren niet altijd de
meest ‘opsporingswaardige’, maar ook (of vooral) de meest sensationele berich‐
ten. Boevenvangen.nl biedt een ‘meest bekeken’ onderdeel waardoor de selectie
van kijkers duidelijk wordt. Vaak zijn dit onderwerpen waarin enige mate van sen‐
satie te vinden is: aanrandingen, delicten waarbij gebruik is gemaakt van dure,
snelle auto’s waarvan het merk in de titel van het opsporingsbericht wordt
genoemd, of met een titel die een vernederend element kent voor de dader, zoals
‘domme inbreker’ of ‘mislukte inbraak’. YouTube en GeenStijl bieden de gebruiker
de mogelijkheid te reageren op de berichten, waardoor het mogelijk wordt kritiek
op de politie te uiten. Bij kleine delicten wordt geregeld opgemerkt dat de politie
‘echte boeven’ moet gaan vangen.

Andere media selecteren zelf berichten waarbij het gezagsframe waarin de berich‐
ten oorspronkelijk zijn gepresenteerd, onderuit wordt gehaald. GeenStijl selec‐
teert bijvoorbeeld juist die berichten die de onkunde van de politie tonen:

‘Hebben ze in Purmerend weer. Treedt de politie eens een keer doortastend
op na een overval op een supermarkt, grijpen ze de verkeerde bij de lurf.’14

De berichten op sommige YouTube-kanalen van politiekorpsen krijgen een andere
wending door de YouTube-technologie: bij elk YouTubefilmpje selecteert het pro‐
gramma automatisch kijksuggesties. Het filmpje op het kanaal van de politie
Utrecht van de vrouw die een tas steelt, wordt bijvoorbeeld automatisch gelinkt
aan een filmpje waarop een agent een overmeesterde winkeldief schopt.15 Bij een

14 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2010/04/arrestatie_purmerend_blijkt_or.html>, laatst geraad‐
pleegd 7 juli 2011.

15 <www.youtube.com/watch?v=YinHJy6dbO8&feature=player_embedded>; gelinkt aan ‘Amster‐
damse motoragenten schoppen winkeldief in elkaar’, laatst geraadpleegd 29 juni 2011.
<www.youtube.com/watch?v=GTbbAahfFUc&NR=1>, laatst geraadpleegd 29 juni 2011. Dit laat‐
ste filmpje is weer overgenomen door PowNews onder de titel ‘De politie is je beste vriend’.
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opsporingsbericht van de politie Groningen dat enkele jongens toont die een bus‐
hokje vernielen, wordt de suggestie gedaan van een filmpje genaamd: ’2 gekke
mocro meisjes Slopen [sic] een politie wagen’,16 waarin te zien is hoe een agent
toekijkt terwijl zijn wagen met stenen wordt bekogeld.
Samenvattend doorbreekt de selectie van berichten op particuliere sites op ver‐
schillende manieren het ‘gezagsframe’ waarin de politie de berichten presenteert.
Hiermee wordt duidelijk dat de praktijk van opsporingsberichtgeving op internet
pluriform is en ruimte biedt voor een variëteit aan interpretaties. In de praktijk
geldt daarom meer het laissez faire-model dan het manipulatiemodel.

5 Presentatie van opsporingsberichten

5.1 Het slachtofferframe in Opsporing Verzocht
De krachtigste manier van betekenisverlening in opsporingsberichtgeving vanuit
de politie wordt gevormd door de in scène gezette en gefilmde reconstructies van
de gepleegde delicten, die voornamelijk worden getoond in Opsporing Verzocht.
Reconstructies worden in Opsporing Verzocht steeds vaker gebruikt, allereerst
om het publiek te boeien – immers: hoe meer mensen kijken, hoe groter de kans
dat er een tipgever in het publiek zit (Kuijvenhoven, 2005). Reconstructies dienen
echter ook om sympathie te wekken voor het slachtoffer en verontwaardiging
over het gepleegde delict. Samensteller Van Santen:

‘Die reconstructies die hebben inderdaad gewoon twee functies. Aan de ene
kant het terughalen van de situatie, aan de andere kant zijn ze gewoon heel
belangrijk voor het meevoelen van mensen thuis. Op het moment dat je men‐
sen niet laat meevoelen met hoe erg iets is, is het heel makkelijk om te den‐
ken “ach, het is gevaarlijk als ik tip”. Het is zo makkelijk om met je hoofd op
het kussen te gaan liggen en te denken “nou ja, iemand anders lost het wel
op”, dus je moet een soort knop indrukken bij mensen dat ze denken “nee ik
moet nu wat doen, want dat ben ik verplicht aan die andere mensen”.’

Vroege theorievorming over de relatie tussen media en criminaliteit onderzoekt
de rol van de media als aanjager van angst voor criminaliteit. Cohen en Young
noemden media ‘agents of moral indignation’, omdat ze – onbewust – veront‐
waardiging, emotie en paniek aanwakkeren en een gevoel oproepen dat ‘er iets
moet gebeuren’ (1973: 343). In recentere literatuur wordt de zelfstandige rol van
de media gerelativeerd. Lee stelt in zijn boek Inventing Fear of Crime (2007) dat de
media de angst voor criminaliteit zeker kunnen aanwakkeren, maar dat de media
niet als centrale katalysator, oorzaak, of probleem mogen worden beschouwd. Het
publiek gaat niet vanzelf mee in het verhaal dat hun wordt gepresenteerd, maar
verleent zijn eigen interpretatie aan de berichtgeving. Het is volgens Lee daarom
belangrijk de institutionele en machtsstructuren te onderzoeken die bepalen hoe
de media over misdaad berichten. ‘What and how the media reports in regard to

16 <www.youtube.com/watch?v=yzhLuHSbIU4&feature=related>, laatst geraadpleegd 7 juli 2011.
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crime is mediated through imagined – often borrowed – narratives about crime’
(2007: 192).
Deze gedachtegang is goed te herkennen in het bovenstaande citaat. De kijker van
Opsporing Verzocht is niet zomaar bereid de gevraagde informatie aan de politie te
verstrekken: in de veelheid van berichten over criminaliteit, moet Opsporing Ver‐
zocht moeite doen om de kijker te boeien en te mobiliseren. Om het gewenste
effect te bereiken moeten steeds dramatischer middelen worden ingezet. In 1998
typeerde Chrisje Brants (181-183) Opsporing Verzocht als ‘dull, decent and de‐
pendable’. Het programma toonde voornamelijk ‘talking heads’ en als er al een re‐
constructie werd getoond, waren daarin geen mensen te zien, laat staan bloed.
Dat is in 2011 heel anders: Opsporing Verzocht tracht bewust ‘morele verontwaar‐
diging’ op te roepen door de zaken te presenteren in een herkenbaar narratief. De
reconstructie is een minithriller waarin niet alleen het delict zelf, maar ook de
aanloop ernaartoe en de afloop in beeld worden gebracht (vgl. Cavender, 2004).
Op basis van de analyse van de reconstructies van Opsporing Verzocht kunnen we
drie terugkerende dramatische narratieven identificeren waarmee betrokkenheid
van de kijker wordt nagestreefd.
In de eerste plaats wordt voor de reconstructies een klassieke dramatische ver‐
haalstructuur gebruikt waarin identificatie met het slachtoffer wordt bevorderd
door een zo groot mogelijk contrast met de dader (vgl. Vanderveen, 2011). Reijn‐
ders (2005) trekt de parallel tussen opsporingsberichtgeving en negentiende-
eeuwse ‘murder ballads’, de liederen waarmee volkszangers het publiek op kermis‐
sen en braderieën informeerden en vermaakten over gruwelijke moorden. Een
van de terugkerende elementen in deze murder ballads is het onschuldige slacht‐
offer dat gedurende de dagelijkse activiteiten, volkomen onverwacht wordt over‐
vallen door een beestachtige moordenaar. Reijnders past dit standaard ‘goed en
kwaad’ narratief toe op het programma van misdaadverslaggever Peter R. de
Vries, maar ook de reconstructies van Opsporing Verzocht verlopen steeds vaker
volgens dit patroon. De redactie van Opsporing Verzocht presenteert het slacht‐
offer graag in de dagelijkse routine, bijvoorbeeld in huiselijke kring. Dit vreed‐
zame beeld wordt onverwacht en wreed verstoord door wildvreemde overvallers,
waarbij het gebruikte geweld realistisch in beeld wordt gebracht. Vanzelfsprekend
verstrekt het rechercheteam om tactische redenen niet alle informatie over de
zaak. Het publiek kan hieraan de interpretatie verbinden dat criminelen zonder
enige aanleiding toeslaan.
Een tweede manier om betrokkenheid van de kijker te genereren, zeker bij zaken
waarvan geen reconstructie wordt gemaakt, is door informatie te geven over de
wijze waarop het slachtoffer het delict of de nasleep ervan heeft ervaren. Dat deel
van het verhaal wordt verteld door de presentatoren en steeds vaker door een
familielid van het slachtoffer, of door de politiewoordvoerder, die hier de rol
inneemt van vertegenwoordiger van het slachtoffer. Zo wordt in het geval van
een gewapende overval op een supermarkt in Culemborg het volgende verteld
door een politievertegenwoordiger:

‘Daarom zijn we erg blij dat we beelden kunnen laten zien van deze mannen,
want wat ze de bedrijfsleider hebben aangedaan was heel erg. De man dacht
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echt dat z’n laatste uur geslagen had en hij heeft het daar heel moeilijk mee
gehad. Gelukkig is ie wel weer aan het werk, maar dan in een ander filiaal.’17

Op de regionale televisie hebben de verhalen over slachtoffers vaak een wat beel‐
dender karakter. Zo vertelt politieproducer Boots in Bureau Brabant over een
gezin dat slachtoffer is geworden van een gewapende overval:

‘De wond geneest niet goed, hij heeft veel pijn en elke dag moet hij verzorgd
worden thuis. Om over werken nog maar niet te praten, want dat kan hij nog
wel even vergeten. (...) Ja die moeder die probeert zo goed en zo kwaad als
het gaat de boel wel bij elkaar te houden, want in het begin durfden de kinde‐
ren eigenlijk helemaal niet meer terug naar huis. Dat gaat nu wat beter. Ze
slapen nog slecht en ze hebben nachtmerries, dus dat is wat minder nog.
Maar ja, als je bedenkt dat die jongste nog maar vier is, de oudste die vader
toch wakker moest houden op het moment dat hij bijna dood bloedde, die is
nog maar elf.’18

Een derde manier waarop identificatie van de kijker met het slachtoffer wordt
bevorderd is door afkeurende of neerbuigende uitlatingen over de plegers van cri‐
minaliteit. Dit narratief komt in vergelijking met de andere twee verhaalvormen
overigens het minst vaak voor. In de woordkeus is Opsporing Verzocht over het
algemeen redelijk terughoudend met het vellen van een moreel oordeel over de
dader, en wordt de dader vooral als ‘slecht’ geconstrueerd door het leed van het
slachtoffer te beschrijven. Ook wordt er voornamelijk gesproken over ‘verdach‐
ten’. Toch wordt wel eens verwezen naar ‘daders’19 en doen de presentatoren bij
sommige zaken uitspraken over de persoon van de verdachte:

‘Hoe diep kun je zinken? Waarschijnlijk niet veel dieper dan deze man. Want
hij overvalt met een vriend een bloemenkiosk… bij een crematorium.’20

Na dit onderwerp worden de kijkers aangemoedigd om direct te bellen als zij ver‐
moeden wie deze ‘laffe en behoorlijk respectloze jongens’ zijn. Ook korps Hol‐
lands-Midden spreekt over overvallen die ‘laf en dom’ zijn.21 Een uitschieter is
een stigmatiserend bericht over skimming op de opsporingssite van de politie
Limburg-Noord op 30 september 2009:22

17 Bron: Opsporing Verzocht, uitzending van 25 mei 2010. ‘Culemborg: Gewapende overval/culem‐
borg.mov’, <www.youtube.com/watch?v=vxDR1Ekl1fE>, geraadpleegd op 25 september 2010.

18 Bron: Bureau Brabant, uitzending van 25 oktober 2010. ‘Bureau Brabant – Gewelddadige overval
Rijkevoort’ <www.youtube.com/watch?v=k-M9zGyclVM>, geraadpleegd op 28 oktober 2010.

19 Bron: Opsporing Verzocht, uitzending van 28 september 2010. ‘Cold Case: moord prostituee’,
<www.youtube.com/watch?v=rD-Ml2-XUF8>, geraadpleegd op 1 oktober 2010.

20 Bron: Opsporing Verzocht, uitzending van 21 september 2010. ‘Driehuis: Overval bloemenkiosk’,
<www.youtube.com/watch?v=1f6Sz80SkKw>, geraadpleegd op 23 september 2010.

21 <www.politie.nl/hollands-midden/opsporing/100204overvalschoonhoven.asp>, laatst geraad‐
pleegd 5 januari 2011.

22 <www.politie.nl/limburg-noord/opsporing/venloskimming.asp>, bekeken op 30 juli 2010.
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‘(...) Dat geplunderde geld stroomt rechtstreeks in de zakken van internatio‐
naal georganiseerde criminelen, vooral afkomstig uit Roemenië. (...) De poli‐
tie is op zoek naar een groep vermoedelijk Roemeense skimmers die landelijk
actief zijn.’

De volgende week:

‘Dat onderwerp heeft u flink aan het denken gezet, want er kwamen zo’n
40 tips binnen, daardoor weten we onder andere nu waar deze dikke man nu
is. Die blijkt al voor iets anders in de cel te zitten. En dat onderwerp had nog
een ander mooi resultaat. (...) Die 2 skimmers zitten uiteraard vast, ze zijn 21
en 28 jaar en komen uit... inderdaad, Roemenië.’

De in Opsporing Verzocht en regionale programma’s en op websites vertoonde
berichten zijn daarom zeker geen neutrale berichten: de verhaalstructuur nodigt
de kijker uit zich met het slachtoffer te identificeren en portretteert de dader als
buitenstaander. Daarmee wekken de reconstructies, onbedoeld, tegelijk de sug‐
gestie dat iedereen een potentieel slachtoffer is. Criminaliteit wordt in dit narra‐
tief gepresenteerd als volledig oncontroleerbare gebeurtenis die op elk moment in
onschuldige levens kan toeslaan (Kohm, 2009; Jewkes, 2004). Garland stelt dat
‘(...) Publicized images of actual victims serve as the personalized, real life, it-
could-be-you metonym for a problem of security that has become a defining fea‐
ture of contemporary culture’ (Garland, 2001: 11). Door vanuit het perspectief
van het slachtoffer te berichten dragen de media bij aan een permanente bood‐
schap van ‘gevaar’ in de media (Boutellier, 2002: 149).
De vraag kan worden gesteld of opsporingsberichtgeving de kijker niet bang
maakt in plaats van vertrouwen geeft in de politie. In een van de weinige studies
die hiernaar zijn gedaan, onder kijkers van het Limburgse opsporingsprogramma
De Gouden Tip, blijkt dat de kijkers zich na het bekijken van de uitzending onveili‐
ger voelden dan de controlegroep wiens veiligheidsgevoel voorafgaand aan de uit‐
zending was onderzocht (Van Gaal, 2007). Ook dit zou tot gevolg kunnen hebben
dat kijkers wegzappen of murw worden.

5.2 Het handhavingsframe van GeenStijl
Op het eerste gezicht lijken de opsporingsberichten vanuit de politie en de berich‐
ten zoals ze door GeenStijl worden gepresenteerd vooral te verschillen in stijl en
taalgebruik. Maar nadere beschouwing laat zien dat er ook grote verschillen zitten
in de framing van de berichten. In tegenstelling tot het slachtoffergerichte Opspo‐
ring Verzocht is in de berichtgeving van GeenStijl een handhavingsframe te her‐
kennen. In de eerste plaats is de hoofdrol niet weggelegd voor het slachtoffer,
maar voor de dader. Net als de politie wordt deze vaak belachelijk gemaakt. Het
bericht waarmee dit artikel begon is daar een voorbeeld van. Een ander bericht
over mishandeling door een jonge vrouw luidt:

‘Deze drilpudding vond het nodig een mevrouw uit te schelden en in haar
gezicht te beuken. Niet slim wanneer je wordt gefilmd. Signalement rolmops:
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15, 16 jaar, 1.70m, moddervet postuur, goedkope witte uitverkoopjas en dito
laarzen. Gaarne tips naar 0800-TUIG of @PolitieUtrecht. Tijd gaat nu in.’23

Een ander voorbeeld is een recent bericht over diefstal van een iPhone uit een piz‐
zeria:24

‘Kun je wel zeggen; pizza = vies en laat die toko dan ook niet onbemand. Maar
feit is dat we in Nederland met onze jatten van andermans spullen dienen af
te blijven. De politie van Breda zegt: ‘niets met de foto’s te kunnen’. Wij zeg‐
gen: de popo van Kielegat praat peop. Wij doen een smile, u staat op GeenStijl.
Fotostrip na de klik. NY Pizza geeft een “damn tasty” vergoeding voor de gou‐
den tip.’

In het frame van Opsporing Verzocht ligt het gezag bij de politie, en wordt de kijker
gevraagd reeds bekende informatie te melden bij de politie. GeenStijl roept
gebruikers echter op om zelf op zoek te gaan naar de verdachten en dus de opspo‐
ringstaak van de politie over te nemen. Waar Opsporing Verzocht de kijker tracht
aan te spreken door medeleven te wekken met het slachtoffer, activeert GeenStijl
de gebruiker met een jacht op de dader. Net als bij Opsporing Verzocht wordt
opsporing gecombineerd met entertainment, maar waar dit bij Opsporing Verzocht
de vorm krijgt van een dramatisch verhaal presenteert GeenStijl opsporing als een
spelletje. Naast ‘tijd gaat nu in’ worden GeenStijl-gebruikers veelvuldig opgeroe‐
pen ‘namen en rugnummers’ te leveren, ‘herken ze allemaal’25 of het ‘snelheids‐
record in de daderpakkerij te breken’.26

Het verschil tussen Opsporing Verzocht en GeenStijl kan worden verduidelijkt aan
de hand van de typen burgerbetrokkenheid die Terpstra onderscheidt (2010: 83).
In Opsporing Verzocht worden burgers aangesproken als ‘ogen en oren’ van de
politie, maar hebben zij beperkte autonomie: de verantwoordelijkheid voor de vei‐
ligheid blijft in handen van het gezag. En aangezien criminaliteit als zeer gevaar‐
lijk en gewelddadig wordt gepresenteerd, is dat maar goed ook. Op GeenStijl ech‐
ter bestaat burgerparticipatie niet alleen uit meepraten, maar ook uit meedoen,
en is sprake van een grote mate van autonomie van burgers ten opzichte van de
politie. GeenStijl presenteert de samenleving als een gemeenschap van zelfred‐
zame personen die sociale controle zelf actief ter hand nemen. Criminaliteit is
niet gevaarlijk, maar iets waar de digitale gemeenschap tegen opgewassen is: hier
is geen sprake van meepraten, maar van handhaving in eigen beheer.

Het handhavingsframe komt ook tot uitdrukking in de ruim aanwezige norma‐
tieve elementen op GeenStijl, waar opsporingsberichtgeving vanuit de politie
– uitzonderingen daargelaten – expliciete morele oordelen vermijdt. Daarmee lijkt
de GeenStijl-berichtgeving in de behoefte te voorzien die Jack Katz (1987) in zijn

23 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2010/04/gezocht_propje_na_ijsballengev.html#comments>,
laatst geraadpleegd 8 juli 2011.

24 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2011/03/kijk_nou_man_steelt_iphone_in.html>.
25 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2010/03/smile_wassenaarse_benzinedieve.html>.
26 <www.GeenStijl.nl/mt/archieven/2010/04/hoi_overvaller_tankstation_op.html>.
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klassieke artikel ‘What makes crime “news”‘ toeschrijft aan misdaadnieuws. In
navolging van Durkheim schetst Katz de moderne wereld als een situatie van ano‐
mie, waarin mensen dagelijks worden geconfronteerd worden met morele vragen
waarop het antwoord onzeker is. Misdaadnieuws raakt aan deze morele kwesties:
zonder dat het direct antwoord geeft op morele vragen, biedt het de nieuwsconsu‐
ment wel de gelegenheid om te reflecteren op zijn eigen morele dilemma’s. ‘Each
day in myriad ways the metropolitan news reader must work out his position on
dimensions of moral callousness, personal audacity and faith in collective enter‐
prises, and these are the very matters which the news depicts criminals as test‐
ing’, stelt Katz (1987: 235).
Deze functie is ook te herkennen in de berichten op GeenStijl. Deze betreffen niet
de ernstigste delicten, zoals in Opsporing Verzocht, maar vaak juist banale, veel‐
voorkomende gebeurtenissen die voor de GeenStijl-lezer herkenbaar zijn vanuit
hun dagelijkse belevingswereld. Beledigingen in het uitgaansleven, diefstal van
een mobiele telefoon, het zijn situaties die iedere jongere wel eens in zijn om‐
geving heeft meegemaakt of zou kunnen meemaken. De berichten bieden, door
het belachelijk maken van de dader en het veelvuldig vermelden dat dit soort
zaken ‘niet normaal’ is, eerder geruststelling dat de sociale en morele orde nog
intact is dan dat ze de angst voor slachtofferschap zullen vergroten, zoals in het
geval van Opsporing Verzocht.
Katz wijst er ook op dat misdaadnieuws individueel wordt geconsumeerd, maar
toch een gevoel van verbondenheid kan geven door de collectieve afkeuring. Ook
GeenStijl bevordert een gemeenschapsgevoel zonder dat dit afbreuk doet aan de
individuele beleving van de berichten. De berichten bieden een bevestiging van de
verontwaardiging die de lezer zal voelen en stellen hem gerust dat hij hierin niet
alleen staat. Ze stellen de lezer zelfs in staat om dit gevoel te delen met anderen.
De berichten bevestigen dat inbreuken op de sociale orde niet onbestraft blijven:
als de politie er niets aan doet, is er altijd nog de internetgemeenschap.
Zo is het internet geen normloze ‘zone van anomie’ maar juist een instrument
voor handhaving van sociale normen (Solove, 2007). Online communicatie brengt
nieuwe vormen van verbinding voort, die nieuwe inhoud geven aan de durkheimi‐
aanse bestraffing in de gemeenschap (Franko Aas, 2006). Ironisch genoeg is juist
het als anti-establishment gepresenteerde GeenStijl een bron van sociale controle.
Meer nog dan opsporing staat de berichtgeving op GeenStijl in het teken van
nieuwe punitiviteit en shaming, juist voor relatief kleine overtredingen van regels
en sociale normen, die in toenemende mate onbestraft blijven als gevolg van de
anonimisering in de samenleving. Het internet voorkomt dat overtreders hiermee
kunnen wegkomen en biedt de mogelijkheid tot ‘bestraffing’, niet in formele zin,
maar doordat mensen hun afkeuring kunnen uitspreken tegen de door hen erva‐
ren hufterigheid (Solove, 2007; Mayer-Schönberger, 2009).
Voor de betrokkenen kunnen de gevolgen van eigenhandige sociale controle ech‐
ter verstrekkend zijn. De jongens uit Goutum uit het bericht waarmee deze bij‐
drage begint, werden herkend in de omgeving en aangesproken door ouders,
vrienden en in de omgeving. Na hun aanhouding en bestraffing zijn hun beelden
door de politie van dadergezocht.nl verwijderd. Op GeenStijl is hun foto echter
nog steeds te zien. Ook van tien andere jongeren, die er niets mee te maken
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hadden, werden de Hyves-profielen op GeenStijl gezet. Het is niet bekend of zij
hiervan negatieve gevolgen hebben ondervonden. De politieproducer van Dader‐
gezocht.nl geeft aan dat met de traditionele media goede afspraken te maken zijn
over het verwijderen van beelden. Op ‘grote instituten’ zoals GeenStijl heeft de
politie echter geen vat. ‘Ze doen waar ze zin in hebben, en voelen zich verheven
boven alles en iedereen’, stelt hij.
In zijn boek Delete stelt Mayer-Schönberger dat het internet onze maatschappij
verandert van een maatschappij waarin we moeite moeten doen om informatie te
bewaren naar een samenleving waarin we moeite moeten doen om zaken te ver‐
geten (2009). Nu de politie geen controle heeft over de verspreiding van opspo‐
ringsberichten kunnen internetsites een permanent, openbaar toegankelijk straf‐
blad creëren (Solove, 2007). De vraag of betrokkenen (verdachten, daders en
slachtoffers) hiervan geen buitenproportionele reacties ondervinden, is een rele‐
vante vraag voor toekomstig onderzoek.

6 Conclusie

In deze bijdrage is verkend welke boodschap opsporingsberichten vanuit de poli‐
tie geven over criminaliteit, en hoe deze boodschap verandert wanneer deze
berichten worden overgenomen door private websites. Klassieke modellen van
mediarepresentatie zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Wat betreft de opspo‐
ringsberichtgeving vanuit de politie, kunnen we concluderen dat deze belangrijke
kenmerken vertoont van het manipulatiemodel. In lijn met het manipulatiemodel
is opsporingsberichtgeving de stimulus, die de juiste respons moet oproepen bij
het publiek, of, zoals in een van de interviews werd gesteld, de knop moet indruk‐
ken. Een belangrijk verschil is dat er geen sprake is van eenrichtingsverkeer van
media naar het publiek, maar dat de reactie van het publiek wordt gevraagd bin‐
nen het frame waarin de politie als autoriteit en het publiek als behulpzaam
wordt gedefinieerd. Het publiek mag reageren, maar wel binnen het kader van de
hiërarchische verhouding tussen politie en burgers. Opsporingsberichtgeving
zoals in Opsporing Verzocht kan daarmee worden beschouwd als een vorm van res‐
ponsabilisering die niet alleen bijdraagt aan de bestrijding van criminaliteit, maar
ook leidt tot een controlecultuur waarin die criminaliteit als een omvangrijk en
gevaarlijk probleem wordt beschouwd dat alleen kan worden opgelost door het
ingrijpen van de politie (Garland, 2001; Simon, 2007).

Gezien de hoeveelheid beschikbare beelden kan de politie echter onmogelijk een
eenduidige boodschap verspreiden. Lokale politiekorpsen maken daarom hun
eigen afwegingen met betrekking tot de getoonde delicten. Daardoor ontstaan
tegenstrijdige frames: waar landelijke opsporingstelevisie criminaliteit presente‐
ren als schokkend geweld dat onverwacht in onschuldige levens kan toeslaan,
waarbij iedereen een potentieel slachtoffer is, tonen regionale programma’s en
websites juist kleine criminaliteit in al zijn banaliteit. De hedendaagse praktijk is
dus alleen al om deze reden pluriformer dan het manipulatiemodel suggereert.
Bovendien is het sterk de vraag of het publiek precies zo te beïnvloeden is als het
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manipulatiemodel veronderstelt: in deze bijdrage is gesuggereerd dat de politie-
opsporingsberichtgeving ook angst kan aanjagen of juist tot gevolg kan hebben
dat het publiek afstompt. In hoeverre deze reacties ook daadwerkelijk optreden,
kon in dit exploratieve onderzoek niet worden vastgesteld.

In het pluriforme medialandschap van vandaag heeft de politie niet langer de
macht over het eigen bericht. Daders, slachtoffers, en vooral het publiek zijn al
lang geen passieve consumenten van het politienieuws meer – als ze dat al ooit
waren. Doordat de politie zich bedient van nieuwe media kunnen politieberichten
gemakkelijk worden overgenomen door private websites. Daardoor wordt de (al
niet helemaal) eenduidige berichtgeving vanuit de politie doorbroken en ontstaat
een variëteit aan interpretaties. Soms worden ze getransformeerd tot nieuws,
soms geconsumeerd als entertainment. In beide gevallen kan daderschap van
haar morele lading worden ontdaan doordat criminaliteit als alomtegenwoordig
en normaal wordt gepresenteerd. Een derde mogelijkheid is dat het gezag van de
politie dat de berichten oorspronkelijk beogen te ondersteunen, juist wordt
ondermijnd.
De belangrijkste gedaanteverwisseling doet zich echter voor ten aanzien van het
publiek. Op een website als GeenStijl is de mediaconsument niet langer de aan‐
gever van de politie, maar oefent deze zelf actief sociale controle uit, desnoods in
plaats van de politie. Opsporing via internet leidt tot een gelijkwaardiger relatie
tussen politie en burger, maar die gelijkwaardigheid leidt er ook toe dat burgers
hun eigen invulling geven aan de opsporing. Dit kan een aanvulling zijn op for‐
mele handhaving, maar ze kan ook tot gevolg hebben dat opsporing gestart door
de politie uitmondt in willekeurige en disproportionele reacties.
De rechtseconoom Dan Kahan, aanvankelijk een voorstander van shaming, publi‐
ceerde in 2006 het artikel ‘What’s really wrong with shaming sanctions’. De ‘fout’
in shaming is volgens hem dat het niet alleen een boodschap bevat over degene die
wordt ‘geshamed’, maar ook een boodschap over de machtsverhouding in de
samenleving. Shaming-berichten bevatten een boodschap van hiërarchie en
ondergeschiktheid, van ‘wij’ tegen ‘zij’. Opsporingsberichtgeving heeft daarom
niet alleen gevolgen voor de oplossing van criminaliteit, maar ook voor de wijze
waarop het publiek, de politie en criminelen zich in de samenleving tot elkaar ver‐
houden. De onderliggende boodschap van opsporingsberichtgeving over de rol
van burgers en de positie van verdachten in de maatschappij zou uiteindelijk wel
eens van grotere betekenis kunnen zijn dan haar bijdrage aan het oplossen van
delicten.
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Etnografie en criminologie in het tropisch
regenwoud

Tim Boekhout van Solinge

Criminologisch onderzoek naar tropische ontbossing

In 2005 werd in de Braziliaanse Amazonestaat Pará de Amerikaanse non Dorothy
Stang doodgeschoten. Als beschermster van het regenwoud en de arme bosbevol‐
king had zij vijanden gemaakt onder grootgrondbezitters en houthandelaren, die
haar met de dood bedreigden. Uiteindelijk werd een veeboer veroordeeld voor de
moordopdracht, een andere voor het inhuren van de moordenaars. Internationale
media, vooral de Amerikaanse, berichtten veel over haar dood.
In 1988 trok de moord op rubbertapper Chico Mendes in de Braziliaanse Ama‐
zone veel internationale aandacht. In de deelstaat Acre werd Mendes vermoord
door de zoon van een veeboer. De achtergrond van deze moord was de sterk
expanderende veeteelt, wat leidde tot groeiende spanningen tussen veeboeren,
die regenwoud kappen en platbranden, en rubbertappers, die regenwoud willen
behouden.1 Mendes’ dood leidde tot een golf van internationaal protest over ont‐
bossing in de Amazone, wat de Braziliaanse autoriteiten verraste. Het leidde tot
een tijdelijke stop op veeteeltsubsidies in de Amazone en een tijdelijke afname
van de ontbossing. Mendes (1989) groeide uit tot icoon van bescherming van de
Amazone.
Dat in beide gevallen de moordenaar uit kringen van veetelers kwam, is, voor wie
de Amazone kent, niet verrassend. 70% van de ontbossing kan er worden toege‐
schreven aan veeteelt (Malhi e.a., 2008: 169). Veeboeren, veelal grootgrondbezit‐
ters, hebben er vaak conflicten met mensen die zich verzetten tegen ontbossing:
bosbewoners en regenwoudbeschermers. Dit leidt geregeld tot geweld door gewa‐
pende cowboys of ingehuurde pistoleros.
De boskap in tropische regenwouden past goed binnen het nieuwe veld van de
groene criminologie. Tropische ontbossing voltrekt zich wereldwijd met een snel‐
heid van verschillende voetbalvelden per minuut, wat vanzelfsprekend een pro‐
bleem is voor veel bosbewoners. Niet alleen is deze boskap vaak illegaal en maakt
hij diverse slachtoffers, hij is bovendien ook in andere opzichten schadelijk en een
bron van conflicten (Boekhout van Solinge, 2008a-b, 2010a-b).
Criminologen doen nauwelijks onderzoek naar tropische ontbossing, terwijl het
gaat om een thema waar criminologische concepten zich goed laten toepassen en

1 De doorgaans arme Amazonebodem staat geen (grote) rubberplantages toe, wat betekent dat
rubberbomen er in het wild groeien. Door beperkte bodemnutriënten zijn bomen in de Amazone
erbij gebaat dat hun nakomelingen niet dichtbij opgroeien. In dichte tropische regenwouden ver‐
spreiden dieren de meeste zaden; in plaats van wind en zwaartekracht zoals in Europa (Tudge,
2006: 343-344, Van Roosmalen 2008). Ook vissen doen dit, in het deel van de Amazone dat
maanden per jaar onder water staat (vloedbos). Eén vis, de tambaqui, eet (en verspreidt) ook de
grote rubberzaden.
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het, alleen al bij illegaal tropisch hardhout, gaat om een miljardenhandel. Wets‐
handhavers zijn meestal afwezig op dit terrein, zowel in de tropische bronlanden
als in de vooral westerse bestemmingslanden van producten uit regenwouden.
Illegale ontbossing wordt vooral bestudeerd door NGO’s, die soms, zoals de
Environmental Investigation Agency (EIA), op indrukwekkende wijze criminele
netwerken blootleggen. Ikzelf bestudeer tropische ontbossing sinds 2002. Aan‐
vankelijk reageerden sommige collega’s en studenten verbaasd: hoort dit bij cri‐
minologie? Maar de tijden veranderen en dat geldt ook voor de perceptie van dit
thema, dat nu deel uitmaakt van de (groene) criminologie.
In deze bijdrage bespreek ik verschillende illegale en schadelijke aspecten van tro‐
pische ontbossing. De vraag die daarbij centraal staat, is waarom zoveel van deze
ontbossing illegaal is en waarom er zo weinig tegen wordt opgetreden, in zowel
bron- als bestemmingslanden. Verder is dit artikel sterk methodisch van aard,
omdat ik uitgebreid inga op mijn kwalitatieve onderzoeksmethoden, etnografisch
veldwerk en interviews.
Etnografisch veldwerk is een goede – en wellicht de enige – manier om conflicten
rond tropische ontbossing te doorgronden. Door ter plaatse langere tijd door te
brengen en met direct betrokkenen te praten verkrijgt men inzicht in de com‐
plexiteit van situaties: belangen, machtsverhoudingen, conflicten en vraagstuk‐
ken van handhaving en (il)legaliteit. Onderzoek in en rond tropische regenwou‐
den is echter niet altijd eenvoudig en zonder risico’s. Mensen ontmoeten die
betrokken zijn bij ontbossing kan lastig en ook gevaarlijk zijn, omdat zij niet van‐
zelfsprekend bereid zijn een (criminologisch) onderzoeker te ontmoeten.2 Als
voorzorgsmaatregel maak ik mij daarom, afhankelijk van wie ik spreek, niet altijd
(meteen) als criminologisch onderzoeker bekend. Dit roept weliswaar onderzoeks‐
ethische vragen op en stelt mij als onderzoeker voor dilemma’s, maar het is soms
de enige manier om veilig onderzoek te doen en de juiste informatie te vergaren
(Boekhout van Solinge, 2009a).
De belangrijkste geografische focus van dit artikel ligt op het Amazoneregen‐
woud, waarvan tweederde in Brazilië ligt. Thans is 20% van de Amazone ontbost
en 80% daarvan vond plaats in Brazilië (Malhi e.a., 2008: 169). Het merendeel
van deze Braziliaanse ontbossing, 60%-80%, is illegaal (Boekhout van Solinge,
2010b: 272). Ikzelf bezocht (sinds 2003) verschillende malen de Braziliaanse
Amazone. Tevens geeft dit artikel etnografische impressies uit Indonesië (2005)
en van onderzoek in Nederland (sinds 2002).3 Indonesië gold indertijd als het
land waar tropische ontbossing zich het snelst voltrok, met bovendien het hoog‐

2 Het kwam ook voor dat medewerkers van NGO’s in het begin enige reserve hadden mij veel te
vertellen. Eén keer hoorde ik later: we vertrouwen je. NGO-medewerkers kunnen denken dat ik
voor een bedrijf of overheidsdienst informatie vergaar over een activistische NGO.

3 In 2001 besloot ik wat ik na mijn promotie over drugsbeleid (in 2004) wilde onderzoeken: de
veelal illegale houtkap in de tropen. Mijn promotor Frank Bovenkerk, die de criminologie erg
westers georiënteerd vond, steunde me. Ik begon met ‘groene’ vakken geven, eerst met veel gast‐
docenten. Reizen naar regenwouden bekostigde ik veelal zelf, maar ik kreeg ook een reis- en
onderzoeksstimuleringsbeurs van mijn faculteit (in 2005 en 2008). Ik maakte onderzoeksreizen
naar de Amazone (ook een kinderwens) en Indonesië (mijn moeders geboorteland), plekken met
grootschalige illegale houtkap.
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ste illegaliteitsaandeel: 70%-90% (Boekhout van Solinge, 2008c). In Nederland,
een belangrijk bestemmingsland van hout en andere tropenproducten, bezocht ik
bijeenkomsten over tropische bossen en (hard)hout, ontmoette houthandelaren,
rechtshandhavers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van NGO’s. Grotendeels
deed ik dit onderzoek zelf, soms met studenten, wat in die gevallen zal worden
aangegeven.

Groene en culturele criminologie

De groene criminologie kwam eind jaren 1990 op, maar kreeg begin deze eeuw
echt vorm. Wat wordt gezien als de eerste publicatie is A Green Field for Criminol‐
ogy van South (1998). In 2004 verscheen een groen hoofdstuk, ‘The Greening of
Criminology’ in een criminologiehandboek (Carrabine e.a., 2004). Ikzelf, onbe‐
kend met twee voornoemde publicaties, gebruikte de term groene criminaliteit
voor het eerst in 2004, maar had toen nog de voorkeur voor ‘eco-crime’ (Boek‐
hout van Solinge, 2004). In 2005 kreeg eco-crime een lemma toebedeeld in The
Sage Dictionary of Criminology en werd daar door Walters (2005) gedefinieerd als
milieucriminaliteit en andere schadelijke aantastingen van het leefmilieu.
De term Green Criminology werd voor het eerst gebruikt in 2006 als boektitel van
een collectie eerder verschenen artikelen over milieuonderwerpen en criminologie
(South & Beirne, 2006). Het jaar daarop bundelden Beirne en South (2007) een
serie nieuwe artikelen, waarmee zij het domein van de groene criminologie dui‐
delijker afbakenden. Niet criminaliteit, maar het schadebeginsel was het uitgangs‐
punt: schade aan het milieu, mensheid en dieren. Zij vatten daarmee schade bre‐
der op dan in het strafrecht en de criminologie gebruikelijk was. Ook definieerden
zij het slachtofferschap breder: niet alleen mensen, maar ook (andere) dieren en
ecosystemen kunnen slachtoffers zijn.
In 2008 verschenen groen-criminologische boeken onder redactie van Sollund
(2008) en van White (2008). Tegelijk deed eco-crime zijn intrede in studies van
georganiseerde misdaad (Boekhout van Solinge, 2008a). Deze publicaties laten
zien dat de noemer groene criminologie (nog) geen gemeengoed was; eco-crime en
environmental criminology werden evenzeer gebruikt.
Eco-crime en groene criminologie werden ook geagendeerd op criminologieconfe‐
renties. In 2003, op de conferentie van de International Society of Criminology in
Rio de Janeiro, waren panels gewijd aan eco-crime, maar dit kreeg geen vervolg.
Vijf jaar later, op de conferentie van de Nederlandse Vereniging voor Kriminolo‐
gie, was groene criminologie een nieuw en centraal thema. Op de conferentie van
de American Society of Criminology is sinds 2008 een van de drie United Nations
Panels gewijd aan eco-crime of green criminology. In 2011 is dat voor de vierde
opeenvolgende keer, met dit keer ook een ‘groene’ ronde tafel. In 2011 ziet ook
het wetenschappelijk tijdschrift Green Criminology het licht.
De publicaties en panels over eco-crime en green criminology maken duidelijk dat
dit recente termen zijn voor een zich nog vormend onderzoeksgebied. De defini‐
ties liggen niet geheel vast, noch is het onderzoeksterrein precies afgebakend,
maar de meeste beoefenaars accepteren het schadebeginsel als uitgangspunt.
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Het onderzoeksgebied is niet uitsluitend nieuw; er zijn overlappingen met
bestaande richtingen en benaderingen, zoals met geo- en milieuwetenschappen
en met dierenrechten. Binnen de criminologie is er overlap met de kritische crimi‐
nologie, georganiseerde criminaliteit, organisatiecriminaliteit, staatscriminaliteit
en milieucriminaliteit.
Toch is er een fundamenteel verschil. Bij deze langer bestaande takken van de cri‐
minologie betreft het gedragingen die zijn gecriminaliseerd, wat betekent dat hun
schadelijkheid formeel is erkend. Het domein van de groene criminologie is daar‐
mee vergeleken breder, want bij veel groen-criminologische onderwerpen is de
schade immers (nog) helemaal niet formeel erkend door wetgevers en hand‐
havers.4 Daarnaast definieert, zoals genoemd, de groene criminologie het slacht‐
offerschap en daarmee ook het schadebegrip breder. Zij doorbreekt daarmee het
tot dusverre antropocentrische karakter van de criminologie.
Groene en culturele criminologie hebben gemeen dat zij een deel van hun oor‐
sprong ontlenen aan de kritische criminologie. Ook kwamen beide op in de jaren
1990; de culturele criminologie net iets eerder. Hier zijn vooral de in de culturele
criminologie veelgebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden relevant, die wor‐
den toegepast op het thema tropische ontbossing.
Qua methoden is de culturele criminologie beïnvloed door culturele studies en
culturele antropologie. Van culturele studies zijn overgenomen de media- en taal‐
analyse, met name vertooganalyse (discourse analysis). Van de culturele antropolo‐
gie en de sociologiebeoefening van de Chicago School zijn de etnografische onder‐
zoeksmethoden overgenomen. Menig cultureel criminologisch onderzoeker
reflecteert en rapporteert daarbij over zijn eigen actieve, participerende rol, zijn
relatie met zijn onderzoeksobjecten en soms ook over de problemen of gevoelens
die daarbij komen kijken als die het onderzoeksverloop beïnvloeden (zie Ferrell &
Hamm, 1998).
Er wordt wel eens eenvoudig gedacht over kwalitatief onderzoek zoals interviews
en veldwerk, alsof het louter zou bestaan uit het voeren van wat gesprekken hier
en daar, waarmee het makkelijker en minder veeleisend zou zijn dan kwantitatief
onderzoek. Kwalitatief onderzoek vergt echter andere (sociale) vaardigheden en
stelt andersoortige eisen aan het beoordelingsvermogen van de onderzoeker.
Ten eerste gaat het hierbij om de voorbereiding en vooral contactlegging: toegang
krijgen tot personen of plaatsen. Bij etnografisch onderzoek is men vaak afhan‐
kelijk van sleutelpersonen en poortwachters (‘gatekeepers’) om toegang te krijgen
tot plekken en personen. Om die te vinden is het nuttig als de onderzoeker open‐
staat voor (toevallige) ontmoetingen en gebeurtenissen. Ten tweede geldt de nor‐
male wetenschappelijke eis van authenticiteit en representativiteit. Hoe betrouw‐
baar is het relaas van sleutelpersonen en respondenten en hoe representatief zijn
zij voor het onderzochte fenomeen? Een derde eis betreft het winnen van ver‐
trouwen, eerst dat van sleutelpersonen en poortwachters, daarna dat van respon‐

4 Hier valt te denken aan doorgaans legale activiteiten zoals schadelijke lozingen en uitstoot (o.a.
van broeikasgassen), experimenten op dieren, massale en vervuilende dierenexploitatie in de
intensieve veehouderij en vis- en garnalenkwekerijen, gebruik van bestrijdingsmiddelen in mono‐
culturen en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.
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denten. Dit geldt in sterkere mate voor deviante of illegale fenomenen, waarbij de
onderzoeker ervoor moet waken niet voor pottenkijker, politie-informant of
‘spion’ te worden gezien.5 Bij onderzoek naar illegale fenomenen en wetsovertre‐
ders in real life (en dus niet in de bajes of vanuit dossiers), met name daar waar de
rechtsstaat zwak is en het geweldsmonopolie niet in handen is van overheids‐
personeel, is dit bovendien essentieel gelet op mogelijke veiligheidsrisico’s voor de
onderzoeker. In dergelijke gevallen is een cruciale vraag bij respondenten, sleutel‐
personen en poortwachters: is het veilig met deze persoon mee of in zee te gaan?
Ikzelf werd voor het eerst met deze veiligheidsvragen geconfronteerd toen ik als
student (in 1993-1994) onderzoek deed in door gewapende bendes gecontro‐
leerde sloppenwijken in Jamaica (Boekhout van Solinge, 2009b-c). Later, tijdens
(drugs)onderzoek in verschillende landen, ontmoette ik allerlei drugsdealers en
bezocht meer achterstandsbuurten. Ik raakte nog meer bewust van het belang
van vertrouwen winnen en de wezenlijke rol van poortwachters voor de veilig‐
heid. Dergelijke veiligheidskwesties doen zich ook voor bij onderzoek in landelijke
gebieden waar grootschalige misdrijven tegen de leefomgeving worden gepleegd.6

Onveilige plekken bezoekend en potentieel gevaarlijke mensen ontmoetend,
leerde ik op mijn gevoel te vertrouwen. Dit moge in de oren van sommigen on‐
wetenschappelijk klinken en het staat niet vermeld in de op rede gebaseerde
handboeken over onderzoeksmethoden,7 maar door reis- en onderzoekservarin‐
gen wijs geworden werd mijn gevoel – we kunnen het ook intuïtie of fingerspitzen‐
gefühl noemen – een indicator voor mijn (on)veiligheid. Gaandeweg ging ik er
meer op vertrouwen, of leerde het beter (her)kennen, en paste het breder toe, ook
bij situaties of beslissingen die niet mijn veiligheid betroffen. Bij een goed gevoel
over een situatie ga of zet ik door; ik ga ervan uit dat ik op de goede weg ben om
een beoogd doel te bereiken. Bij een (duidelijk) slecht gevoel veronderstel ik dat
de ingeslagen weg niet de geschikte is, waarna ik niet doorga met een persoon,

5 Verscheidene malen is me tijdens drugsonderzoek gevraagd: ‘Hoe weet ik dat jij niet voor de poli‐
tie werkt?’ Eén keer hoorde ik in Jamaica: ‘Ik geloof dat jij oké bent, maar denk er om dat ande‐
ren kunnen denken dat je voor de DEA of CIA werkt’. Geconfronteerd met vragen of ik voor
politie of justitie werk, is mijn standaardreactie dat ik niet in namen (maar in fenomenen) ben
geïnteresseerd, en vooral hún verhaal wil horen (en niet dat van politie of media).

6 Ik ben een paar keer gewezen op de risico’s van onderzoek naar houtkap en houthandel. ‘Je
beseft toch wel dat het gevaarlijk is dat te bestuderen?’, of: ‘Kijk uit hoor. Dat is een smerige busi‐
ness’. De persoon die dat laatste zei is een Nederlander met een groot netwerk, waaronder crimi‐
nele contacten, onder andere via de vechtsport die hij beoefent. Hij wist ook, wat ik eerder
hoorde, dat sommige Nederlandse drugshandelaren investeren in tropisch hardhout. De reden
daarvan kan zijn dat in houtladingen vanuit de Amazone, ook Colombia’s achterdeur, soms
cocaïne wordt gesmokkeld. Een Nederlandse houthandelaar in de Amazone vertelde me dat een
collega-houthandelaar hiervoor miljoenen was geboden. Na zelf veel tijd in de Amazone te heb‐
ben doorgebracht kwam ik er steeds meer achter dat de houthandel er inderdaad allesbehalve
schoon is. Integendeel, het betreft een (groten)deels illegale sector met relatief veel geweld‐
pleging.

7 Toch kan ook wetenschappelijk onderzoek niet los worden gezien van gevoel. Er zijn voorbeelden
van wis- en natuurkundigen die op hun intuïtie vertrouw(d)en bij het wel of niet doen van een
experiment of exploreren van een theoretische mogelijkheid. Ervaren headhunters gaan ook
nogal eens uit van hun gevoel bij de selectie van kandidaten. ‘Ik weet het vaak in de lift al’ (dus
nog voor het echte selectie- of sollicitatiegesprek), hoorde ik eens.
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activiteit of strategie. Dit artikel bevat verschillende voorbeelden van dergelijke
situaties. Niet eerder beschreef ik in een wetenschappelijke publicatie zo vaak en
expliciet mijn gevoelens, wat wellicht verbazing of onbegrip wekt. Het is echter de
correcte weergave van hoe ik te werk ging.

Groene criminologie in het tropisch regenwoud

Tropische regenwouden zijn de laatste plekken waar stammen leven zonder con‐
tact met de moderne samenleving. Volgens Survival International zijn er nog zo’n
honderd, levend op twee plekken: in de Amazone, het grootste tropische regen‐
woud, en op Nieuw-Guinea, het grootste tropische eiland.
Nieuw-Guinea is een van de meest onaangetaste plekken, met grotendeels onbe‐
kende bossen en zeldzame dieren als boomkangoeroes en paradijsvogels. Ook
wonen er honderden Papoeastammen, van wie enige tientallen leven zonder con‐
tact met de moderne samenleving. Het westelijk deel van Nieuw-Guinea is de
meest oostelijke provincie van Indonesië, het oostelijk deel is het land Papoea-
Nieuw-Guinea (PNG). Wat beide zijden gemeen hebben, is dat zij doelwit zijn van
illegale houtkap van vooral merbau, dat veel wordt verkocht in Europa en Noord-
Amerika. De illegale boskap bedreigt hiermee (onbekende) Papoeastammen en
bijzondere flora en fauna (Boekhout van Solinge, 2008c).
De meeste afgezonderde stammen leven in de Braziliaanse Amazone. In de jaren
1960 werd daar het aantal indianenstammen zonder contact geschat op 250
(London & Kelly, 2007: 35). Het Braziliaanse Indianenagentschap FUNAI schat
hun aantal thans op 68, met ongeveer 50 ervan in de westelijke Amazone nabij
Peru.8

In totaal leven er in Brazilië ongeveer een half miljoen indianen, een klein deel
van het aantal dat er was voordat de Europeanen kwamen. Het merendeel
bezweek door geweld, slavernij en vooral aan ziekten waartegen zij geen weer‐
stand hadden, zoals griep. Geïmporteerde ziektes vormen nog immer een bedrei‐
ging. Het komt nog steeds voor dat zodra een stam contact krijgt met buiten‐
staanders, een substantieel deel ervan binnen enkele maanden bezwijkt.
Op papier genieten indianen bescherming en leven ze in reservaten die niet
mogen worden ontbost. In de praktijk worden die rechten vaak geschonden.
Omdat indianen zich vaak aan de onderkant van de samenleving bevinden (en
Brazilianen van Europese komaf aan de bovenkant), gecombineerd met het feit
dat zij leven in bossen die anderen willen exploiteren, trekken zij vaak aan het
kortste eind. Hun lage sociale status impliceert ook dat sommige elitaire groot‐
grondbezitters van mening zijn dat het onnodig en onredelijk is dat de indianen
met hun reservaten zoveel leefruimte hebben (Holtwijk, 2006). Boeren, hout‐
hakkers en goudzoekers gebruiken dezelfde neutralisatietechnieken voor illegale
exploitaties van indianenreservaten. De Braziliaanse Inheemse Missionarisraad
CIMI (2009) brengt jaarlijks geweld tegen indianen in kaart, wat een waslijst op‐

8 In 2008 en 2011 verschenen in diverse media luchtfoto’s van indianenstammen die leven zonder
contact met de moderne samenleving. Zie Boekhout van Solinge (2008d, 2010b).
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levert van moorden en bedreigingen. De daders zijn vaak gewapende huurlingen
van veeboeren, maar kunnen ook houtkappers, goudzoekers, mijnbouwers of
politiemensen zijn.
Ook indianen zonder (vreedzaam) contact met de moderne samenleving zijn gere‐
geld slachtoffer. De Braziliaanse wet schrijft voor dat zodra onbekende indianen
ergens worden aangetroffen, hun leefgebied beschermd wordt verklaard. Groot‐
grondbezitters die een stuk bos willen ontginnen waar onbekende indianen
wonen, willen deze daarom nogal eens verjagen of vermoorden, opdat het daar‐
mee ‘onbewoond’ wordt en geëxploiteerd kan worden (Holtwijk, 2006).
Indianen zijn echter lang niet de enige slachtoffers van ontbossing, want in tegen‐
stelling tot wat vaak wordt aangenomen, zijn de meeste inwoners van de Ama‐
zone géén indianen. In de Braziliaanse Amazone wonen zo’n twintig miljoen
mensen, waarvan indianen een kleine minderheid vormen van 2,5%.9 In absolute
aantallen zijn de meeste slachtoffers van ontbossing er niet-inheems.
Naast menselijke schade, is tropische ontbossing ook gerelateerd aan andere
schade. De Amazone vertegenwoordigt een derde van het nog resterende tropi‐
sche regenwoud. Het Amazonewoud kent een extreem hoge diversiteit aan flora
en fauna en geldt als het meest biodiverse gebied op aarde. Op één hectare Ama‐
zoneregenwoud kunnen meer dan duizend boomsoorten groeien, een veelvoud
van het aantal Europese boomsoorten. Elke boom heeft een unieke variëteit aan
dieren en insecten; sommige bomen herbergen wel 1500 soorten insecten (Lon‐
don & Kelly, 2007: 24). Alle tropische regenwouden tezamen herbergen ruim de
helft van alle dier- en plantensoorten, wat hen maakt tot hoofdkwartieren van de
biodiversiteit, terwijl zij slechts 6% van het aardoppervlak innemen. Door de tro‐
pische ontbossing zijn zij tegelijkertijd de voornaamste abattoirs van uitstervende
soorten (Wilson, 2002: 59). Met het huidige, hoge tempo waarin soorten uitster‐
ven wordt een ernstige aantasting van de biodiversiteit een realistischer scenario,
met het risico op een nieuwe uitstervingsgolf op aarde (Leakey & Lewin, 1996).10

Het belang van milieubehoud en het verlies aan biodiversiteit wordt steeds meer
internationaal erkend. Sinds 1975 is CITES van kracht, de internationale conven‐
tie voor de handel in bedreigde soorten. Een beperking van CITES is wel dat dit
handelsverdrag alleen gaat over soorten, en habitatverlies – de voornaamste
reden dat soorten uitsterven – niet aan de orde stelt. Bij de Rio Declaratie van
1992, op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling, kwamen het milieu‐
vraagstuk en duurzame ontwikkeling duidelijker op de internationale agenda,
maar soorten- en habitatverlies werden er niet in genoemd. Tien jaar later, bij de
VN-conventie over biodiversiteit in Den Haag was dat wel zo. Het verlies aan bio‐
diversiteit werd erkend en een significante reductie van het biodiversiteitsverlies

9 Bij de volkstelling van 2005 classificeerden 519.000 Brazilianen zich als indiaan. Een aanzienlijk
deel van de inwoners van de Braziliaanse Amazone (van twintig miljoen) bestaat uit zogenoemde
caboclos, letterlijk koperkleurigen, mensen van westerse (vaak Portugese) en indiaanse afkomst.

10 Het leven op aarde kende vijf uitstervingsgolven (‘mass extinctions’), de laatste zo’n 65 miljoen
jaar geleden, met de dinosaurussen als bekendste uitgestorven soorten. Tegenwoordig sterven
soorten in een ongekend hoog tempo uit en wordt de rode lijst van (ernstig) bedreigde diersoor‐
ten steeds langer. Er zijn verschillende oorzaken zoals vervuiling en klimaatverandering, maar
habitatvernietiging is de belangrijkste.
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werd als doelstelling geformuleerd. Later in 2002, op de VN-top over duurzame
ontwikkeling in Johannesburg, werd daar ook een streefjaar bij bepaald, 2010,
door de VN uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit.11 In 2010 bleek echter ook,
uit een artikel in Science, dat de biodiversiteit nog steeds afneemt en dat de
risico’s op uitsterving blijven toenemen (Butchart e.a., 2010).
Met het verdwijnen van soorten gaan ook potentiële medicijnen verloren. Een
kwart van onze medicijnen is oorspronkelijk afkomstig uit tropische regenwou‐
den, meestal gebaseerd op traditionele botanische kennis. Veel planten in de zeer
biodiverse regenwouden zijn nog wetenschappelijk onbekend en hun vernietiging
verontrust ook de farmaceutische industrie.
Een soort schade die vrij recent wordt erkend is de bijdrage van tropische ontbos‐
sing aan broeikasgassen en klimaatverandering. Tropische ontbossing is verant‐
woordelijk voor 18% van alle broeikasgassen, meer dan al het water-, weg- en
vliegverkeer samen. Dit betekent dat in zekere zin iedereen en vooral toekomstige
generaties ook potentiële slachtoffers zijn van tropische ontbossing.

Stroomafwaarts in de Amazone: Manaus – Santarém – Belém

Ik bezocht de Amazone voor het eerst in 2003, nadat ik in Rio de Janeiro sprak
over tropische ontbossing op de conferentie van de International Society of Crim‐
inology. Ik vloog vierduizend kilometer naar het noorden, naar Manaus, een stad
met twee miljoen inwoners, waar twee grote rivieren samenkomen, de ene uit
Peru, de andere uit Colombia.
Manaus was in het industriële tijdperk het wereldcentrum van rubber, toen de
Braziliaanse Amazone het monopolie had op hoogwaardig rubber.12 De rubber‐
baronnen hadden geld zat. Manaus was een van de eerste steden in Zuid-Amerika
met elektriciteit en was beroemd om zijn prachtige operatheater, waarvan de
onderdelen werden geïmporteerd uit Europa. De oprit was van rubber, zodat
artiesten en publiek niet werden gestoord door hoefgekletter als rijtuigen met
verlate bezoekers arriveerden. Begin twintigste eeuw stortte de Amazone-econo‐
mie in, toen de Europese koloniën in tropisch Azië plantagerubber produceerden
en exporteerden.13 De Aziatische rubberbomen groeiden op basis van 70.000
zaden die de Brit Henry Wickham in 1876 de Amazone uit smokkelde.
Tegenwoordig is Manaus een belangrijke industriestad. De haven is 1500 kilo‐
meter van zee, maar de diepe en kilometersbrede Amazonerivier is makkelijk

11 Ook de EU sprak zich in dergelijke termen uit. Op de Europese Raad in Göteborg in 2001 werd de
EU-strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen en verklaarden Europese regeringsleiders
dat de biodiversiteitsafname een halt moest worden toegeroepen. Echter, als wordt gekeken naar
het EU-beleid inzake tropisch hardhout dat wordt ontwikkeld, is niet duurzaamheid maar (de
lagere standaard van) legaliteit een toekomstige conditie voor houtimport.

12 Rubber werd tijdens de rubber-boom niet alleen gebruikt voor stoommachines, maar ook voor
een groot aantal industriële producten. Alleen al voor de steeds meer gebruikte fiets- en later ook
autobanden was veel rubber nodig.

13 Het Amazonewoud heeft niet alleen armere grond, maar kent ook voor de rubberboom scha‐
delijke insecten en schimmels, die in tropisch Azië afwezig zijn. Rubbertappen in het wild, zoals
in de Amazone, is arbeidsintensiever en daarmee relatief duurder.
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navigeerbaar voor containerschepen. Manaus is ook de voornaamste bestemming
van toeristen die de Amazone bezoeken. Ook ik wilde kennismaken met het
Amazonewoud en leren over ontbossing. Ik had nog geen contactpersonen en
wist door eerder onderzoek dat ik tijdens bezoeken aan onbekende plekken open
moest staan voor ontmoetingen en gebeurtenissen.
In een hostel in Manaus ving ik een interessant gesprek op tussen een Frans echt‐
paar en hun Franssprekende Braziliaanse gids. Hij vertelde dat hij voor Green‐
peace had gegidst en repte over illegaal hout dat werd geëxporteerd vanuit de
Amazonehavens Belém, nabij de riviermonding, en Santarém, tussen Manaus en
Belém. Ik besloot beide steden in de deelstaat Pará te bezoeken. Pará is de Brazili‐
aanse Amazonestaat die het meeste hout exporteert en is berucht om zijn wette‐
loosheid zoals landjepik, illegale houtkap en geweldplegingen, zowel tegen bos‐
gemeenschappen als tegen regenwoud- en mensenrechtenbeschermers (Green‐
peace, 2003). Pará is daarmee de Braziliaanse staat met veruit de meeste landcon‐
flicten (CPT, 2009: 63).
Na twee dagen stroomafwaarts per boot arriveerde ik in Santarém. Veel hout lag
opgestapeld op de kades. Ik besloot om niet, zoals andere passagiers, meteen het
terrein te verlaten, maar wilde het hout nader bekijken. De diverse, vooral Euro‐
pese, bestemmingen waren op de zijkant geverfd en tot mijn verbazing was Flush‐
ing (Vlissingen) de meest voorkomende. Vrijwel geen van de houtstapels had een
houtkeurmerk wat, met veruit de meeste houtkap die er illegaal is, (hoogst)waar‐
schijnlijk op illegaliteit duidt.
Santarém, 800 kilometer van zee, staat bekend om zijn mooie witte stranden aan
de helderblauwe Tapajósrivier, die daar de Amazonerivier instroomt. Rubber‐
smokkelaar Wickham woonde jaren in Santarém, waar hij de rubberzaden verza‐
melde en ze ’s nachts heimelijk op een schip laadde. Santaréms regio is ook
bekend – door archeologische opgravingen van Anna Roosevelt (1996) – als plek
waar duizenden jaren geleden al indianen woonden. Met haar Amazone-onder‐
zoek trad Roosevelt in de voetsporen van haar overgrootvader, de Amerikaanse
president, die ook de Amazone exploreerde en er een boek over schreef.
Toen ik Santarém in 2003 bezocht, werd daar een grote soja-exporthaven opera‐
tioneel van sojagigant Cargill. Soja uit de zuidelijker Amazonestaat Mato Grosso
hoefde niet langer via Zuid-Brazilië te worden geëxporteerd, maar kon via Santa‐
rém direct op zeeschepen worden geladen naar Europa (vooral Nederland) en Azië
(vooral China). Een Engelssprekende bioloog die me gidste door het nationaal
park aan de Tapajósrivier vertelde dat de sojahaven ook grootgrondbezitters naar
Santarém bracht die er goedkope grond kochten of, gebruikelijker, inpikten.
Van Santarém vloog ik naar Belém. Onderweg keek ik mijn ogen uit toen ik zag
hoe 20% van al het rivier- en meerwater op aarde zich meanderend een weg
baande naar zee. Tegelijkertijd schrok ik van de hoeveelheid verdwenen bos. In
Belém zag ik achter hekwerken van de haven grote houthoeveelheden, maar het
haventerrein was niet toegankelijk voor geïnteresseerden zoals ik.
Het was in deze haven waar in 1876 Wickham en de Britse consul de Braziliaanse
douane misleidden, door op de vrachtbrief te melden dat het ging om delicate
specimen voor de botanische tuinen van koningin Victoria. Als ‘vader van de
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rubberindustrie’ werd Wickham later geridderd, maar in Brazilië gold hij als grote
dief (Jackson, 2008: 191).
Wickhams rubberzadensmokkel geldt als de klassieke casus van biopiraterij.
Omdat hij opereerde voor het Britse rijk, kan deze smokkelzaak worden opgevat
als staatscriminaliteit. Tropische planten zijn nog steeds doelwit van biopiraterij,
maar het betreft tegenwoordig een praktijk die vooral wordt gepleegd door of
voor farmaceutische bedrijven, en is daarmee een voorbeeld van organisatiecrimi‐
naliteit (zie South, 2007).14

Regenwoudcriminaliteit in Nederland

In de zomer dat ik naar de Amazone ging, vaardigde de VN-Veiligheidsraad hout‐
sancties uit tegen Liberia vanwege het vermeende verband met gewapende con‐
flicten. Liberia’s voornaamste inkomstenbron droogde op en een maand later ver‐
liet president Charles Taylor Liberia.
In 2001 debatteerde de Veiligheidsraad al over houtsancties, maar vetorechthou‐
ders Frankrijk en China, tevens grootafnemers van Liberiaans hout, verhinderden
dat. In 2002, tijdens de VN-top over biodiversiteit in Den Haag, waren er in
diverse Europese landen acties tegen Liberiaans hout. Bij IJmuiden enterden
Greenpeace-actievoerders een schip met Liberiaans hout, maar de importeurs
stelden dat het legaal hout betrof. Dit klopte, want Taylor had het wettelijk mo‐
gelijk gemaakt Liberia’s natuurbronnen te gebruiken, zoals het omvangrijke
regenwoud. Liberia’s grootste houthandelaar, Guus Kouwenhoven maakte er for‐
tuin mee en kwam in de Quote 500 (Boekhout van Solinge, 2004, 2008b). Later
werd hij in Nederland aangeklaagd voor illegale wapenhandel en oorlogsmisda‐
den, maar die zaak loopt nog.15

Het Liberiaanse hout was dus legaal, maar hoe zat het met de controles op illegaal
gekapt hout, zoals misschien het meeste tropische hardhout? Ik stuurde studen‐
ten naar havens, douanes, houthandels en bedrijven. De controles bleken nage‐
noeg afwezig en niet alleen in Vlissingen. Handhavingsdiensten wezen naar
elkaar als eerstverantwoordelijke, en op de moeilijkheid houtsoorten te determi‐
neren en illegaliteit te bepalen. Overheden, nationaal en lokaal, hun controle-
instanties en ook bedrijven en brancheorganisaties bleken weinig te doen, of
alleen na negatieve publiciteit.
Overal in Nederland bleek hout te worden verkocht dat hoogstwaarschijnlijk of
zeker illegaal was. Als land met veel waterwegen is vochtbestendig tropisch hard‐

14 Bij biopiraterij wordt een plant of plantenbestanddeel met medische toepassingen zonder toe‐
stemming meegenomen en in een farmaceutisch laboratorium gesynthetiseerd. Hier wordt
patent op aangevraagd, waarmee een bedrijf zich de plant of het bestanddeel toe-eigent, zonder
dat de stam of het land van herkomst hiervoor wordt vergoed of ervan meeprofiteert. De winsten
kunnen in de miljarden lopen (zie London & Kelly, 2007: 249).

15 Nadat hij in 2006 was veroordeeld wegens wapenhandel (en vrijgesproken voor oorlogsmis‐
daden) gingen OM en Kouwenhoven in beroep. In hoger beroep werd hij in 2008 geheel vrijge‐
sproken (waarna het OM weer in beroep ging), maar in 2010 vernietigde de Hoge Raad die uit‐
spraak en stuurde de zaak terug naar het gerechtshof. De Hoge Raad stelde dat het gerechtshof
het OM de kans had moeten geven om twee anonieme getuigen te horen.
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hout nuttig voor sluisdeuren en damwanden. In de woningbouw werd het veel en
steeds meer gebruikt, ook omdat illegaal hardhout vaak goedkoop is. Het vergt
weinig investeringen en er wordt geen belasting over betaald of bos voor aange‐
plant.
Studenten constateerden in Nederlandse doe-het-zelf- en vloerenzaken dat daar
veel merbau lag. Op papier kwam het uit Maleisië, maar in werkelijkheid was het
illegaal gekapt op Nieuw-Guinea en door criminele netwerken op de markt ge‐
bracht.16 Voor kozijnen werd in Nederland veel Maleisisch merantihout gebruikt.
Tijdens veldwerk op Borneo (zie verder) zag ik grootschalige merantismokkel van‐
uit Indonesië naar Maleisië en begreep waarom Maleisië zulke onwaarschijnlijke
hoeveelheden hout exporteerde – ook naar Nederland, de belangrijkste Europese
bestemming.17

Maar de ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali‐
teit die met Maleisië overlegde over zijn houtexportbeleid en er geregeld kwam,
beweerde na een presentatie van mij op het ministerie van Buitenlandse Zaken
dat Maleisië ‘het beste systeem ter wereld’ had. Een VROM-ambtenaar vertelde
me later dat er sowieso niet tegen illegaal hout kon worden opgetreden, omdat dit
in strijd zou zijn met WHO-vrijhandelsregels. Ik hoorde dit onzinargument vaker
in beleidskringen, waarvan ik stellig vermoed dat het afkomstig is van de lobby
van het bedrijfsleven. Het OM kan wel optreden tegen illegaal hout, maar geeft
dit geen prioriteit.18

Studentenonderzoek toonde verder aan dat Nederlandse bedrijven in 2009 nog
steeds teakhout uit Birma importeerden. Hadden Nederland en de EU al jaren een
ontmoedigingsbeleid, in 2008 werd deze import illegaal, toen, na het gewelddadig
neerslaan van Birmese democratiseringsbewegingen, de EU-sancties tegen Birma
ook hout gingen omvatten. Toch bleek Birmees teakhout, populair voor scheeps‐
dekken, ruim voorradig.19 Het werd sindsdien via China, Thailand en vooral

16 Althans, deze oorsprong is hoogstwaarschijnlijk, omdat Nieuw-Guinea de enige plek is waar deze
bomen nog in grote, ‘commerciële’ hoeveelheden te vinden zijn, vertelden EIA-onderzoekers mij.
Dat geldt niet voor Maleisië, waar het op papier vandaan komt. EIA en Telapak (2004, 2005,
2006) toonden aan dat internationale criminele netwerken achter de miljoenenhandel van ille‐
gale merbau zitten, dat via China of Maleisië wereldwijd wordt geëxporteerd.

17 De Maleisische houtcijfers kloppen al jaren niet. De som van binnenlands houtgebruik en hout‐
export (verdisconteerd met import) moet immers gelijk zijn aan de nationale houtoogst. Al jaren
wijzen NGO-studies op grootschalige houtsmokkel van Indonesië naar Maleisië.

18 Een officier van justitie, met drugsbestrijding in zijn portefeuille, zag wel juridische mogelijk‐
heden om illegaal hout aan te pakken, zoals op basis van witwassen. ‘Dat gebruik ik overal voor’.
Voor andere (juridische) mogelijkheden, zie Boekhout van Solinge (2004: 39-42). Toen ik in 2010
een presentatie gaf voor de strategieafdeling van het Parket-Generaal vertelde het afdelings‐
hoofd dat het OM andere prioriteiten had, zoals drugshandel. Een medewerker voegde daar aan
toe dat ‘drugs natuurlijk ook veel makkelijker zijn om te vervolgen dan illegaal hout’.

19 Nederland is een belangrijke producent van luxejachten, die vrijwel allemaal teakdekken hebben.
Birma is het enige land met nog teakbomen in oerbossen (dus geen plantageteak). Het oliege‐
halte van Birmese teak is daardoor hoger, met als groot voordeel dat het, ook onbewerkt, bestand
is tegen zoet en zout water.
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Maleisië geïmporteerd, wat lijkt te wijzen op een ontduiking van de EU-sancties.20

De Nederlandse houtbrancheorganisatie VVNH heeft als beleid nationale en
internationale wet- en regelgeving te respecteren, en hanteert als gedragscode dat
‘leden uitsluitend legaal hout op de markt brengen’. De ondernemingspraktijken
van sommige houtbedrijven lijken daar strijdig mee en vallen moeilijk te rijmen
met de stelling van VVNH-voorzitter Boogaerdt in het beleidsplan van de VVNH
(2009: 4) dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ‘een belangrijk
speerpunt’ is.21

Houtbedrijven lopen niet warm voor een gesprek met een criminoloog (‘wij zijn
geen criminelen’), maar op de Houtbeurs zijn zij direct benaderbaar. Ik liep daar
met een badge met mijn naam en universiteit en werd meestal vriendelijk te
woord gestaan, maar verschillende houthandelaren reageerden achterdochtig en
soms ronduit vijandig en agressief, zoals de directeur van een houthandel die niet
geloofde dat ik van de universiteit was.22

Er zijn ook positieve uitzonderingen, zoals het familiebedrijf dat op basis van de
protestantse ethiek van rentmeesterschap voorloper is op het gebied van duur‐
zaam en legaal hout met FSC-keurmerk.23 In de conservatieve houtbranche werd
tegen dit bedrijf dat zulke strenge eisen stelde aan de houtherkomst, enigszins
gek aangekeken. Later bleek het een voorloper te zijn. Het bedrijf, overgenomen
door het Zwitserse Precious Woods met ook een duurzaamheidsbeleid, ging pre‐
sentaties verzorgen voor architecten en bouwers om hen te bewegen FSC-hout te
gebruiken. Deelnemers waren vaak verbaasd mij in het programma te zien,
waarna ik uitlegde aan criminaliteitspreventie te doen. Immers, hoe groter het
aandeel van duurzaam en legaal hout, hoe kleiner het aandeel illegaal hout.

20 Zo dachten de hoogleraren van de Universiteit Utrecht met Europees-rechtelijke expertise, Fran‐
çois Kristen en John Vervaele, die werden geraadpleegd door de studenten Haasnoot & Lans
(2009). Echter, pas als een zaak aanhangig wordt gemaakt bij het Europese Hof van Justitie kan
definitief worden geoordeeld over de (il)legaliteit hiervan. Haasnoot & Lans (2009) namen ver‐
scheidene malen contact op met de VVNH, maar hoorden, ondanks beloften te worden terug‐
gebeld of ge-emaild, nooit iets terug.

21 De VVNH is sinds 2007 aangesloten bij MVO-Nederland. Er is binnen de houtbranche, na jaren‐
lange slechte publiciteit rond ‘fout hout’, zeker een cultuuromslag gaande en de VVNH zet dui‐
delijk in op duurzaam en legaal hout. De sinds kort Koninklijke VVNH heeft echter ook een sterk
PR-beleid. In het beleidsplan (VVNH, 2009: 10) staat dat in 2008 71% van het door VVNH-leden
geïmporteerde hout ‘aantoonbaar legaal’ was, hetgeen vragen oproept over de handhaving van de
gedragscode. Onder de 29% niet-aantoonbaar legaal hout zat waarschijnlijk veel tropisch hard‐
hout.

22 Ik vermoed dat hij dacht dat ik voor een NGO werkte. Overigens, dat ik als criminoloog (illegaal)
hout onderzoek, valt ook niet altijd in goede aarde, blijkens een cynisch hoofdredactioneel com‐
mentaar dat het vakblad Houtwereld eens aan mij wijdde.

23 FSC is een houtkeurmerk gebaseerd op duurzaamheid. Dit impliceert dat er selectief wordt
gekapt en bos behouden blijft. FSC is volgens natuur- en milieuorganisaties het meest milieu‐
vriendelijke houtkeurmerk, met goede, doch (nog) geen waterdichte, garanties op legale en duur‐
zame houtkap.
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Op bezoek in Borneo

In 2005 ging ik naar Indonesië en had via NGO’s in Nederland enkele afspraken
gemaakt. Ik zou vervolgens besluiten, afhankelijk van mijn ontmoetingen, naar
welk eiland met illegale houtkap ik zou afreizen.
Op bezoek bij het WNF in Jakarta zei een van de medewerkers: ‘Nou, als je illegale
houtkap wilt zien, dan moet je met hem meegaan.’ Ik werd voorgesteld aan een
WNF-medewerker die in de binnenlanden van Borneo werkte en op bezoek was
op het hoofdkantoor. Waar hij werkte, nabij de Indonesisch-Maleisische grens,
was veel illegale houtkap en smokkel naar Maleisië.24 Ik kon komen kijken, maar
moest dan wel een cover, dekmantel, hebben.25

Tsing (2005) beschreef in haar Borneo-studie hoe de regenwouden van Indonesië
werden geplunderd door de economische, politieke en militaire elites, met ondui‐
delijk onderscheid tussen private, publieke en criminele exploitatie. Het leger had
de spierballen om de beste deals te maken, wat een autoritaire wetteloosheid
creëerde, met geweld als sleutel tot ‘eigendom’ en bosexploitatie.
In Borneo bezocht ik eerst in de stad Pontianak Indonesische NGO’s waar mij
foto’s werden getoond van illegale zagerijen bij de Maleisische grens, met ook die‐
ren in kooien zoals (mens)apen, beren en katachtigen.26 Ik nam een klein vlieg‐
tuig naar Putussibau in de binnenlanden en voor mijn dekmantel (ecotoerist die
voor een vriend met een reisbureau ecotoerismemogelijkheden bekeek) bezocht ik
ter plaatse mogelijke slaapplaatsen en informeerde naar het aantal passagier‐
stoelen. ’s Avonds ontmoette ik een soldaat, in het bos opgegroeid, die me ver‐
telde dat zijn superieuren in de illegale houthandel zaten.
Tijdens mijn week met lokale WNF-gidsen zag ik op wegen en water meranti‐
smokkel naar Maleisië. Het werd gekapt en gezaagd in een nationaal park, biels
voor biels op fietsen geladen en via loopplanken naar de weg gebracht en op
vrachtwagens geladen. Hoe dichter ik bij de grens kwam, hoe hoger de meranti‐
stapels. Al die dagen zag ik ontelbare (kilo)tonnen hout en geen wetshandhavers.
Er werd veel geld verdiend. Lokale houthakkers kregen tien euro per kuub, wat
geëxporteerd, tweehonderd euro opbracht.
Als enige Europeaan in de wijde omtrek liep ik nogal in de kijker en de WNF-
medewerkers stelden voor dat het (toch) goed zou zijn als ik de nieuwe hoofd‐
commissaris ontmoette. Zijn voorganger was ontslagen wegens betrokkenheid bij
illegale houtkap. Op zijn kantoor draaide ik mijn dekmantelverhaal af, maar ver‐

24 Borneo is na Nieuw-Guinea het op één na grootste tropische eiland. Het grootste, zuidelijke deel
is Indonesisch en heet Kalimantan. Het kleinere noordelijke deel bestaat uit Oost-Maleisië en het
sultanaat Brunei. De houtsmokkel ging van West-Kalimantan naar de Maleisische deelstaat Sara‐
wak.

25 Mijn Molukse familie bij wie ik in Jakarta logeerde vond het maar niks dat ik daar illegale hout‐
kap wilde onderzoeken en deed pogingen mij op andere gedachten te brengen. Dit deed me twij‐
felen, maar ik had er een goed gevoel over en ging.

26 Deze dieren zijn een soort bijvangst waar ook handel in zit. De Indonesische NGO-medewerkers
kunnen niet zomaar illegale zagerijen betreden en doen dat als kleding- of voedselverkopers. Met
kleine, verborgen camera’s maken zij foto’s.
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telde ook houtsmokkel te hebben gezien waar ik met mijn werk als criminoloog
misschien iets mee wilde doen.
Kort daarvoor was er een politieactie geweest tegen Maleisische houthakkers en
de hoofdcommissaris toonde me de beelden op een dvd. Buiten liet hij de gecon‐
fisqueerde terreinwagens, trucks en bulldozer zien en bracht me naar het arres‐
tantenverblijf met drie doodsbange Maleisiërs. Hij sprak ook over het belang van
bosbehoud. Betrof het hier een milieubewuste hoofdcommissaris? Maar hoe zat
het dan met al die smokkel? De hoofdcommissaris vertelde geen terreinwagens te
hebben om ertegen op te treden.
Het smokkelhout, wist iedereen, was bestemd voor een Chinese Maleisiër, Apeng,
aan de andere kant van de grens, in de Maleisische haven Sibu. Hij was een held in
bepaalde dorpen aan de Indonesische kant door werk te verschaffen aan mensen
die zich in dit perifere gebied vergeten voelden. Apeng had ook nieuwe langhuizen
gebouwd voor bepaalde Dayakdorpen.27 Maar de ontbossing leidde ook tot con‐
flicten. Sommige dorpsleiders (bupati’s) die ik ontmoette waren er fel tegen,
omdat boskap (water)vervuiling en voedselafname betekende.
Terug in Jakarta ging ik langs de ambassade, waar ik eerder was geweest,28 en
werd gevraagd daags erna een presentatie te geven. Ook werd ik uitgenodigd voor
de Koninginnedagreceptie op zaterdag. Ambassadepersoneel stelde me daar
onder andere voor aan orang-oetanbeschermer Willie Smits. Met zijn advocaten‐
team bevrijdt hij opgesloten orang-oetans uit achtertuinen.29 Hij maakt daarmee
vijanden en vertelde uit veiligheidsredenen op wisselende plekken te overnach‐
ten. Smits stelde me voor aan de anticorruptie-adviseur van de president, die me
meteen voor maandagochtend uitnodigde.
Op zijn kantoor toonde ik de presidentsadviseur mijn smokkelfoto’s en vertelde
over de hoofdcommissaris met onvoldoende middelen, die hij prompt opbelde.30

De hoofdcommissaris moet het telefoontje uit de hoofdstad niet fijn hebben
gevonden. Ik kon er misschien beter niet terugkeren.
Een jaar later waren Indonesische NGO’s op bezoek in Nederland. Een delegatie‐
lid dat ik kende vertelde me dat zij de hoofdcommissaris hadden gecheckt en
‘besmet’ hadden bevonden. Met de arrestatie van de Maleisiërs was dus wellicht

27 De inheemse Dayaks – bekend om hun tatoeages en vroeger berucht als koppensnellers – wonen
in langhuizen, grote gemeenschappelijke huizen met daarin vele woningen naast elkaar. Een
langhuis is qua indeling enigszins te vergelijken met de verdieping van een galerijflat. Het grote
verschil is dat de woningen in een langhuis met elkaar zijn verbonden via tussendeuren die op
bijzondere dagen worden geopend.

28 Bij ‘gevoelig’ of risicovol onderzoek in het buitenland is het raadzaam, ook voor studenten, bij de
Nederlandse ambassade langs te gaan. Op een ambassade vindt men het vervelend om gecon‐
fronteerd te worden met problemen rond ‘Nederlands onderzoek’ zonder daar weet van te heb‐
ben. Ook kan een ambassade een onderzoeker met mensen in contact brengen.

29 Er zitten er nogal wat opgesloten in achtertuinen van legerchefs. Het was (en is?) vrij normaal
om een legerchef bij zijn pensionering een orang-oetan cadeau te geven. Ook andere zeldzame en
bedreigde dieren zijn een statussymbool, in zowel westerse als oosterse en Midden-Oosterse lan‐
den.

30 Dat het hout naar Maleisië verdween, moet extra gevoelig hebben gelegen, gelet op de territoriale
disputen over eilanden en daardoor moeilijke verhouding met dit buurland. De soms arrogante
houding van rijkere Maleisiërs ten opzichte van Indonesiërs voedt dit verder.

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 83



Tim Boekhout van Solinge

concurrentie uitgeschakeld. Of ik er een rol in speelde weet ik niet, maar in 2005
ging de Indonesische overheid over tot grootschalige handhavingsoperaties waar‐
door illegale houtkap en houtsmokkel, ook op Borneo, flink afnamen.31

Terug naar deelstaat Pará in de Amazone (2009 en 2011)

Vanuit Nederland had ik een afspraak gemaakt met een FSC-houthandelaar in
Belém. Daarna wilde ik in Manaus NGO’s bezoeken en ergens illegale ontbossing
voor hout, vee of soja waarnemen. Toen de houthandelaar in Belém mijn reis‐
schema hoorde, zei hij: ‘Maar waarom ga je naar Manaus? Daar is nog bos. Je kan
beter naar Santarém gaan. Daar is veel ontbossing, onder andere voor soja.’
Toevallig miste ik daags daarop mijn vlucht naar Manaus, waarop ik, de uitspraak
van de houthandelaar indachtig, besloot naar Santarém te vliegen.32 Dat kon
anderhalve dag later, waardoor ik nog een extra dag in Belém had. Van Beléms
vliegveld terugkerend in de stad hoorde ik een taxichauffeur Frans spreken. Die
kon me van pas komen, want ik sprak nog nauwelijks Portugees. Ik vroeg hoe hij
Frans had geleerd. ‘Door oefening.’ Hij had namelijk geregeld Franse klanten die
hout kwamen kopen. Dus hij kende houthandels? ‘Ik ken ze allemaal!’ Ik boekte
hem voor de volgende dag.
’s Ochtends kwamen we aan bij een gesloten poort. Hij vertelde dat houthandels
niet zomaar toegankelijk zijn. ‘Maar mij kennen ze.’ Na zijn introductie wendde ik
voor prijsinformatie te willen voor de vloerenzaak van een vriend. In het kantoor
wachtte ik op de directeur en hoorde even later: ‘Loop maar mee.’ De directeur
was Nederlander! Daar werd ik even door overrompeld. Toch draaide ik mijn ver‐
haal af, en hij gaf me houtprijzen.
Tijdens het gesprek begon ik me rotter en ongemakkelijker te voelen, omdat ik
hem feitelijk zat voor te liegen. Ik besloot daarom van strategie te veranderen en
zei: ‘Sorry, ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Ik ben van de universiteit en
bestudeer de houthandel.’ Hij zweeg. Wat zou hij doen? Gelukkig leek hij me cor‐
rect, dus ik had niet het gevoel in (levens)gevaar te zijn, wat ik bij andere hout‐
handels in de Amazone wel had kunnen zijn. Ik zei: ‘Ik snap het als je boos bent
en me eruit gooit.’ Nee, hij wilde wel praten.
Uiteindelijk spraken we urenlang en mocht ik tevens een bespreking bijwonen
met een collega-houthandelaar. Ik kreeg zo een inkijkje in hun handel en vraag‐
stukken van corruptie en illegaliteit. Moesten ze de burgemeester die papierhan‐

31 Zeker is dat de studies van EIA en Telapak (2004, 2005) een rol speelden. Na hun rapport uit
2004 over de merbauplundering in Papoea stuurde president Yudhoyono legereenheden om
andere legereenheden, ambtenaren, houthandelaren en Maleisische financiers aan te pakken. In
2006 bleek de illegale ontbossing gehalveerd ten opzichte van 2005; ‘slechts’ 40% van de Indone‐
sische ontbossing was nog illegaal. Zie Lawson & MacFaul (2010).

32 Na aanvankelijke verbijstering over het compleet missen van mijn vlucht (wat me nooit eerder
overkwam) dacht ik eenvoudigweg de volgende vlucht te nemen van Belém naar Manaus (de twee
miljoenensteden in Noord-Brazilië), maar na een uur in de rij bleek een zitplaats pas een week
later beschikbaar. Het Wereld Sociaal Forum was in Belém geweest waardoor vliegveld en vluch‐
ten overvol waren. Aan de balie schoot toen de uitspraak van de houthandelaar me te binnen: ‘Je
kan beter naar Santarém gaan’.
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del vertraagde (om te worden betaald) wel of niet betalen? Hij vertelde te trach‐
ten legaal in te kopen, maar dat er toch aan 30% van zijn hout een luchtje zat. Na
werktijd nam hij me mee naar huis en toonde me een boek over criminele hout‐
handel in Afrika. Toen hij me ’s avonds afzette bij een taxi (de Franssprekende
chauffeur had ik naar huis gestuurd) zei hij dat hij me wel begreep. Als ik had
opgebeld als criminoloog had hij me nooit te woord gestaan.33

De volgende ochtend in Santarém ging ik op zoek naar de Engelssprekende bio‐
loog die me in 2003 had gegidst, maar wiens naam ik was vergeten. Niemand
sprak Engels of Frans en ik werd er, na een nachtvlucht en weinig slaap, moede‐
loos van. Een slecht gevoel, dus tijd voor een strategiewijzing. Eerst maar gewoon
even lopen: go with the flow. Even later liep ik langs een internetcafé en dacht: ‘Hé,
hier is misschien wat voor me.’ De eigenaar bleek vloeiend Engels te spreken. Wist
hij misschien een Engelssprekende gids? Jazeker, een vriend van hem, Gil, en hij
vertelde waar die woonde.
Ik legde Gil uit (illegale) ontbossing te onderzoeken. Ik had snel een goed gevoel
bij hem en zei hem als gids te willen. ‘You should know I am very expensive. But I
like what you’re doing. We’ll make a deal.’ Na uren praten zei hij: ‘Waarom trek je
hier niet in? Dan kunnen we meer praten en kan je veel mensen ontmoeten.’ Zo
woonde ik een week bij Gil, mijn gids, tolk en gatekeeper.34 Dagelijks kwamen
mensen langs, inclusief universitaire Amazonespecialisten, die ik interviewde.
Uiteindelijk wilde Gil geen vergoeding, want hij vond mijn werk belangrijk.
Ik leerde veel over ontbossingsconflicten rond Santarém, vooral sinds de komst
van Cargills soja-exporthaven, die was gebouwd zonder vergunning, omdat Cargill
geen milieu-effectrapportage had laten uitvoeren. Door de aanwezigheid van de
exporthaven kwamen boeren naar Santarém om er aan landjepik te doen (‘land
grabbing’), wat leidde tot landconflicten en geweld. Papieren werden ‘geregeld’ en
sojaboeren gebruikten zonodig gewapende huurlingen als bosbewoners niet wil‐
den vertrekken.
Een van Gils contacten suggereerde een ontmoeting met een vertegenwoordiger
van een bosgemeenschap, die toevallig in Santarém was om aandacht te vragen
voor ontbossing door aluminiummultinational Alcoa bij Jurutí, verderop stroom‐
opwaarts aan de Amazonerivier.35 ’s Avonds ontmoette ik hem, een afstammeling
van Mundurucu-Indianen. Hij vertelde dat Alcoa met federale toestemming
werkte en weliswaar de verplichte milieueffectrapportage had uitgevoerd, maar

33 Hij zei verder dat als hij uit de houthandel stapte, hij me meer zou kunnen vertellen over illegale
hout(kap)praktijken. Dat ik zijn houtbedrijf onder valse voorwendselen betrad, zette mij aan het
denken. Ook al leverde het interessante gegevens op, ik had er een vervelend gevoel bij hem te
hebben voorgelogen en zal zoiets niet nog eens doen.

34 Zoals ik gaandeweg vernam, gidste Gil Serique voor verschillende (wetenschappelijke) expedities
en televisiemaatschappijen (zoals BBC). In diverse boeken wordt hij aangeduid als de beste gids
van de Amazone.

35 Bauxiet is de grondstof voor aluminium. Bij Jurutí, in Pará nabij de deelstaat Amazonas, ligt op
twaalf meter diepte een laag bauxiet van een meter. Amerikaanse televisiejournalisten die ik (bij
gids Gil) ontmoette en die bij Alcoa waren geweest, vertelden dat Alcoa-vertegenwoordigers
beweerden het regenwoud te zullen herstellen. Alleen al met het oog op het biodiversiteitsverlies
door de ontbossing (waaronder metersdikke bomen van honderden jaren) en afgraving van der‐
tien meter Amazonegrond is dat technisch onmogelijk.

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 85



Tim Boekhout van Solinge

dat negenduizend bosbewoners er niet in waren genoemd. Met de ontbossing ver‐
dwenen voedsel- en medicinale bomen en raakte het (drink)water vervuild.
Tijdens een bezoek in 2011, inmiddels Portugees beheersend, vernam ik dat
(mensen)rechten in de Amazone vaak worden geschonden. Een rivieroeverbewo‐
ner vertelde me dat zijn dorp Pimenta (800 inwoners) aan de Tapajósrivier niet
bestond in regeringsplannen voor stuwdammen. Op de stuwdamlandkaarten was
dit onbewoond oerwoud.36

Een ander voorbeeld van wetteloosheid vond in 2010 plaats in Prainha, vlak bij
Santarém, waar bosbewoners protesteerden tegen illegale ontbossing. Eerst blok‐
keerden zij twee duwschuiten met houtladingen en uiteindelijk, na passiviteit van
de overheid, staken zij die in brand. Toen zij de volgende duwschuit met illegaal
hout wilden stoppen, opende een van de houttransporteurs het vuur. Een demon‐
strant werd in de borst geraakt, waarna de bosbewoners hun verzet staakten
(CPT, 2010: 14).

Conclusie en discussie: schade en slachtoffers in beeld (brengen)

Dat verzet tegen Amazone-ontbossing gevaarlijk is, bleek al uit de moorden op
Chico Mendes en zuster Dorothy Stang, waar dit artikel mee begon. Recentelijk
bleek het wederom, toen op 24 mei 2011 in de Amazonestaat Pará (waar zuster
Dorothy werd vermoord) een echtpaar van bekende regenwoudbeschermers werd
vermoord: João Cláudio Ribeiro da Silva en Maria do Espírito Santo da Silva. Het
gebeurde op dezelfde dag dat het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden een
omstreden nieuwe boswet aannam die landbouwers en veetelers meer houtkap
toestaat (NRC Handelsblad, 25 mei 2011). Het echtpaar was een symbool van de
strijd tegen ontbossing en stond al jaren op een ‘hit list’, net als minstens
260 andere personen die zich keren tegen boskap in de Amazone. De afgelopen
twintig jaar zouden zo’n 1200 mensen zijn vermoord vanwege conflicten met
grootgrondbezitters (Trouw, 26 mei 2011). Dit geweld doet begrijpen waarom het
hoofd van Greenpeace in de Amazone reist met bodyguards en waarom het
Greenpeace-kantoor in Manaus alleen te betreden is na een veiligheidsprocedure.37

Het geweld toont aan dat tropische ontbossing bepaald geen ‘soft’ onderzoeks‐
thema is. In de Braziliaanse Amazone zijn de houthandel, vee- en sojateelt econo‐
mische sectoren die sterk besmet zijn door illegale activiteiten en waar moord en
geweld niet uitzonderlijk zijn. Er komt harde en professionele criminaliteit voor
waarbij een repertoire aan criminologische concepten zich laat toepassen: men‐

36 Ik ontmoette rivieroeverbewoners (ribeirinhos) via de Pastorale Landcommissie (CPT). CPT San‐
tarém is een van de partners in een door NWO gefinancierd groen-criminologisch onderzoek
over Conflicts and Natural Resources (Cocoon) waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is.
Het onderzoek startte eind 2010.

37 Het Greenpeace-gebouw is niet vrij toegankelijk en kan ook niet van dichtbij worden benaderd.
Bezoekers moeten zich in een apart gebouwtje melden bij een portier die een portretfoto maakt.
Vervolgens moeten zij een sluis door en een binnenplaats oversteken om naar binnen te kunnen.
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senrechtenschendingen, staatscriminaliteit, organisatiecriminaliteit en georgani‐
seerde misdaad.38

Waarom horen we hier zo weinig van binnen de criminologie? Eén reden is dat de
discipline (nog) sterk westers georiënteerd is. Een andere reden is dat deze mis‐
drijven worden gepleegd in dunbevolkte en afgelegen gebieden, waar (betrouw‐
bare) overheid en (onafhankelijke) pers schaars aanwezig zijn. In Brazilië is de
niet-corrupte federale politie er nauwelijks, alleen de veelal corrupte militaire
politie, hetgeen allesbehalve een garantie is voor rechtshandhaving.39 Journalis‐
ten bezoeken zelden regenwouden, uitzonderingen daargelaten (Holtwijk, 2006;
Wallace, 2003).
De moord op het echtpaar regenwoudbeschermers bevestigde dit weer eens. Het
duo ontving al langer doodsbedreigingen, maar kreeg geen politiebescherming. Bij
hun begrafenis waren vierhonderd mensen aanwezig, maar weinig journalisten.
Er was één vertegenwoordiger van internationale media, Gabriel Elizondo van de
jonge Arabische nieuwszender Al Jazeera, die via Twitter verslag deed van de uit‐
vaart (Trouw, 26 mei 2011).
Dat journalisten en rechtshandhavers in regenwoudgebieden vrijwel afwezig zijn,
leidt ertoe dat slachtoffers van misdrijven niet tot nauwelijks een stem of gezicht
krijgen en meestal onbekend blijven. Het leidt er ook toe dat houtkappers, indus‐
triëlen en vooral grootgrondbezitters vaak de feitelijke macht hebben en, zo nodig
via corruptie en collusie, wegkomen met misdrijven die zij plegen. Het is niet toe‐
vallig dat op afgelegen boerderijen in de Amazone nog slavernij voorkomt (Boek‐
hout van Solinge, 2010b: 272).
De moorden op Chico Mendes en Dorothy Stang kregen veel internationale aan‐
dacht. In tegenstelling tot vele andere moordzaken in de Amazone leidden hun
dood ook tot opsporing, vervolging en veroordeling van de daders. Het in beeld
krijgen van slachtoffers lijkt een essentiële voorwaarde voor een normale rechts‐
gang, of andere (overheids)interventies die verdere schade en slachtoffers van
tropische boskap kunnen beperken.
De criminologie kan bijdragen aan de erkenning en bekendheid van de schade en
slachtoffers – mens en dier – van tropische ontbossing. Omdat die ontbossing
plaatsvindt in afgelegen, niet-westerse gebieden, is etnografisch veldwerk een
geschikte onderzoeksmethode. Voor dit artikel beschreef ik onderzoeksbevindin‐
gen van bezoeken aan twee gebieden die kampen met illegale of anderszins scha‐
delijke tropische boskap: Indonesisch Borneo (met illegale houtkap en smokkel
richting Maleisië) en de Braziliaanse deelstaat Pará (bauxietexploitatie bij Jurutí,
ontbossing voor soja en hout bij Santarém). De schade en slachtoffers van deze
regenwoudexploitaties zijn lokaal bekend, maar daarbuiten niet of nauwelijks,

38 In 2008 bleek dat houtbedrijven in de deelstaat Pará (een) hacker(s) gebruikten om in te breken
op computersystemen van de overheid. Door houtkapdata te veranderen werd 1,7 miljoen kuub
illegaal hout ‘gelegaliseerd’.

39 Agenten van de federale politie worden enkele malen meer betaald dan die van de civiele en mili‐
taire politie. Ook zijn zij veel beter opgeleid, met veel academici. De federale politie staat bekend
als niet-corrupt, in tegenstelling tot de civiele en vooral militaire politie, die nogal eens ‘bijklust’
en zich laat betalen door degene die daar middelen voor heeft.

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 87



Tim Boekhout van Solinge

terwijl zij duidelijke internationale dimensies hebben, gelet op de betrokkenheid
van multinationals en de veelal buitenlandse bestemmingen van de producten.
De bevindingen in dit artikel betreffen diverse onderzoeken, verricht in drie lan‐
den en over een periode van negen jaar, wat de verslaglegging enigszins anek‐
dotisch en impressionistisch maakt. Ik ging uitgebreid in op mijn onderzoeks‐
methodiek van veldwerk en interviews, waarbij ik soms eerder gevoelsmatig dan
beredeneerd beslissingen nam. Tijdens diverse onderzoeken deed ik daar goede
ervaringen mee op en kwam nooit in de problemen. In mijn ervaring was het
functioneel, want het leverde allerlei verrassende, toevallige ontmoetingen en
resultaten op. Serendipiteit wordt dat wel genoemd. Voor mij persoonlijk wordt
onderzoek daarmee avontuurlijker en aantrekkelijker. Desalniettemin ga ik tij‐
dens onderzoek vooral rationeel en systematisch te werk – maar zoals uitgelegd,
niet uitsluitend.
Mijn onderzoeksgegevens hebben soms consequenties voor beleid of politiek,
zoals werd geïllustreerd door de casus van houtsmokkel in Borneo. In Nederland
is mij verteld dat door het feit dat een criminoloog (in plaats van een NGO) ille‐
gale houtkap onderzocht bepaalde Kamerleden beseften dat het serieuze crimina‐
liteit betreft, met als implicatie dat de overheid dit niet aan de vrije markt moet
overlaten, maar moet interveniëren. Dit onderstreept weer eens dat een onder‐
zoeker tegelijk actor is en niet losstaat van zijn onderzoeksobjecten.40

In hoeverre is dit problematisch? Worden wij hiermee niet te gouvernementeel en
betreden wij zo niet het terrein van politici en beleidsmakers? Het is zeker een
punt van discussie, maar ik ben van mening dat wetenschappelijk onderzoekers
die worden betaald om kwesties uit te zoeken en te overdenken, daarmee ook ver‐
antwoordelijkheid krijgen en zich moeten uitspreken. Dit geldt vooral indien zij
menen ernstige misstanden te constateren – in het geval van (groene) criminolo‐
gen: illegale en schadelijke activiteiten die vele slachtoffers maken en (onherstel‐
bare) schade aan flora en fauna aanrichten.
Het is te eenvoudig de oorzaak en ‘schuld’ van het ontbossingsvraagstuk uitslui‐
tend te leggen bij ‘corrupte landen in het zuiden’.41 Brazilië heeft zich ontwikkeld
tot grootexporteur van soja, rundvlees en leer,42 maar aan de bestemmingskant
van producten uit regenwouden worden weinig vragen gesteld. Nederland bij‐

40 Is het overigens niet vaker het geval en in zekere zin onvermijdelijk dat criminologisch onder‐
zoek leidt tot beleidsmaatregelen? Mijn onderzoek naar Franse drugsmarkten, tijdens moeizame
Frans-Nederlandse verhoudingen in de jaren negentig, had zeker beleidsconsequenties. Soms
leidt onderzoek tot een beleidsmaatregel waar onderzoekers niet achter staan. Nadat ik met col‐
lega’s onderzoek had gedaan naar jonge pooiers besloot de gemeente Amsterdam tot grote
bewustwordingscampagnes rond ‘loverboys’ op scholen, hetgeen wij juist niet hadden aanbevo‐
len. Wij hadden de goedkopere en effectievere aanbeveling gedaan voorlichting te richten op spe‐
cifieke, kwetsbare groepen.

41 Zoals een medewerker van het Functioneel Parket (belast met milieucriminaliteit) deed na een
(foto)presentatie van mij over illegale houtkap in Borneo: ‘Ja sorry hoor, maar dat moeten ze
toch echt daar oplossen. Dat is niet onze zaak.’ Zij legde dus de verantwoordelijkheid uitsluitend
aan de aanbodzijde, niet aan de bestemmingszijde van het hout.

42 Een Braziliaans standpunt is overigens dat Europa en de VS hun meeste bossen kapten en zich
economisch ontwikkelden. Mag Brazilië dat niet? Om te kunnen concurreren met de zwaar
gesubsidieerde westerse landbouw wil Brazilië zijn beschikbare (regenwoud)grond exploiteren.
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voorbeeld importeert een hoeveelheid Braziliaanse soja die wordt verbouwd op
een gebied gelijk aan half Nederland (Verweij e.a., 2009). Nederlandse boeren die
er hun vee mee voeden en consumenten die dat vlees eten zijn zo betrokken bij
schadelijke en vaak illegale tropische ontbossing. Het is een goed voorbeeld van
mondialisering in de praktijk. Om de uitwassen daarvan te beperken, zoals het
geweld en andere criminaliteit rond ontbossing, zijn meer (consumenten)bewust‐
zijn, transparante handelsketens en een nieuwe ethiek nodig (Singer, 2004;
Wilson, 2002: 150). Er staat namelijk veel op het spel. Tropische ontbossing
resulteert in directe schade en slachtoffers: diverse bosbewoners – waaronder de
oudste menselijke samenlevingen van jagers en verzamelaars – en veel bijzondere
fauna en flora. Zoals uiteengezet, kunnen meer mensen en vooral toekomstige
generaties óók als mogelijke slachtoffers worden beschouwd. Hoe die toekomstige
generaties de huidige zullen beoordelen, is mede afhankelijk van de mate waarin
en de snelheid waarmee tropische regenwouden en hun bijzondere diversiteit ver‐
dwijnen.
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Symmetrie in homicide

Anton Blok

‘Ce sont les plus proches qui nous font mal’ – Bourdieu (1994: 44)

‘Not counting warfare, [most] violence we find out about occurs between people
who know each other’ – Gould (2003: 4)

Inleiding

Recidive blijkt in Nederland meer regel dan uitzondering. Er is hier duidelijk een
verband met de sociale contacten van recidivisten die tijdens detentie met main‐
stream society afnemen terwijl die met lotgenoten toenemen. Een beter inzicht in
criminaliteit begint daarom met een beter inzicht in sociale relaties. Dit geldt niet
alleen voor het onderzoek naar recidive maar ook voor het analyseren van relaties
tussen dader en slachtoffer. In welk type sociale relatie en context hebben conflic‐
ten meer kans op een dodelijke afloop – en waarom?
Uit nadere bestudering van de ruim 2.000 opgeloste gevallen van homicide die in
Nederland in vijftien jaar (1992-2006) plaatsvonden en waarvan de relatie tussen
dader en slachtoffer bekend is, blijken dader en slachtoffer elkaar veelal te ken‐
nen. Ik baseer mij hier op het speurwerk van Leistra en Nieuwbeerta (2003;
2007), die deze conclusie zelf niet trekken, maar wel de relatie tussen dader en
slachtoffer als uitgangspunt en criterium van indeling gekozen hebben. In de
gangbare uitdrukking ‘in de relationele sfeer’ is alleen aandacht voor moord en
doodslag binnen gezin en familie – in Nederland ruim een derde van alle homici‐
des met moorden van (ex-)partners als de hoogste piek. Al jaren is bij één op de
vijf moorden in Nederland het slachtoffer een (ex-)partner. In de meeste gevallen,
bijna 80%, is dit een vrouw.
Met de uitdrukking ‘relatiesfeer’ gaat men voorbij aan gevallen van dodelijk
geweld buiten de kring van verwanten waarbij dader en slachtoffer elkaar niet
alleen kenden, maar eveneens langere tijd in elkaars nabijheid verkeerden en
daarbij meestal op voet van gelijkheid met elkaar omgingen. Behalve de reeds
genoemde (ex-)partners en familieleden, behoren tot deze uitgebreide ‘relatie‐
sfeer’ ook vrienden, kennissen, collega’s en buren, evenals de zogenaamde part‐
ners in crime. Dit patroon roept de vraag op waarom verreweg het grootste deel
van homicides (overigens niet alleen in Nederland), waarvan de relatie tussen
dader en slachtoffer bekend is, voortvloeit uit conflicten in symmetrische rela‐
ties – relaties waarvan de rangorde onduidelijk is (cf. Gould 2003). Alvorens deze
vraag te beantwoorden, volgen eerst enkele kanttekeningen bij de voornaamste
bevindingen van het onderzoek van Nieuwbeerta en Leistra (2003; 2007).1

1 In het vervolg aangeduid als L&N, 2003 en N&L, 2007.
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Symmetrische relaties en kleine gemeenschappen

Omdat geen volledige historische databank van homicide in Nederland beschik‐
baar was, stelden de auteurs een overzicht samen van alle door de politie opge‐
loste gevallen van moord en doodslag in Nederland in de periode 1992-2006
(L&N, 2003: 21-23, 178-81; N&L, 2007: 21-23, 180-86). Naast korte gevals‐
beschrijvingen bevat hun werk ook chronologische overzichten van alle geregi‐
streerde homicides over de perioden 1992-2001 en 2002-2006 (L&N, 2003:
211-341; N&L, 2007: 193-307), die ze als volgt toelichten: ‘Moordzaken die niet
door de politie zijn opgelost, hebben we niet ingedeeld. Om een moord in te delen
in een categorie is nodig te weten wat de relatie is tussen dader en slachtoffer’
(N&L, 2007: 41-42). De auteurs komen dan tot de volgende indeling in catego‐
rieën van ruim 3000 gevallen van homicide over genoemde periode (N&L, 2007:
41-43; zie tabel 1):

Tabel 1: Slachtoffers van opgeloste moorden in Nederland, 1992-2006

Aantal %

Partnerdoding
Kinderdoding
Ouderdoding
Overige in familie
Moord bij ruzie
Crimineel milieu
Roofmoorden
Seksuele moorden
Overige*
Niet opgelost**

603
134
77

251
714
450
254
95

472
434

20
4
3
8

23
15
8
3

16

Totaal 3.484 100

* Te weinig over bekend om te kunnen indelen
** Valt buiten de telling

Als men vooral meer wil weten omtrent de relatie tussen dader en slachtoffer is
deze indeling niet zonder gebreken. De categorieën overlappen elkaar want er zijn
verschillende indelingscriteria gehanteerd: status van personen, aanleiding en
aard van het conflict en type van het delict. Mogelijk hebben de auteurs zich hier
te zeer laten leiden door classificaties in de bestanden van de politie. De eerste
vier categorieën sluiten op elkaar aan: ze betreffen gevallen ‘in de familiesfeer’
waarbij de dader niet alleen het slachtoffer kent maar ook in dezelfde omgeving
verkeert en een min of meer duurzame relatie met het slachtoffer heeft. Ze
omvatten 1065 gevallen van homicide, waarvan 603 partnerdodingen.
In ‘moord bij ruzie’ is veelal ook sprake van een relatie tussen dader en slacht‐
offer: ‘Een andere grote categorie vormen moorden bij ruzies. In dergelijke
gevallen leidt een conflict tussen vrienden, kennissen, of onbekenden tot een
gewelddadige dood. We hebben in deze categorie alleen die gevallen van moord en
doodslag opgenomen waarbij daders en slachtoffers geen naaste familie zijn en
elkaar niet uit het criminele milieu kennen…’ (N&L, 2007: 43). De auteurs maken
het zich hier nodeloos moeilijk en realiseren zich te laat dat ‘ruzie’ een ander
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woord is voor ‘conflict’ en dus ook van toepassing is op andere categorieën: gezin,
familie, vrienden, criminele circuit, etc. In de categorie ‘ruzie’ is verzuimd aan te
geven in welke gevallen dader en slachtoffer elkaar kenden en in welke gevallen
niet. Onder enig voorbehoud wordt gesteld dat over beide perioden meer dan de
helft van de ruzies ‘korte confrontaties’ betreft waarbij de ruziemakers elkaar niet
of nauwelijks kenden (L&N, 2003: 105; N&L, 2007: 96-97). Bij langlopende con‐
flicten die uitmonden in moord of doodslag zijn de relaties tussen dader en
slachtoffer bekend: vrienden, kennissen, buren, collega’s, enzovoort (N&L, 2007:
93-96).
Overlappingen van categorieën en gebrek aan systematiek maken voor mijn
betoog weinig uit. Hier is van belang vast te stellen dat in verreweg het grootste
deel van de gevallen van geregistreerde en opgeloste moorden in de periode
1992-2006 de relatie tussen dader en slachtoffer bekend is en voorts dat het daar‐
bij gaat om dodelijk geweld in symmetrische relaties: (ex-)partners en familie‐
leden (1.065), vrienden, kennissen, buren, onbekenden (714) en personen uit het
criminele circuit (450) – totaal 2.229 homicides.2 Hierbij zijn ook inbegrepen de
‘onbekenden’ die in korte interacties in het publieke domein, met name in en
rond horecagelegenheden, parkeerplaatsen, stations, parken, de straat en het ver‐
keer, aanstoot aan elkaar nemen. De auteurs schatten hun aantal op ruim 350.
Door een onbedoelde botsing, een vermeende verkeerde blik of oogopslag,
mimiek, gebaar, of verbaal beledigd en vernederd, willen ze gezichtsverlies voor‐
komen, hun eer niet verliezen. Ze gaan verhaal halen en het handgemeen loopt
uit op dodelijk geweld. Dit geweld wordt sinds begin jaren 1990 vaak ‘zinloos’
geweld genoemd. Deze uitdrukking heb ik eerder als weinig gelukkig aangemerkt
omdat men zonder kennis te nemen van toedracht en context en zonder naar
betekenis te speuren al bij voorbaat datgene uitsluit wat moet worden onder‐
zocht: de rol van belediging, geschonden eer en eerherstel in het plegen van do‐
delijk geweld (Blok, [1991] 2000); Gould, 2003: 1-11).
We mogen ervan uitgaan dat moord en doodslag in het criminele milieu eveneens
voortvloeien uit conflicten tussen mensen die elkaar niet alleen kennen, zoals de
termen ‘milieu’, ‘circuit’ en ‘partners in crime’ reeds aangeven, maar ook in prin‐
cipe als sociaal gelijken met elkaar omgaan, zoals vrienden (onder wie ‘bloed‐
gabbers’3), kennissen en collega’s. Delicten in deze kringen omvatten drugsmoor‐
den, afrekeningen en liquidaties (N&L, 2007: 108-17; Van de Port, 2001). Evenals
bij andere conflicten met dodelijke afloop, gaat het ook hier veelal om dodelijk
geweld als gevolg van belediging en vernedering in handeling, woord of gebaar
naar aanleiding van onenigheid over betalingen, levering en ontvangst van goede‐

2 Voor de categorieën ‘roofmoorden’, ‘seksuele moorden’ en ‘overige’ (totaal: 821) konden de
auteurs zelden een relatie tussen dader en slachtoffer vaststellen (N&L, 2007: 42, 126-31,
141-48). Om die reden passen deze (overigens gangbare) categorieën niet in hun indeling die
immers juist die relatie als uitgangspunt en criterium heeft: ‘De moorden zijn in het bijzonder
ingedeeld op grond van de relatie tussen daders en slachtoffers en de context waarin de moord
plaatsvond (…)’ (N&L, 2007: 41).

3 Een ‘bloedgabber’ is een ‘vriend die heel na staat en alles deelt’ (Van Dale). Over conflicten met
dodelijke afloop tussen vroegere bloedgabbers in de leiding van de Nederlandse drugs- en vast‐
goedwereld rond de eeuwwisseling, zie Husken & Lensink (2007: 65-68, 77, 80-81, en passim).
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ren en andere afspraken en verplichtingen. Gewoonlijk worden deze homicides
geclassificeerd als economische delicten, maar in feite gaat het meestal ook om
behoud of verlies van eer: het geschonden besef van eigenwaarde gebaseerd op de
erkenning van anderen – de gemeenschap, het ‘wereldje’ waartoe men behoort.
Verwijzend naar het werk van Van de Port (2001) spreken de auteurs bij liquida‐
ties en afrekeningen over een ‘verwevenheid van zakelijke en emotionele motie‐
ven’ (N&L, 2007: 113). Dit is een weinig verhelderende formulering, waarbij
symptoom (emotie) verward wordt met oorzaak (geschonden eer) en geen recht
gedaan wordt aan de ruime aandacht die Van de Port besteedt aan de betekenis
van eer in criminele afrekeningen (2001: 94-133).
Overigens zijn in de categorie van het criminele milieu allochtonen als daders en
slachtoffers met respectievelijk 66% en 70% sterk oververtegenwoordigd. Dit
treft temeer omdat allochtonen slechts 18% van de totale bevolking van Neder‐
land vormen, terwijl van het totaal aantal slachtoffers en daders ongeveer de helft
van allochtone herkomst is (N&L, 2007: 53). Ook dit gegeven duidt op moord en
doodslag in een context van kleine gemeenschappen met een sterke mate van
sociale controle. Aan het slot van hun overzichtshoofdstuk vermelden Nieuw‐
beerta en Leistra terloops dat daders en slachtoffers meestal dezelfde herkomst
hebben: ‘Huwelijken zijn vaak homogeen [bedoeld wordt endogaam]: Turkse
mannen bijvoorbeeld trouwen doorgaans met Turkse vrouwen; in de dagelijkse
omgang met familie, vrienden en kennissen wordt vaker opgetrokken met men‐
sen met eenzelfde etniciteit en ook in de criminele wereld hebben de partners in
crime vaak dezelfde etnische herkomst.’ Daarom veronderstellen de auteurs dat
‘daders relatief vaker personen met eenzelfde etniciteit doden dan op basis van
“toeval” verwacht [kan worden]. Dit blijkt ook zo te zijn. Daders met een Turkse
herkomst vermoorden bijvoorbeeld in 62 procent van de gevallen iemand die ook
van Turkse afkomst is…’ (2007: 53-55). Voor Nederlanders is dit percentage 80,
voor Antillianen 43, voor Surinamers 52, en voor Marokkanen 53 (2007: 55).
Door hun nadruk op gehuwden gaan de auteurs evenwel voorbij aan het grote
aantal jonge, ongetrouwde daders die in hun chronologische overzichten figure‐
ren.4

In hun presentatie van de etnische achtergrond van daders en slachtoffers mist
de lezer aandacht voor de invloed van klasse. In Nederland is het discours over
etniciteit even opvallend als het ontbreken van het vertoog over klasse. In de
chronologische overzichten van ruim 3000 gevallen van homicide over de periode
1992-2006 zijn de onderklassen van alle etnische categorieën – zowel allochtonen
als autochtonen – sterk oververtegenwoordigd. In alle geledingen zijn hoogop‐
geleide daders en slachtoffers een uitzondering. In deze overzichten doemt het
spookbeeld op van een classe dangereuse,5 een meerderheid van jonge, weinig
geschoolde, veelal werkloze mannelijke daders van wie velen een onbestemd

4 Voor een nadere uiteenzetting over dit verband tussen leeftijd en criminaliteit, zie de oratie van
Bovenkerk (2010).

5 Naar het negentiende-eeuwse beeld van de armen in de perceptie van de Franse bourgeoisie
(Chevalier, 1978).
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bestaan vinden in de drugshandel en aanverwante losse werkzaamheden in
bepaalde sectoren van horeca, amusement en vastgoedwereld.
Voor de opvallende stijging van moord en doodslag in Nederland in de tweede
helft van de twintigste eeuw (van 0,3 naar 1,7 per 100.000 inwoners; voor
Amsterdam naar 5,4) wijzen de auteurs op de toenemende gevoeligheid voor
geweld en de daarmee verbonden veranderingen in de registratie van deze delic‐
ten, na eerst een toenemende gevoeligheid voor geweld in de afgelopen eeuwen
als oorzaak te zien van de afname van openbare geweldpleging (L&N, 2003:
22-25). Het ligt meer voor de hand de opvallende stijging van geweldsdelicten in
de tweede helft van de twintigste eeuw in verband te brengen met een gelijk‐
tijdige toenemende vraag naar drugs en de opkomst en bloei van de illegale han‐
del in verdovende middelen en de vestiging en discriminatie van immigranten.
Dit vraagstuk vereist verder onderzoek van de chronologie van moord en dood‐
slag voor de rest van de tweede helft van de twintigste eeuw naar het voorbeeld
van het pionierswerk van Leistra en Nieuwbeerta.
Uit de gegevens die de auteurs verstrekken blijkt kleinschaligheid een belangrijk
aspect te zijn van de context waarin homicide plaatsvindt. Het dodelijk geweld
komt niet van buiten de gemeenschap maar vindt plaats binnen de gemeenschap
en wordt ook binnen de gemeenschap gegenereerd: binnen het dorp of de wijk,
binnen de kring van vrienden en kennissen, tussen buren, binnen het criminele
milieu en niet zelden in het gezin, ‘where it properly belongs,’ zoals Hitchcock zijn
filosofie in een beroemd aforisme samenvatte.6

Het resultaat van een nadere interpretatie van de gegevens die Leistra en Nieuw‐
beerta in hun studies van moord en doodslag in Nederland tussen 1992 en 2006
presenteren, is dat dodelijk geweld veelal plaatsvond tussen mensen die elkaar
kenden, bij elkaar in de buurt woonden en als gelijken met elkaar omgingen: part‐
ners, familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s, en criminelen – en met
elkaar in conflict kwamen. In navolging van Gould (2003: 66-103) heb ik deze
bindingen daarom ‘symmetrische relaties’ genoemd omdat in geen van de bestu‐
deerde gevallen (afgezien van kinderdoding) sprake was van duidelijke sociale
ongelijkheid of enig hiërarchisch verband.

Onduidelijke sociale rang

De vraag is nu hoe symmetrie in homicide kan worden verklaard. Welke mecha‐
nismen zijn werkzaam in wat Freud ooit aanduidde als het ‘narcisme van kleine
verschillen’ (Blok, 1997; 2001). De Amerikaanse socioloog Roger Gould
(1962-2002), die in zijn werk de nadruk legt op nauwkeurig onderzoek van con‐
flicten in verschillende settings – niet om theorie te verwerpen maar juist sterker
te maken – beweert dat conflict in symmetrische relaties een grotere kans heeft

6 Het volledige citaat komt voor als een formule in de proloog of in de epiloog die Hitchcock uit‐
sprak bij de afleveringen van zijn populaire televisieserie, Alfred Hitchcock Presents eind jaren
1950 en begin jaren 1960: ‘Television has brought back murder into the home – where it prop‐
erly belongs.’ Zie ook Spoto (1983: 371-75, 578-80); <www.brainyquote.com/quotes/authors/a/
alfred_hitchcock_2.html>.
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om uit te monden in dodelijk geweld dan het geval is in hiërarchische relaties. Hij
legt ook uit waarom. Waar sociale rang duidelijk is, komen dodelijke conflicten
niet alleen minder voor, maar worden conflicten meestal vreedzaam opgelost. De
hogere in rang heeft meer machtskansen om de relatie te sturen en de lagere in
rang te overtuigen van de voordelen die een schikking ook voor hem kan hebben.
Zoals elk schoolkind weet, accepteer je meer van een hogergeplaatste dan van een
klasgenoot. Onderling kunnen hogergeplaatsten evenzeer gebruikmaken van hun
sociale en culturele kapitaal (kennis, invloed, sociale vaardigheden, overredings‐
kracht) om conflicten vreedzaam op te lossen. Bovendien kenmerkt hun veelal
bureaucratische werkkring zich door een duidelijke sociale rangorde.
Om zijn theorie empirisch te onderbouwen heeft Gould veel empirisch materiaal
over conflicten uit verschillende samenlevingen bijeengebracht, vergeleken en
geanalyseerd, met name mediterrane agrarische samenlevingen en Amerikaanse
stadswijken. In symmetrische relaties is sociale rang ambigu en staat het begrip
‘respect’ (eer) centraal. Het is niet altijd duidelijk wie hoger of lager is – waar,
wanneer en onder welke omstandigheden. Door het ontbreken van gevestigde
hiërarchische verhoudingen kunnen conflicten uit de hand lopen en een dodelijk
gevolg hebben wanneer in een in principe gelijke relatie de ene partij zich verheft
boven de andere en van hem of haar meer deferentie verlangt dan deze verwacht
of gepast vindt. Subtiele inbreuken op heersende gedragscodes en geringste
schendingen van territoria (Goffman, 1971: 28-61) kunnen worden opgevat als
belediging en vernedering – een gebrek aan respect – en betekenen een aantasting
van eer, door Gould beschouwd als een hulpbron naast die van bezit en kennis
(2003: 6-12, 69-71, 83-103).
Antropologische veldwerkers in Amerikaanse stadswijken plaatsen het lokale
geweld in het kader van grote werkloosheid, gebrek aan scholing en een zwakke
overheid. De hoofdinspecteur van politie van Philadelphia zegt over het getto in
het noordelijk deel van deze stad: ‘Steeds meer mensen worden om een futiele
reden doodgeschoten. Een toevallige botsing, een blik die niet bevalt – het is
genoeg om de trekker over te halen. Respect verdien je op straat met een gehard
optreden.’ Anderson, auteur van Code of the Street (1999) en hoogleraar sociologie
aan de Universiteit van Pennsylvania, voegt hieraan toe: ‘De politie speelt al jaren
geen rol meer in “the hood” [getto] (...) Wie wil overleven moet de Wet van de
Straat overnemen’ (geciteerd in Meeus, 2006). In deze code, schrijft Anderson,
draait alles om ‘respect’ dat men afdwingt door het tonen van nerve ofwel aan‐
matigend, gewelddadig gedrag ook om zelf niet lastiggevallen te worden. Maar dit
optreden kan zich ook tegen de dader zelf keren. Met nerve toon je aan geen vrees
te hebben, ook niet voor de dood. Jonge mannen in het getto menen dan ook dat
het aanvaardbaar is de dood te riskeren over kwesties van respect (Anderson,
1999: 32-34, 91-93). Ook in deze stadswijken betreft het dodelijk geweld in sym‐
metrische relaties waar sociale rang onduidelijk is en respect elke dag opnieuw
moet worden afgedwongen en bevestigd door een intimiderend optreden in out‐
fit, houding, manier van lopen, gebaar, mimiek en oogopslag. Deze aanmatigende
lichaamstaal beantwoordt aan de beschrijving van het begrip ‘habitus’ zoals dat
door Mauss in zijn essay Les techniques du corps is uitgewerkt (1950: 368ff).
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Zoals ook in twee gedetailleerde Nederlandse deelstudies is uiteengezet veronder‐
stelt gezichtsverlies of eerverlies het oordeel van de betrokken gemeenschap. Men
ziet zichzelf voortdurend door de ogen van anderen en is gevoelig voor de
‘publieke opinie’ ofwel de sociale dwang van de groep waartoe men behoort.
Zowel in het werk van Clementine van Eck over Turkse eerwraak in Nederland
(2001) als in dat van Marion van San over dodelijk geweld binnen de Antilliaanse
gemeenschap in Nederland (1998) gaat het om daders die door de groep waarvan
ze deel uitmaken gedreven worden geschonden eer door het gebruik van dodelijk
geweld te herstellen – ‘door bloed te zuiveren’.
Eerwraak in de Turkse gemeenschap volgt na eerverlies door afgekeurd seksueel
gedrag van een ongehuwde dochter, zuster of echtgenote. Door weloverwogen
uitgevoerd dodelijk geweld (waarna de dader zich gewoonlijk bij de politie meldt
en zijn wapen afgeeft) bewerkstelligt eerwraak dat de familie, na te zijn buiten‐
gesloten wegens eerverlies, weer wordt opgenomen in de gemeenschap, waarvan
het koffiehuis het meest zichtbare symbool is.
In de Antilliaanse situatie zijn de protagonisten marginale, veelal werkeloze, laag‐
opgeleide en ongehuwde adolescenten die weinig te verliezen hebben en mede
daarom snel aanstoot nemen aan (vermeend) gebrek aan betoond respect van
sociaal gelijken. Zodra ze getrouwd zijn, een gezin, een woning en werk hebben
– een duidelijke sociale status – verdwijnen ze uit het gewelddadige circuit waar
sociale rang onduidelijk is (cf. Bovenkerk. 2000; 2010). In een nadere nuancering
betoogt Kamerman dat ‘de criminele carrière van Antillianen het langst is van alle
bevolkingsgroepen’ (2010), maar gaat hier voorbij aan de jonge leeftijd waarop
velen van hen sterven. Het blijkt dat deze kansloze jongeren alleen aan uiterlijk
vertoon en intimiderend gedrag een gevoel van eigenwaarde ontlenen. Vandaar
ook hun risicovol optreden: ze hebben weinig te verliezen. Ze zijn, om een tref‐
fende uitdrukking van Gould te gebruiken, personen met ‘strong present selves’
en ‘weak future selves’ (2003: 167ff.). De toekomst heeft voor hen weinig beteke‐
nis. Daarom ontbreken typische mainstream investeringen (scholing, werk), zo
kenmerkend voor personen met ‘strong future selves’ en ‘weak present selves’.
Gezien deze voorzieningen voor de toekomst en de daarbij passende levensstijl is
het begrijpelijk dat hoogopgeleide en hogergeplaatste personen in de tellingen en
casestudies van Leistra en Nieuwbeerta opvallend afwezig zijn. Zoals eerder opge‐
merkt beschikken hogeropgeleiden door hun ruimer sociaal en cultureel kapitaal
over andere middelen om conflicten op te lossen. Bovendien ontlenen ze hun
gevoel van eigenwaarde niet aan het lidmaatschap van een enkele kring of
gemeenschap: ze maken deel uit van netwerken die elkaar in veel mindere mate
overlappen. Aantasting van eer in een van deze circuits heeft niet altijd directe
gevolgen voor status en reputatie in andere verbanden waarvan ze deel uit
maken.
‘Gemeinschaft macht gemein,’ zei Nietzsche.7 Dit inzicht ontbreekt als iemand
zich verbaast over een ‘familiedrama’ in een ‘hechte gemeenschap’ – alsof het een
tegenstrijdigheid betreft. In het voorjaar van 2004 sprak de burgemeester van een

7 Het volledige citaat luidt als volgt, ‘Jede Gemeinschaft macht, irgendwie, irgendwo, irgend‐
wann – “gemein”’ (1966, II: 749).
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Brabants dorp, vermoedelijk namens velen, in deze termen over dit voor hem
onbegrijpelijke verband in een commentaar op een drievoudige kindermoord
gevolgd door zelfmoord van de in scheiding liggende moeder.8 De eerste burger
zag hierbij een belangrijk aspect van de toedracht van het gebeuren over het
hoofd, een detail dat iets onthult over de wanhoop van de vrouw: haar ex-man
had zich met zijn nieuwe vriendin in hetzelfde dorp gevestigd.
Gangbare reciprociteit in symmetrische relaties kan gemakkelijk ontsporen als
niet direct wordt bijgestuurd en gecorrigeerd. Zoals Goffman overtuigend heeft
aangetoond laten de geringste inbreuken zien hoezeer normale sociale interacties
gebaseerd zijn op een voortdurende uitwisseling van eerbewijzen. Een benadeelde
partij kan de indruk krijgen dat er op den duur meer van zijn of haar kant in de
relatie wordt geïnvesteerd dan van de kant van de partner die de ander met min‐
der deferentie behandelt. Zo kan dominantie en asymmetrie gemakkelijk binnen‐
sluipen, ook in de meest intieme en egalitaire relaties – en daarmee belediging,
vernedering en conflict (Gould, 2003: 48-49). Het is geen toeval dat homicide het
meest frequent (ex-)partners treft: een vijfde van alle gevallen waar dader en
slachtoffer in tal van opzichten van elkaar afhankelijk zijn in een relatie die in de
moderne samenleving geldt als de belangrijkste en meest intieme. Dit wordt niet
weersproken door een hoog scheidingscijfer. Integendeel, scheiden en opnieuw
trouwen bevestigen juist de hoge verwachtingen en het grote belang dat men juist
aan deze relatie en het instituut van het huwelijk hecht.
Nieuwbeerta en Leistra geven verschillende voorbeelden van partnerdoding als
‘de meest voorkomende vorm van moord en doodslag’ (2003: 53-72; 2007: 65-70,
100-07, 118-25, 132-40). Ze verwijzen naar een studie van Fuldauer (1994)
waarin gesteld wordt dat ‘vrouwen en mannen tegengestelde motieven lijken te
hebben om hun partner te doden. De vrouw doodt haar man omdat ze, vaak na
jarenlange terreur, weg wil, maar niet weg kan. De man doodt zijn vrouw omdat
hij onder geen beding wil dat ze weggaat’ (2003: 55; 2007: 67-68). Het zijn echter,
zoals eerder vermeld, vooral mannen die hun vrouwelijke (ex-)partner doden.
Men zou hierin het effect kunnen zien van het gelijker worden van de relaties tus‐
sen de seksen – afnemende verschillen. Leistra en Nieuwbeerta wijzen ook in deze
richting: ‘Huwelijken worden relatief vaker gesloten tussen personen met een‐
zelfde etnische herkomst. Partnerdoding laat dan ook zien dat partners van een‐
zelfde etnische herkomst elkaar relatief vaker om het leven brengen. Duidelijk is
dat niet-Nederlanders relatief oververtegenwoordigd zijn als dader en slachtoffer
van partnerdoding’ (2003: 58; 2007: 54, 66). Ze voegen hier aan toe dat deze ver‐
schillen te maken hebben met het feit dat allochtone vrouwen sneller emancipe‐
ren dan allochtone mannen (2003: 58). Dit geldt overigens ook voor alle vijf
autochtone vrouwelijke slachtoffers, die de auteurs in hun casestudies van part‐
nerdoding beschrijven (2003: 60-72; 2007: 100-07, 118-25, 132-40). De vrouwen,

8 Datum 29 mei 2004. De kinderen (jongens) waren respectievelijk vijf, zeven en acht jaar oud.
Kort vermeld in het chronologisch overzicht van Nieuwbeerta en Leistra (2007: 237) zonder de
nadere omstandigheid van vernederende nabijheid. Nadien volgden ‘familiedrama’s’ in Zoeter‐
meer, januari 2005, Hilversum, april 2005 en Haarlem maart 2007 (N&L, 2007: 79, 247, 252). De
auteurs tekenen hierbij aan dat de categorie kinderdodingen bij relatieproblemen in de periode
1992-2006 ongeveer 15% van alle kinderdodingen omvatte.
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van wie twee hogeropgeleid, waren hun afhankelijke partner sociaal voorbijge‐
streefd en dreigden de relatie te beëindigen of hadden dit reeds gedaan. Hun
emancipatie was voor de partner een schrijnende wond; hun te verwachten ver‐
trek een onverdraaglijk vooruitzicht. Opnieuw zien we de werking van het mecha‐
nisme van dodelijke conflicten: een verschuivende machtsbalans, in dit geval ten
gunste van de vrouw, en daarmee de dreiging van eer- en identiteitsverlies voor
de mannelijke dader tegen een decor van geïdealiseerde eensgezindheid, intimi‐
teit, vertrouwen, kameraadschap en gezelligheid.
De strekking van dit essay is dat ‘vreselijke dingen’ juist in kleine, soms hechte
gemeenschappen gebeuren: gezinnen, families, dorpen, in de kernen van crimi‐
nele organisaties en etnische enclaves. Dodelijk geweld vindt plaats tegen een
achtergrond van wat men met elkaar deelt, wat men met elkaar gemeen heeft. Dit
inzicht van Simmel is bij mijn weten lang onopgemerkt gebleven. De algemene en
aanhoudende roep om meer sociale cohesie miskent de verworvenheden van indi‐
vidualisering en sluit de ogen voor de keerzijde van gemeenschapszin.

Conclusie

Ruim een eeuw geleden wees de Duitse socioloog Georg Simmel (1858-1918) in
zijn essay Die Streit ([1908] 1983) reeds op het verband tussen dodelijk conflict
en wat hier als symmetrische relaties is aangeduid. Na verschillende voorbeelden
genoemd te hebben stelt hij dat antagonisme sterker wordt naar mate de gelijk‐
heid van de partijen toeneemt. Waar verhoudingen vreedzaam en vriendelijk zijn,
schrijft hij, is dit een uitstekende beschermingsmaatregel van de groep, vergelijk‐
baar met de functie van pijn in het organisme. Want het is juist het scherpe besef
van dissonantie tegen de heersende eensgezindheid dat de partijen waarschuwt
de oorzaak van het conflict te verwijderen zodat conflict niet binnensluipt en de
grondslag van de relatie in gevaar brengt. Maar waar deze waarschuwing wordt
genegeerd, zal het besef van antagonisme, gevoelig gemaakt door gelijkheid en
overeenkomsten op ander gebied, het antagonisme zelf verscherpen. Mensen die
veel gemeen hebben doen elkaar ergere dingen aan dan het geval is in hun relatie
met vreemden. Soms doen ze dit omdat wat ze gemeen hebben vanzelfsprekend
geworden is. Vandaar dat wat tijdelijk verschillend is, eerder dan wat ze met
elkaar delen, hun wederzijdse posities bepaalt. Dit gebeurt vooral omdat er
slechts weinig is waarin ze van elkaar verschillen (Simmel, 1983: 205-06; 1955:
43-44).
Op dit punt wijst Simmel op het mechanisme werkzaam in wat na hem het ‘nar‐
cisme van kleine verschillen’ is genoemd en waarnaar Freud in zijn vier korte
commentaren over het onderwerp vergeefs zocht: sociale gelijkheid, overeen‐
komst en verbondenheid verscherpen kleine verschillen en geschillen ‘buiten alle
proporties’. Deze samenhang op te merken vereist niet (nog) meer empirisch
materiaal, maar een andere rangschikking van reeds beschikbare gegevens: ver‐
banden aantonen in plaats van zich laten leiden door valse tegenstellingen. Wat
voor de filosofie geldt, raakt soms ook de sociologie. Verwarring verdwijnt niet
door meer empirisch materiaal te verzamelen, maar door beschikbare gegevens
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anders te ordenen – ze vanuit een ander standpunt te bezien. Dit is wat Simmel
deed. Hij vond een verklaring voor dodelijke conflicten door te wijzen op wat mis‐
schien te zeer voor de hand lag om te worden opgemerkt: de eensgezindheid, de
hechte relaties binnen de gemeenschap. Hier anticipeerde hij op een inzicht van
Wittgenstein samengevat in een van zijn aforismen over het doel van de filosofie:
het therapeutisch opheffen van verwarring, ‘Der Fliege den Ausweg aus dem
Fliegenglas zeigen’ (1967: 309).
Daarom, vervolgt Simmel, heeft het geringste antagonisme tussen naasten een
andere betekenis dan die tussen vreemden, die in de eerste plaats rekening hou‐
den met allerlei soorten wederzijdse verschillen. Vandaar ook het bekende con‐
flict binnen een familie waarvan de leden het verder op alle fronten met elkaar
eens zijn. Dat dit gebeurt bewijst geenszins dat de eensgezindheid daarvoor ver‐
zwakt was. Integendeel, de breuk kan het gevolg zijn van overeenkomstige ken‐
merken, neigingen en overtuigingen waardoor het afwijkende, op een onbeteke‐
nend punt, in scherp contrast voelbaar wordt als iets dat volkomen onverdraaglijk
is. Tegenover de vreemdeling, met wie we kenmerken noch bredere belangen
delen, staan we objectief, zegt Simmel. We houden ons enigszins op de vlakte en
daarom betrekt een bepaald verschil ons niet in onze totaliteit. Iemand die zo ver‐
schillend is raakt ons alleen op bepaalde punten binnen een specifiek belang. Om
die reden kan een mogelijk conflict ook tot die punten beperkt blijven. Maar hoe
meer we met een ander gemeen hebben als persoon als geheel, des te gemakkelij‐
ker zal onze totaliteit in elke relatie met hem of haar betrokken raken. Vandaar
het geheel buitenproportionele geweld waartoe gewoonlijk beheerste mensen
bewogen kunnen worden in hun relaties met degenen die nauw met hen verbon‐
den zijn (Simmel, 1983: 205-06; 1955: 43-44).
Later onderzoek van sociologen, historici en etnografen hebben de theoretische
inzichten van Simmel bevestigd, nader geïllustreerd en uitgewerkt zonder daarbij
altijd op de hoogte te zijn geweest van het werk van de Duitse meestersocioloog,
vriend en geestverwant van Max Weber. Ik denk hierbij aan de reeds genoemde
vergelijkende studies van dodelijk geweld in symmetrische relaties van Gould die
zowel theoretisch als empirisch verder reiken dan het essay van Simmel en nau‐
welijks naar hem verwijzen. Een goed etnografisch voorbeeld van het verband tus‐
sen extreem geweld en een kleine, hechte gemeenschap biedt de Amerikaanse
antropoloog Knauft in zijn boek Good Company and Violence, gebaseerd op zijn
veldonderzoek bij de Gebusi, een gemeenschap van hakbouwers in het laagland
van Nieuw Guinea, waar hij bij toeval talrijke gevallen van moord aantrof tijdens
het maken van genealogieën. Vrijwel alle slachtoffers stierven een gewelddadige
dood na beschuldiging van hekserij, in deze samenleving systematisch aangewe‐
zen als oorzaak van elke dodelijke ziekte en daarmee als een ondermijnend ele‐
ment dat de gevierde eensgezindheid bedreigt. Knauft meent dan ook dat het fre‐
quente dodelijke geweld in deze gemeenschap niet de antithese vormt van ‘good
company’ (eensgezindheid en sociabiliteit), maar zijn ultieme hoogtepunt (1985:
111-12).
Andere studies van extreem geweld in kleine gemeenschappen, waar iedereen een
figuur is in de biografie van de ander, zoals Clifford Geertz het eens formuleerde,
omvatten Neighbors. The Destruction of the Jewish Community of Jedwabne, Poland

Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2011 (1) 0 101



Anton Blok

(2001) van Jan T. Gross, At the Hands of Persons Unknown: The Lynching of Black
America (2002) van Philip Dray, The Dark Side of Paradise: Political violence in Bali
(1995) van Geoffrey Robinson en The Rwanda Crisis, 1959-1994: History of a Geno‐
cide (1995) van Gérard Prunier.
Van de casestudies zijn we weer terug bij het belang van vergelijkend intercultu‐
reel onderzoek en dat van generalisatie dat Gould niet alleen bepleit, maar ook
zelf uitvoert. Als het erom gaat regelmatigheden op te sporen, schrijft hij, dan
helpt de vergelijking ons te onderscheiden wat in een bepaald patroon incidenteel
is en wat fundamenteel. Neem bijvoorbeeld de kwestie van eer. Tal van histori‐
sche en etnografisch studies leren ons dat zelfs wanneer de bijzondere manifesta‐
ties variëren – iemand gelijkstellen met een bepaalde diersoort, opmerkingen over
lichamelijke gebreken, iemand een leugenaar of een lafaard noemen – een verbale
belediging een soort universeel kenmerk is van interpersoonlijk conflict. Als je al
deze verschillende vormen van enige afstand beschouwt en onderzoekt, kun je
begrijpen waarom mensen in al die gevallen elkaar genoeg kwaad kunnen maken
om elkaar te doden alleen door iets te zeggen. Voorts, vervolgt Gould, kan de
waarde van gedetailleerde case studies nog vergroot worden als ze beschouwd
worden als gereedschappen voor generalisatie eerder dan als items voor een cata‐
logus. Ten slotte stelt hij voor nieuwe gevallen te beschouwen als een correctie op
generalisaties en niet als een wapen gericht tegen het project van generalisatie.
Hoe meer we leren over situaties in verschillende tijden en plaatsen, hoe moeilij‐
ker generalisaties ongefalsificeerd kunnen overleven. Tenslotte: een goede theorie
bestaat uit proposities abstract genoeg om geldig te zijn voor een brede reeks van
gevallen maar concreet genoeg om nog iets van betekenis te kunnen zeggen
(Gould, 2003: 12-15).
Dit zijn wijze woorden van een grote socioloog en antropoloog die laat zien dat de
combinatie van vergelijking van doorwrochte casestudies en generalisatie nodig is
voor een beter begrip van het ontstaan van dodelijke conflicten.

Naar dit ideaal is in dit artikel in beknopt bestek gestreefd door voorbeelden van
homicide te vergelijken en ze te plaatsen en te begrijpen waar ze zich veelvuldig
voordoen – in kleine gemeenschappen van symmetrische relaties waarvan de
leden om verschillende redenen voor de oplossing van hun conflicten zelden een
beroep doen op de overheid. Deze vorm van ‘zelfhulp’ vinden we niet alleen bij
mensen die tot criminele organisaties behoren, maar ook bij hen die deel uitma‐
ken van families en de kringen van vrienden, kennissen en buren.9
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SIGNIFICANT OTHERS

Jock Young

René van Swaaningen

In de sociale wetenschappen wordt onder een ‘significant other’ degene verstaan die
bij uitstek belangrijk is voor ons zelfbeeld en onze socialisatie. Mede omdat deze
term afkomstig is uit het symbolisch interactionisme, een van de wetenschappelijke
wortels van de culturele criminologie, leek het ons een geëigende naam voor een
rubriek waarin een gesprek wordt gevoerd met iemand die voor cultureel criminolo‐
gen van bijzonder belang is. De bedoeling is dat deze auteur op interpretatieve,
‘verstehende’ wijze wordt bevraagd over zijn of haar werk, bronnen van inspiratie
en persoonlijke motieven. De Britse criminoloog Jock Young is de eerste ‘significant
other’ in deze rubriek. René van Swaaningen sprak met hem op zijn kantoor aan
John Jay’s College of Criminal Justice van de City University of New York.

RvS: Je loopt nu al ruim veertig jaar mee in de criminologie en toch bespeur ik
geen enkel spoor van een routineuze ‘seen it all’-houding. Is je werk nog steeds
vernieuwend en lijk je nog altijd erg enthousiast over het vak. Wat is je geheim?
JY: Het belangrijkste is dat het in de criminologie vaak om recht en onrecht in
hun meest rauwe vorm gaat. Die problematiek leent zich niet voor routineuze
stukjes; dat raakt je als mens. Een tweede punt dat mij voortdrijft is irritatie over
het naïeve positivisme dat de criminologie beheerst. Dat werkt bij mij als een rode
lap op een stier. Ik heb zelf een achtergrond in de exacte wetenschappen en ik heb
me altijd verbaasd over het simplisme waarmee sociale wetenschappers natuur‐
kundige onderzoeksmethoden gebruiken om sociale processen te analyseren. Men
vergeet dat onze data nooit zo betrouwbaar zijn en onze ‘wetten’ nooit zo abso‐
luut als in de wis- en natuurkunde en dat we dus altijd te maken hebben met een
schijnexactheid. Tegelijkertijd maken die lui wel enorme waarheidsaanspraken en
domineren ze het onderzoeksveld: ergerlijk en schadelijk! Voor mij zijn humor en
boosheid de belangrijkste ingrediënten voor een goed stuk. De stukken die je
schrijft omdat je weer eens geen ‘nee’ kon zeggen zijn nooit de beste.

RvS: Eind jaren 1960 ben je begonnen als etnograaf – dat heeft onder andere gere‐
sulteerd in je boek The Drugstakers uit 1971. Daarna heb je maar liefst drie para‐
digmawisselingen in de criminologie veroorzaakt: met The New Criminology uit
1973 werd de kritische criminologie op de kaart gezet, zo rond 1980 kwam met
boeken als Losing the Fight Against Crime en What Is To Be Done About Law and
Order? het links realisme op en de laatste jaren presenteer je je met The Vertigo of
Late Modernity en Cultural Criminology: An Invitation als cultureel criminoloog. In
hoeverre ben je teruggekeerd op het punt waar je ooit begonnen bent?
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JY: Dat van die paradigmawisselingen, dat zie ik niet zo. Ik zie vooral continuïteit
in mijn werk. De inhoudelijke veranderingen en accentverschuivingen zijn geko‐
men omdat je in een andere tijd schrijft. The Drugstakers was onmiddellijk een
groot succes. Het was voortgekomen uit mijn veldwerk in Notting Hill, toen het
centrum van alles wat hip was in Londen. De vaststelling dat jongeren die nie‐
mand kwaad deden daar permanent werden gearresteerd voor onbenulligheden
als cannabisgebruik was de vonk die het idee van ‘moral panics’ deed ontvlam‐
men. En 1968 was natuurlijk sowieso de tijd waarin we – en dat werd vrij breed
gedeeld in de bevolking, zeker onder de jeugd – vonden dat de gezagsdragers het
helemaal bij het verkeerde eind hadden en dat criminologen dus eens wat minder
vanuit de politieauto naar buiten moesten kijken en eens wat meer van buiten in
die politiewagens. De opkomst van de kritische criminologie was gewoon een
reflectie van die tijd. Daar voel ik me nu wel dichterbij staan dan bij het links rea‐
lisme.
Het links realisme is natuurlijk in een heel rare tijd opgekomen. Op nationaal
niveau had je rond 1980 het rabiate conservatisme van Margaret Thatcher, terwijl
in de grote steden de rode vlag werd gehesen. Bovendien was de relatie tussen
burger en politie met onder meer de rellen in Brixton tot beneden het nulpunt
gedaald. We moesten als linkse criminologen wel een alternatief beleidsperspectief
ontwikkelen. In de grote steden waren onze kameraden aan de macht en zij vroe‐
gen ons: ‘wat moeten we aan de criminaliteit doen?’ Dat ging er vaak emotioneel
aan toe. We voelden ons verplicht om hun praktische vragen te beantwoorden. Er
zit heel veel common sense in het links realisme: iedereen begrijpt dat je van het
leven in een buurt waar veel criminaliteit is niet erg vrolijk wordt. Alleen al te idea‐
listische kritische criminologen uit de late jaren 1970 vergaten dat wel eens. Ove‐
rigens zie ik dit niet als een paradigmawisseling. In mijn stuk ‘Workingclass
Criminology’ uit onze bundel Critical Criminology (1975) zie je de contouren van
het links realisme al.
De opkomst van de culturele criminologie in de jaren 1990 zie ik vooral als een
reactie op de tijdgeest waarin het neoliberalisme nog de enige leverbare smaak is
geworden en mondialisering zowel de oude zekerheden die mensen hadden
omver heeft geblazen als nieuwe hybride identiteiten heeft gecreëerd. Toen her‐
ontdekte ik een aantal ‘oude bekenden’, zoals C. Wright Mills, die in zijn boek The
Power Elite uit 1956 de pervertering van een pluralistische democratie in het
Amerika van McCarthy in de Koude Oorlog aan de kaak stelde. Dat klonk in het
licht van het huidige neoliberale keurslijf, waarin het tellen van publicaties de
maat is in plaats van het lezen ervan, weer zó actueel! Mills was toen zeer kritisch
over de Amerikaanse academici die zich en masse aanpasten aan McCarthy en zijn
handlangers onder de universiteitsbestuurders. Dat gebeurt nu weer: mijn God,
wat zijn academici, en criminologen in het bijzonder, mak tegenover al die contro‐
leurs! Laten we een voorbeeld nemen aan Mills wanneer hij in The Sociological
Imagination uit 1959 de verhouding schetst tussen de eigen ervaring, de verbeel‐
dingskracht om dingen te veranderen en de structuur waarbinnen dat plaats‐
vindt. En waarom is de deviantiesociologie nu praktisch verdwenen? Of kijk naar
Edward A. Thompsons werk over het zelfstructurerende karakter van maatschap‐
pelijke klassen; zó te vertalen naar hedendaagse culturele vraagstukken. Het zegt
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veel over onze tijd dat ‘terug naar de klassieken’ tot tamelijk subversieve conclu‐
sies leidt. De criminologie wordt, zeker in de Verenigde Staten, steeds theorie‐
armer.

RvS: Als ik het zo beluister, zitten er in jouw culturele criminologie nog heel veel
historisch-materialistische elementen. Over het algemeen wordt de culturele cri‐
minologie eerder beschouwd als erfgenaam van het symbolisch interactionisme.
En dat werd juist door structuralistisch angehauchte criminologen als Al Gouldner
eind jaren 1960 als ‘zookeeping criminology’ getypeerd, omdat ieder esoterisch
groepje ‘devianten’ als een soort nieuwe ‘stam’ met hun eigen rituelen werd
omarmd. In 1994 wees Colin Sumner in zijn boek The Sociology of Deviance: An
Obituary het opdrogen van het reservoir van ‘nieuwe stammen’ en het bagatellise‐
ren van de schadelijke kanten van hun ‘rituelen’ aan als reden voor het verdwij‐
nen van de deviantiesociologie. Is dat ook niet het gevaar dat de huidige culturele
criminologie bedreigt?
JY: Het ontbreken van de materiële kant van het verhaal is inderdaad de zwakke
plek. In de Britse criminologie ligt er op dit terrein wel een sterke traditie. Denk
aan de Birmingham School van met name Tony Jefferson en Paul Willis: daar voel
ik me wel verwant mee. Maar goed, we hebben het over een heel andere tijd. De
culturele criminologie is veeleer een anarchistische reactie op het neoliberalisme
dan een neomarxistisch verklaringskader van maatschappelijke verhoudingen. In
de Verenigde Staten ligt de sterk etnografische traditie, denk aan het werk van
Phillippe Bourgeois of Ilijah Anderson, veel meer aan de basis van de culturele cri‐
minologie. Daar dreigt dat gevaar veel meer.

RvS: Is er aan de culturele criminologie een specifieke methode gekoppeld? Je zet
je altijd zo af tegen kwantitatieve onderzoekers.
JY: Er wordt over methodologie veel te ingewikkeld gedaan. Het gaat meer om
een bepaalde wetenschappelijke houding. Natuurlijk berusten de meeste cultureel
criminologische studies op participerende observatie en etnografie. Maar ook
deze kwalitatieve onderzoekers construeren vaak zelf een ‘coherentie’ in hun data
die er in de werkelijkheid helemaal niet is. Gedraag je als cultureel criminoloog
nou niet als positivist en geef ruimte aan tegenstrijdigheden en twijfels. In die zin
ben ik ontzettend vóór naturalisme en empirisme.
Het probleem zit hem niet in de methode, maar in het feit dat zogenaamde ‘harde
feiten’ het academische debat en de contemplatie hebben verdrongen. Als Robert
K. Merton zijn beroemde essay ‘Social Structure and Anomie’ uit 1938 vandaag bij
de American Sociological Review zou aanbieden, zou het worden afgewezen wegens
gebrek aan hard bewijs. Ik richt mijn pijlen zo op kwantitatieve onderzoekers
omdat vooral zij belangrijke vernieuwingen in de wetenschap met dergelijke argu‐
menten in de kiem smoren; niet omdat die methode op zichzelf nooit enig nut
zou hebben. Ook kwantitatief onderzoek kan inzicht bieden, maar omdat veel
‘kwanto’s’ zich als ‘opgewekte robots’ gedragen, tevreden zijn met het eindeloos
uitmelken van tweede- of derdehands datasets en het intrappen van open deuren
zeg ik tegen de financiers van onderzoek: jullie verspillen je geld! Stop de bloed‐
toevoer aan die lui! Er is misschien wel een omgekeerd evenredige relatie tussen
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de hoeveelheid onderzoeksgeld en de maatschappelijke betekenis van het onder‐
zoek. Howard Becker heeft ooit gezegd: ‘Onderzoek kun je achter in de bus doen.
Je hebt er helemaal niet zo veel geld voor nodig. Een fatsoenlijk salaris is vol‐
doende’.

RvS: Wat is het maatschappelijke belang van een culturele criminologie? In de tijd
van het links realisme vond je de beleidsrelevantie van onderzoek heel erg belang‐
rijk. Vind je dat nog steeds? En waar ligt die dan bij de culturele criminologie? En
op wie moeten wij ons richten?
JY: Het maatschappelijke belang en de beleidsrelevantie van de culturele crimino‐
logie ligt voor alles in het sociologisch begrijpen – in de zin van ‘verstehen’ – van
motieven en betekenisgeving. Handelingen duiden in het licht van culturele ont‐
wikkelingen en de politieke economie van de mondialisering is hierbij misschien
wel het belangrijkste. Dat zijn tegelijkertijd zaken die verschrikkelijk moeilijk te
beïnvloeden zijn. Iets eenvoudiger, maar niet minder noodzakelijk, is het ontmas‐
keren van die eindeloze stapels predictiestudies en zogenaamde ‘best practices’ als
de nieuwe kleren van de keizer. Het is echt onzin, verspilling van gemeenschaps‐
geld! Raak dat soort criminologen waar het pijn doet! Draai de geldkraan dicht!
Doorbreek de dominantie van de positivistische adviseurs bij de financiers van
wetenschappelijk onderzoek!
Tegelijkertijd zullen we moeten accepteren dat we gewoonweg minder invloedrijk
zullen zijn dan in de jaren 1970 of 1980. Wetenschappelijke argumenten doen er
in de politieke besluitvorming veel minder toe dan toen. In die zin is een links
realistische agenda nu veel minder haalbaar – behalve misschien in Latijns-Ame‐
rika, waar de wind echt uit een heel andere hoek waait dan in West-Europa of de
Verenigde Staten. Helaas, op dit punt ben ik vandaag de dag veel pessimistischer
dan in de jaren 1980. Ik denk zeker dat er nog altijd heel veel goedwillende men‐
sen binnen de politie en justitie en op ministeries werken, maar de bandbreedte
waarbinnen zij opereren is met al dat ‘target’- en ‘output’-fetisjisme wel een stuk
geringer geworden.
Het ‘probleem’ is ook nog eens dat de criminaliteitscijfers dalen; en dat terwijl het
crisis is! Dat wordt geclaimd als een succes van het neoliberale beleid. Als je goed
kijkt is daar helemaal geen causaal verband tussen, maar probeer dat maar eens
over te brengen. En toch ligt de uitdaging er voor cultureel criminologen juist in
om aan te geven dat het vooral culturele ontwikkelingen zijn die het criminali‐
teitsniveau bepalen. De neoliberale graaicultuur heeft de crisis veroorzaakt en we
lijken er niets van te hebben geleerd. En de straatcriminaliteit is vooral gedaald
omdat de bendeoorlogen zijn gestopt, omdat de diensteneconomie de stereotiepe
ideeën over mannelijkheid (en het nut daarvan) drastisch hebben veranderd,
omdat het publieke domein sowieso sterk gefeminiseerd is, omdat onder de
meeste jongeren het waardenpluralisme het heeft ‘gewonnen’ van het traditionele
‘wij-zij-denken’ en de criminogene ‘othering’ die daarmee gepaard gaat… Zulke
dingen, daar moeten we nu denk ik vooral op wijzen.
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RvS: Wie zijn jouw eigen ‘significant others’?
JY: Hoe ouder ik word, hoe meer ik geïnteresseerd raak in biografieën. Iemands
wetenschappelijke werk wordt zoveel interessanter wanneer je weet hoe iemand
heeft geleefd! Ik ben veel positiever gaan denken over de theoretici die ik in mijn
jonge jaren, bijvoorbeeld in The New Criminology, nog meende te moeten kritise‐
ren. Mijn eerste ‘significant other’ is dus C. Wright Mills – om de redenen die ik al
eerder noemde. De subversieve houding en de verbeeldingskracht die hij voor‐
stond hebben we vandaag de dag meer dan ooit nodig. Binnenkort komt daarover
(bij Polity Press) mijn nieuwe boek The Criminological Imagination uit. Als tweede
noem ik Robert K. Merton. Al Gouldner heeft me indertijd al de ogen geopend
voor de politieke Merton. Mertons herinterpretatie van Durkheims anomiebegrip
is veel marxistischer dan meeste mensen zich realiseren. De lessen van Merton
liggen aan de basis van The Exclusive Society uit 1999 en zijn belang voor de cultu‐
rele criminologie heb ik beschreven in ‘Merton with Energy, Katz with Structure’
uit 2003. En ten derde noem ik David Matza. Die doorgrondde de beperkingen
van een pathologische en statische kijk op delinquentie perfect en wees als een
van de eersten op de rol van romantiek, maar ook boosheid, bij het begrijpen van
criminaliteit. Matza en de subculturele criminologen uit de jaren 1950 en 1960
zijn zoveel interessanter dan de tekstboekversies van hun werk doet vermoeden.
Cultureel criminologen zouden hun klassiekers nog eens goed moeten lezen en de
criminologie terugbrengen in het hart van de sociologie.

New York City, 23 november 2010
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DISCUSSIE EN DEBAT

Intellectuele schatplichtigheid en
wetenschappelijke ethiek

Willem de Haan

Onlangs werd ik geïnterviewd door een jonge Portugese criminologe die interna‐
tionaal vergelijkend onderzoek doet naar wangedrag in wetenschappelijk onder‐
wijs en onderzoek. Een eerste vraag is dan vanzelfsprekend wat onder weten‐
schappelijk wangedrag wordt verstaan. In Nederland (KNAW, 2001) is dat onder
meer misleiden door onjuiste methoden of analyses, vervalsen of onvolledig weer‐
geven van onderzoeksresultaten, en diefstal van intellectueel eigendom, zoals pla‐
giaat. Omdat ik daarvan zelf wel eens slachtoffer ben geweest, ging het gesprek
eerst over plagiaat. Evidente gevallen van plagiaat zijn uitzonderlijk.1 Ze spreken
echter sterk tot de verbeelding en leiden daardoor onwillekeurig de aandacht af
van minder drastische maar niet minder kwalijke, en in hun negatieve gevolgen
veel verstrekkender vormen van misleiding.
Er zijn tal van manieren om te verhullen dat bepaalde passages in teksten aan
werk van anderen zijn ontleend. Dit gebeurt bijvoorbeeld door substantiële
gedachtegangen uit teksten van anderen te parafraseren (zoals journalisten dat
ook vaak doen) en vervolgens pas bij een minder opzienbarende of feitelijke con‐
statering naar die anderen te verwijzen. Bij de lezer wordt dan de indruk gewekt
dat het substantiële deel van de betreffende passage het werk is van de auteur
zelf. Aangezien de interviewer, die met haar onderzoek het Dunkelfeld van weten‐
schappelijk wangedrag in kaart wil brengen, dit interessant vond, heb ik haar nog
enkele voorbeelden gegeven van de wijze waarop auteurs gebruikmaken van door
anderen verworven inzichten zonder dat te erkennen, laat staan daarvoor respect
te tonen. Zo zijn er auteurs die lijden aan wat de socioloog Sorokin een ‘disco‐
verer’s complex’ (1956: 7) heeft genoemd.2 Zij ‘kannibaliseren’ werk van anderen
door er gebruik van te maken zonder aan te geven aan wie zij schatplichtig zijn.
Soms gaat dit zelfs gepaard met nauw verholen dedain voor het werk van ‘min‐
dere goden’. Dit is niet alleen weinig genereus, maar geeft ook het slechte voor‐
beeld aan de volgende generatie van onderzoekers.
Kort na het interview door de Portugese criminologe ontving ik van de redactie
van het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit een uitnodiging om in deze nieuwe
rubriek over ‘ergernissen en misstanden’ mijn hart te luchten. Terugdenkend aan
het interview besloot ik spontaan de uitnodiging aan te nemen. Ergernissen
genoeg, dacht ik bij mijzelf. Toch is het met gemengde gevoelens dat ik daar nu

1 Volgens een schriftelijke self-reportstudy onder ruim vijfhonderd leden van de American Society
of Criminology had 2% ‘ooit’ een plagiaat gepleegd en 1% ‘gedurende het afgelopen jaar’ werk van
een ander voorgesteld als eigen werk (Robinson & Zaitzow, 1999).

2 Aangehaald door Rock (2005: 473).
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over schrijf. Enerzijds voel ik een sterke persoonlijke betrokkenheid bij de integri‐
teit van sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van de criminologie en
beschouw ik het als een plicht om vermeende misstanden te signaleren.3 Ander‐
zijds voel ik de onzekerheid die wordt veroorzaakt door stemmen in mijn hoofd
die zeggen: ‘Daar heb je hém weer. Hij heeft ook altijd wat.’
Doorgaans heb ik mij van zulke stemmen niet veel aangetrokken. Maar in dit
geval sterken zij toch mijn twijfel of ik met het aan de kaak stellen van vermeende
‘misstanden’ mijn hand niet overspeel.4 In veel gevallen zal het niet of onjuist
refereren en citeren namelijk geen kwade opzet zijn, maar een kwestie van onna‐
denkendheid of slordigheid. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de auteur te
goeder trouw iets heeft opgeschreven zonder te beseffen dat het uit het werk van
een ander afkomstig was. Hij kan ook werkelijk vergeten zijn dat hij het idee dat
hem te binnenschiet ergens heeft gelezen of van een ander heeft gehoord. Douwe
Draaisma (2005) noemt het vergeten van de bron ‘cryptomnesie’. Van boze opzet
is daarbij geen sprake want, aldus Draaisma, niemand is er immuun voor. Het kan
de beste overkomen.
‘Afwezigheid van alle schuld’ – om een strafrechtelijk begrip te gebruiken – is ech‐
ter nog geen reden om ongelukkige citeer- en refereerpraktijken maar op hun
beloop te laten. Wel is er reden tot omzichtigheid en terughoudendheid met
openlijke verwijten. Want niet alleen plagiaat is moeilijk aantoonbaar. Dat geldt
des te meer voor gevallen waarin slechts bepaalde passages in teksten aan werk
van anderen zijn ontleend. Nog moeilijker te staven zijn kwalijke refereer- en
citeerpraktijken die een kwestie van omissie zijn, dat wil zeggen van nalatigheid.
In het meest kwalijke geval wordt intellectuele schatplichtigheid bewust verdon‐
keremaand om zelf daarvoor de eer te kunnen opstrijken. Dit grenst aan plagiaat.
Maar er kunnen ook meer prozaïsche redenen zijn waarom wordt nagelaten naar
werk van anderen te verwijzen waar dit wel geboden is. Er kan iets over het hoofd
worden gezien, ook al zijn omissies dankzij bibliografische services en zoekmachi‐
nes tegenwoordig betrekkelijk eenvoudig op te sporen en te voorkomen. Soms is
er echter gewoonweg niet – of niet goed genoeg – literatuuronderzoek gedaan. Of
werk van anderen was wel bekend, maar werd niet vermeld, omdat de auteur
daarvan de relevantie niet zag of het niet de moeite waard vond eraan te refereren
of eruit te citeren (Kochen, 1987).
Een eerste verklaring voor het loslaten van traditionele normen voor het refere‐
ren aan of citeren uit het werk van anderen is gelegen in de hedendaagse weten‐
schapscultuur waarin ‘toenemende competitiezucht’ leidt tot ondermijning van
bestaande principes van wetenschapsbeoefening (Schuyt, 2003: 195).
Een andere verklaring is het toenemend ‘chronocentrisme’ (Morson, 1996; Rock,
2005) dat berust op de veronderstelling dat hedendaagse wetenschappelijke
inzichten relevanter zijn dan die van minder recente datum. Wat een paar jaar
geleden het licht zag, wordt al gauw als ‘gedateerd’ beschouwd en genegeerd. Voor

3 In de Notitie Wetenschappelijke Integriteit (KNAW, 2001) wordt ook gesteld dat de verantwoor‐
delijkheid voor de preventie en signalering van wetenschappelijk wangedrag primair bij onder‐
zoekers en onderzoeksinstellingen zelf ligt.

4 Hierbij wil ik Peter Sluiter en Jaco Vos graag bedanken voor hun goede raad.
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kennis die via het internet voor iedereen toegankelijk is, lijken de gebruikelijke
referentie- en citatieplichten zelfs helemaal niet meer te gelden. Vrij toegankelijke
‘informatie’ lijkt het bezit van iedereen die er gebruik van wil maken. Erkenning
van intellectuele schatplichtigheid is dan niet meer van deze tijd. Het gebruiks‐
recht domineert het intellectuele eigendom en de actualiteit wint het van het his‐
torisch besef. Intussen gaat dit alles wel ten koste van een cumulatie van weten‐
schappelijke kennis (Rock, 2005: 487).
Er zijn goede gronden om aan traditionele referentie- en citatie-ethiek vast te
houden. De belangrijkste reden is behoud van het wetenschappelijke ethos en van
de waarden en normen die binnen een wetenschappelijke gemeenschap behoren
te gelden. Verantwoord refereren en citeren is niet alleen een zaak van fairness,
maar ook van wederzijdse erkenning en respect. Slecht voorbeeld doet slecht vol‐
gen (Palevitz, 1997) en verslonzing van refereer- en citeerpraktijken schaadt op
den duur het onderlinge vertrouwen en het ‘communalisme’ (Merton, 1959;
Schuyt, 2003) zonder welke belangeloze en onafhankelijke wetenschap niet kan
bestaan.
Natuurlijk hebben de gebruikelijke refereer- en citatiepraktijken altijd ook exis‐
tentiële, sociale en wetenschapspolitieke betekenis (Rock, 2005: 486). Er wordt
onder meer mee aangegeven tot welke wetenschappelijke gemeenschap men zich‐
zelf rekent of gerekend wenst te worden, welke eisen daaraan gesteld en welke
verwachtingen daarmee gewekt worden (Rock, 2005: 486). Maar van weten‐
schapsbeoefenaren met enig cultureel besef mag worden verwacht dat zij zich
daarvan bewust zijn en daarmee reflexief weten om te gaan. Wat met recht ach‐
terhaald is moet worden verworpen, maar wat – ook bij nader inzien – van waarde
is, moet verdedigd en in onderzoek en onderwijs aan de volgende generatie door‐
gegeven worden. Wanneer promovendi bij toekenning van de doctorsgraad vol‐
gens het promotieprotocol door hun promotor wordt gewezen op ‘de verplichtin‐
gen, die zij u oplegt jegens de wetenschap en de samenleving’ moet op grond van
hun wetenschappelijke socialisatie duidelijk zijn dat die verplichtingen ook
betrekking hebben op intellectuele schatplichtigheid en wetenschappelijke ethiek.
Van reviewers en redacteuren mag vervolgens worden verwacht dat zij (jonge)
auteurs op omissies wijzen en hen op het hart drukken bestaande conventies te
respecteren.
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VOORBIJ DE HORIZON

‘Alles is politiek!’ Topografie van het Israëlisch-
Palestijnse conflict

Dina Siegel

Bespreking van M. Shoshan (2010), Atlas of the Conflict: Israel – Palestine, Rotterdam:
010 Publishers.

Dvarim she-roim mi-kan, lo roim me-sham (‘Wat je vanuit hier ziet, zie je niet vanuit
daar’), zo klinkt een zin van een Israëlisch lied, gezongen door de populaire Israë‐
lische zangeres Judith Ravitz. Als je in Israël bent opgegroeid en op school hebt
geleerd dat het ‘zionistische project’ slechts één doel voor ogen had, namelijk een
Joodse staat op te bouwen, dan komt het boek van de Israëlische, in Nederland
wonende architect Malkit Shoshan als een schok. Opeens zie je tientallen kaarten
van spookdorpen, kaarten die de vernietiging van een ander volk tonen, kaarten
die de dubbele bedoeling onthullen van het Israëlische beleid van het bouwen van
mitspim (observatiedorpen) en moshavot (agriculture nederzettingen) in Negev en
Galillea.
Aan de andere kant, als je een Palestijnse student bent en op school en thuis hebt
geleerd dat dit land altijd van jou en van jouw volk was en dat het door de ‘Israëli‐
sche bezetters’ met geweld van je grootouders werd weggenomen, ontdek je
opeens dat hier – zo staat in de Atlas – al ‘in 852 voor Christus Joden woonden’,
die zich vestigden op verschillende plaatsen die ‘van jou’ zijn. Ook voor Palestij‐
nen zou het boek van Shoshan een grote verrassing en ontdekking moeten zijn.
In Atlas of the Conflict wordt de lange geschiedenis van de relatie tussen ver‐
schillende volken in Israël en Palestina gepresenteerd. Meer dan driehonderd
landkaarten en tweehonderd diagrammen bieden een genuanceerd beeld van
Israëlisch-Palestijnse relaties, die vooral als conflictueus worden beschouwd.
Bovendien staan er veel foto’s in van locaties, citaten van Israëliërs en Palestijnen,
snapshots, en een galerij van de belangrijke personen die op verschillende momen‐
ten in de geschiedenis op een of andere manier het lot van dit gebied mede heb‐
ben bepaald. Het ontwerp (door Joost Grootens), design en artistieke aspect van
Atlas of the Conflict werden geroemd tijdens de uitreiking van de prijs van de pres‐
tigieuze Gouden Letteren van de ‘Schönste Bücher aus aller Welt’ in Leipzig.
Waarom is deze atlas interessant voor culturele criminologen en onderzoekers
van verwante studies? Bovenal omdat het boek het verband tussen cultuur en
misdaad vanuit verschillende perspectieven belicht: thematisch, waarbij de focus
op een zeer actueel politiek- geografisch onderwerp ligt, dat ondanks zijn lange
geschiedenis nog steeds een ‘hot issue’ is in de media en het publieke debat;
methodologisch, waarbij het gebruik van visuele methoden van criminologisch en
antropologisch onderzoek dominant is; kritisch, waarbij veel taboes en dogma’s
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doorbroken worden en ‘vanzelfsprekendheden’ worden ontkracht; artistiek, waar‐
bij mooie beelden niet alleen een verhaal vertellen, maar ook esthetische gevoe‐
lens oproepen. Genoeg redenen om deze atlas te plaatsen in de context van de
studie naar cultuur, conflict en misdaad.
Vooral methodologisch is het project van Shoshan relevant vanwege het feit dat
zij gebruikmaakt van verschillende disciplines en bronnen, zoals architectuur,
geschiedenis, archeologie, ontwerp, criminologie van ‘state crimes’, en visuele
etnografie. De atlas is hierdoor een mooi voorbeeld van cultureel criminologisch
onderzoek. De methoden van visuele etnografie en inhoudsanalyse van histori‐
sche documenten zijn van groot belang, vooral in het onderzoek naar fenomenen,
groepen en processen uit het verre verleden, waarin – uiteraard – geen face-to-
face interviews of participerende observatiemethoden kunnen worden gebruikt.
De historische onderzoeker is aangewezen op betrouwbare schriftelijke documen‐
ten en andere visuele ‘sporen’, en de atlas bewijst dat dit tot interessante inzich‐
ten kan leiden.

Naïeve nieuwsgierigheid…

In de introductie van Atlas of the Conflict zegt Shoshan dat zij van huis uit een zio‐
nistische achtergrond heeft, maar dat op een bepaald moment iets in haar leven is
gebeurd wat haar geloof, visie en overtuigingen drastisch heeft veranderd. Het
was namelijk tijdens haar architectuuropleiding in Israël dat zij de opdracht kreeg
om een ontwerp te maken van een winkelcentrum op een braakliggend stuk
grond in het zuiden van Tel Aviv. In 1911 ontstond de Joodse stad Tel Aviv naast
Jaffa, waar vooral de Arabische bevolking woonde. Tel Aviv werd altijd gezien als
het symbool van de Joodse vestiging in het vooroorlogse Israël (dat toen Pales‐
tina heette) en als een Joods succes in het opbouwen van de Europese levensstijl
in het Midden-Oosten. Op basis van historisch onderzoek kwam Shoshan erach‐
ter dat het braakliggend stuk grond een oude vernielde Palestijnse begraafplaats
was. Deze ontdekking vormde het begin van haar zoektocht naar de geschiedenis
van de Joodse en Arabische aanwezigheid in het land.
Volgens Shoshan was het puur uit nieuwsgierigheid, liefde en interesse voor de
geschiedenis van Israël dat zij oude kaarten, illustraties en foto’s begon te verza‐
melen. Tien jaar lang heeft zij een indrukwekkende hoeveelheid materiaal verza‐
meld, dat uiteindelijk resulteerde in de publicatie van Atlas of the Conflict. Het
boek is heel bijzonder, vooral vanwege de ‘nieuwe’ feiten, zoals de ruim 140 door
de Israëlische autoriteiten niet-erkende Palestijnse en bedoeïenendorpen, demo‐
grafische gegevens uit de vorige eeuwen, enzovoort. Het boek levert ongetwijfeld
een belangrijke bijdrage aan de studies over het Midden-Oosten, vooral aan de
geschiedenis van dit gebied in de twintigste eeuw vanwege de presentatie van nog
onbekende kaarten en beelden. Maar ook in een ander opzicht is de Atlas interes‐
sant voor het onderzoek naar dit gebied. Ondanks het feit dat in Israël veel aan‐
dacht wordt besteed aan de geschiedenis van het land en het Joodse volk, en veel
geld wordt geïnvesteerd in archeologische opgravingen (vaak tot grote woede van
de joods-orthodoxe en moslimgroepen), lijkt het alsof het verleden van het land
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stopt bij de Bijbelse tijd en pas weer begint met de eerste nederzettingen aan het
einde van de negentiende eeuw. De geschiedenisboeken beschrijven deze ‘tussen‐
periode’ als de periode van de Joodse diaspora, het leven van Joodse gemeen‐
schappen in Europese en Noord-Afrikaanse landen en hun moeilijke relaties met
de bevolkingsgroepen uit deze christelijke en islamitische landen. Het Jodendom
wordt als vijand gezien en soms vinden gewelddadige repressie en pogroms
plaats, van de Spaanse inquisitie tot de moorden op de Joodse bevolking in Polen,
Wit Rusland, Oekraïne en Roemenië. Echter, wat er in deze periode in Palestina is
gebeurd wordt in de literatuur weinig onderzocht en er wordt in het onderwijs
(tenminste in Israël) weinig over gesproken. In de internationale literatuur wordt
deze periode vooral geassocieerd met de Arabische veroveringen in het Midden-
Oosten en de kruistochten. Weinig is bekend over het leven van Joden in deze
perioden, hoewel de ‘Geniza-documenten’ (een verzameling van bijna 280.000
oude Joodse manuscripten, die in de achttiende eeuw werd ontdekt in de berg‐
plaats van de Ben Ezra-synagoge in Cairo) veel informatie geven over de Joodse
geschiedenis in Palestina vanaf de Arabische verovering (630-1099) (Gil, 1992).
Shoshan probeert aan te tonen dat er door de eeuwen heen continuïteit was in de
Joodse aanwezigheid in Palestina. Dat doet zij echter in slechts één hoofdstuk
(hoofdstuk 1, ‘Borders’), voor de rest zijn de meeste kaarten niet zo oud (vanaf
het begin van de twintigste eeuw).
Shoshan gebruikt in de atlas twee symbolische lijnen (corresponderend met de
‘nationale kleuren’ van Israël – blauw en Palestina – bruin) om de geschiedenis
van de twee volken te onderscheiden. Dezelfde thema’s (zoals demografie, water,
steden en dorpen, enz.) worden op twee manieren gepresenteerd: vanuit de Pales‐
tijnse en vanuit de Israëlische kant. Visueel worden ze met elkaar vergeleken.
Daardoor wordt voorkomen dat er een dominante Israëlische presentatie van de
geschiedenis ontstaat.

…of politiek project?!

De vraag is echter hoe betrouwbaar de gebruikte informatie is – in dit geval de
kaarten – die volgens Shoshan voor zichzelf moet spreken. Een kaart is voor een
groot deel een nationaal symbool en vaak een object voor propaganda en manipu‐
latie. In alle tijden dienden kaarten als politiek instrument. Ze hadden eenbelang‐
rijke functie in de vorming van natiestaten of als steun voor sterk gecentrali‐
seerde macht (bijvoorbeeld van monarchieën). Kaarten werden als staatsgehei‐
men beschouwd, zoals in Spanje door Filips II, en streng bewaakt achter slot en
grendel (Harvey, 1989: 247). De bewuste vervalsing van kaarten bevatte vaak
politieke boodschappen: sommige kaartprojecties steunden de politieke propa‐
ganda door kleine gebieden groter te maken of afstanden te verkleinen (of juist te
vergroten).
Misbruik van kaartprojecties werd al in de zestiende eeuw gedaan door een
beroemde cartograaf Gerardus Mercator. Later in de geschiedenis werden kaarten
gebruikt voor politieke propaganda, bijvoorbeeld om het communistisch gevaar te
benadrukken (Monmonier, 1996: 95). Ook nazi-ideologen maakten gebruik van
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kaarten als ‘intellectueel wapen’ om Duitse successen op het westerse front te
dramatiseren. Volgens Monmonier vertrouwen mensen kaarten op een naïeve
manier en onderschatten ze de macht ervan als instrument van opzettelijke ver‐
valsing of subtiele propaganda (1996: 1). Een interessant project voor criminolo‐
gen om het frauduleuze ontwerp van kaarten te bestuderen, die tot belangrijke
sociale en politieke consequenties kunnen leiden. Ook de populariteit van kaarten
in de elektronische media (Google maps) en de concurrentie tussen verschillende
belangengroepen voor aandacht en steun van het brede publiek kunnen leiden tot
de ontwikkeling van nieuwe vormen van manipulatie, falsificatie en fraude.
Kortom, het is gemakkelijk te liegen met kaarten, en er berust geen monopolie op
de cartografie (Thrower, 1972; Monmonier, 1996). ‘If not harnessed by knowl‐
edge and honest intent, the power of maps can get out of control’ (Monmonier,
1996: 159). Shoshan gaat op deze gevaren in. Haar boek kan echter door deskun‐
dige cartografen, sociaal geografen, architecten en historici worden gebruikt als
bron om gepresenteerde gegevens (ook uit het verleden) kritisch te analyseren en
vergelijken.
Niet alleen kaarten zijn belangrijke symbolen in de presentatie van het conflict.
De namen, concepten en woorden zijn meestal ook politiek beladen. ‘Palestina’
wordt bijvoorbeeld vandaag de dag geassocieerd met een eigen staat voor de Ara‐
bieren van Gaza en de Westelijke Jordaanoever, maar voor de Israëliërs is ‘Pales‐
tina’ een historische term, namelijk de naam van Israël in de periode van het
Britse Mandaat vóór 1948, voordat Israël als een onafhankelijke staat door de VN
werd erkend. Het gebruik van het woord ‘Palestina’ verwijst vandaag de dag ook
naar de politieke oriëntatie van de Israëlische (Joodse en Arabische) burgers, net
als de andere termen zoals ‘bezette’ of ‘bevrijde gebieden’. Namen van plaatsen
suggereren bepaalde (etnische) kenmerken van een gebied en onderstrepen het
beleid en de ideologie van een staat. Deze nuances in interpretaties worden in het
boek van Shoshan jammer genoeg niet besproken.
En er is nog een ander, niet minder belangrijk gevaar, veroorzaakt door de
gebruikte methodologie, namelijk het focussen op een bepaald (conflict)gebied.
Zo’n specifieke focus kan de conflicten sterk lokaliseren, terwijl juist het Israë‐
lisch-Palestijnse conflict een voorbeeld is van een conflict dat historisch en ruim‐
telijk veel dieper en breder geworteld is. Ook kan het conflict uit de globale
context worden losgekoppeld, waarbij ‘mondiale’ ontwikkelingen zoals transna‐
tionale stromen, migraties, nieuwe economische markten, technologische voor‐
uitgang worden genegeerd (Appadurai, 1996). En dat in het land, waar in de afge‐
lopen twintig jaar meer dan een miljoen nieuwe immigranten zijn gekomen als
gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (Siegel, 1998), een immigratie die
heeft geleid tot nieuwe en nog grotere spanningen tussen Joodse en Arabische
groepen en tot nieuwe politieke ontwikkelingen (zoals de oprichting van de
extreemrechtse partij van Avigdor Liberman).
Niet alleen in Israël, maar overal ter wereld bestaan lokale conflicten rond grond,
water of grondstoffen, zoals in Brazilië, Kosovo, Transdnjestrië, Kashmir en
Congo, die mondiale consequenties hebben en ook om mondiale oplossingen vra‐
gen. Een multidisciplinaire benadering en methodologie vereist van onderzoekers
van verschillende richtingen om kritisch te kijken naar de ‘officiële’ kaarten en
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beelden van vele landen, en kritische vragen te stellen: worden burgers van deze
landen niet gemanipuleerd door de machthebbers, worden bepaalde volkeren niet
benadeeld, wordt het geluk van een volk niet gebouwd op het bloed en de tranen
van een ander volk?1 Maar, ook niet minder relevant, hoe reageert de internatio‐
nale gemeenschap op deze ‘lokale’ conflicten die universele problemen omvatten?

Tot slot

In het algemeen wordt in de atlas de Joodse en Palestijnse aanwezigheid op een
prachtige manier gedurende verschillende jaren gevolgd, aan de hand van onder
meer veel demografische gegevens. Toch spreken – zoals het altijd het geval is –
statistieken, formele definities, grafieken en zelfs kaarten niet helemaal voor zich.
We moeten niet vergeten dat mensen en niet kaarten het conflict maken. En dat
geldt trouwens ook voor vrede. Wat ik miste in het boek is dat er achter het con‐
flict nog een andere werkelijkheid schuilgaat. Ik miste het beeld van een Pales‐
tijnse schilder in Tel Aviv in de jaren tachtig, met wie ik, nadat hij de muren van
mijn appartement in Tel Aviv had geverfd, samen druiven uit Gaza zat te eten en
naar de hartverscheurende Arabische melodieën uit zijn kleine transistor zat te
luisteren. Wat ik ook miste zijn de Arabische studenten aan de Universiteit van
Haifa die samen met de Joodse studenten tijdens de warme avonden in 2008 op
het gras van de campus Israëlische, Arabische, maar vooral Engelstalige liedjes
zaten te zingen. Het boek benadrukt, op een directe en indirecte manier, dat de
reacties van Joden en Arabieren op elkaar van haat vervuld zijn. Maar er zijn ook
optimistische en positieve emoties, zoals liefde, vrijheid en hoop, onder beide vol‐
ken en die mogen niet helemaal uit beeld verdwijnen. In culturele criminologie
gaat het juist over emoties, angsten, vreugde, verdriet, adrenaline en teleurstellin‐
gen. Deze menselijke reacties mogen nooit gebagatelliseerd of genegeerd worden
in wetenschappelijke projecten van welke discipline dan ook.
Shoshan beweert dat zij zonder enige politieke bedoelingen begon met het verza‐
melen van materiaal, maar is Atlas of the Conflict wel een neutraal boek, zoals de
auteur zelf beweert? Kan zo’n document überhaupt wel als neutraal of objectief
gezien worden? Natuurlijk niet. Alles is politiek in Israël en Palestina, ook de
topografie van het land, ook het proces waarbij een land zich op de ruïnes van het
andere opricht en de geschiedenis van een ander volk uitwist. De atlas zal zeer
uiteenlopend geïnterpreteerd worden, afhankelijk van wie het leest en wat diens
politieke bagage en afkomst is. De Nederlandse lezer, die het conflict alleen kent
van de beelden in de media, zal de atlas anders begrijpen dan een Palestijnse jon‐
gen die met zijn vrienden tegen de Israëlische soldaten met stenen probeert te
vechten na een bombardement vanuit een vliegtuig. Hij zal het ook anders lezen
dan een Israëliër in Ashdod of Ashkelon in het zuiden van het land, die zich in zijn
pyjama in het midden van de nacht naar de schuilplaats haast vanwege het lucht‐
alarm voor raketten uit de Gazastrook.

1 Shoshan is tegenwoordig directeur van de Foundation for Achieving Seamless Territory (FAST)
in Nederland. FAST houdt zich bezig met de vraagstukken omtrent architectuur, ruimtelijke
planning en mensenrechten.
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Niet alles wat je van hier ziet, zie je ook van daar!
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DOKA

Hall of fame

Frank van Gemert

(foto: Frank van Gemert)
‘Hall of fame’: door de gang-unit van de politie in Cleveland (VS) verzamelde petjes
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CALL FOR PAPERS

Themanummers Tijdschrift over Cultuur &
Criminaliteit

Het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit kent, naast varianummers, thema‐
nummers over actuele onderwerpen. De redactie nodigt u graag uit om concrete
voorstellen in te dienen voor een artikel dat past in een van de komende thema‐
nummers van het tijdschrift. In uw voorstel (maximaal één A4) beschrijft u het
onderwerp van uw artikel, de methoden die worden gebruikt, en mogelijkerwijs
de eerste resultaten van het onderzoek. Uw voorstel kan worden gemaild aan de
redactiesecretaris van het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Wieneke Mat‐
thijsse (w.matthijsse@uu.nl). De redactie beoordeelt alle voorstellen en zal contact
opnemen met de indieners over de uiteindelijke selectie. De beoordeling van de
definitieve artikelen geschiedt op basis van een double-blind peer review-proce‐
dure. De komende nummers van het Tijdschrift voor Cultuur & Criminaliteit zijn
gewijd aan de volgende thema’s:
– TCC 2011, nr. 1 – De stad;
– TCC 2011, nr. 2 – Geheim;
– TCC 2011, nr. 3 – Biografieën.
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Panta Rhei…? ‘Culture’ in Current
Cultural Criminology
Brenda Carina Oude Breuil
Cultural criminology has been criticized for
not taking enough notice of classical
anthropological debates on the concept of
‘culture’. This article responds to that. It
analyses anthropological conceptualization
from an initial essentialist to a social con‐
structivist approach of ‘culture’. The con‐
structivist approach can prevent cultural
criminologists from focusing too much on
‘exotic subcultures’ and neglecting broader
socio-cultural developments. The article
treats the structure-agency debate and its
relevance to cultural criminology. In con‐
clusion, cultural criminology from a
dynamic constructivist concept of culture
is best equipped for studying crime and
reactions to crime in the current era of
globalization.

Drift, Urban Space and Transgression
Jeff Ferrell
This article describes and judges the com‐
plex and often contradictory dynamic by
which boundaries are constructed and
transgressed. This dynamic reveals much
about power, meaning, and the political
economy of crime and control. The author
describes the project undertaken by Critical
Mass riders and precarity activists. These
projects explore the possibilities of drift as
collective experience and collective trans‐
gression. The pervasiveness of drift in con‐
temporary society, paired with the subver‐
sive cultures of drift emerging around new
social movements and alternative spatial
practices, point toward a new kind of global
collectivity.

Catching criminals through the internet:
images of crime through investigations
coverage
Judith van Erp
This article studies community notification
of suspects, as in Crimewatch and its Dutch
equivalent, Opsporing Verzocht, and on

police websites. It explores how these mes‐
sages frame crime, and how these frames
change when police messages are copied by
private websites. Publication of suspects by
the police is characterized as responsibili‐
zation, because it legitimizes the authority
of the police and reinforces existing rela‐
tions between police and the public. The
new media, however, undermine the frame
of authority as it is presented by the police,
either because publications aiming to
detect suspects are transformed into news
or entertainment, or because private web‐
sites select those publications that give
room to the questioning of police perfor‐
mance. As for the presentation of the pub‐
lications, this article compares the Dutch
TV program Opsporing Verzocht and the
website GeenStijl. Opsporing Verzocht cen‐
ters around the victim, while GeenStijl
presents the subject from an enforcement
point of view. GeenStijl users are not
addressed as the police’s helping hands, but
as autonomous agents of social control,
sometimes standing in for the police. Com‐
munity notification of suspects therefore
not only influences detection rates, but
also the relation between the police, the
public, and offenders in society.

Ethnography and criminology in the
tropical rainforest
Tim Boekhout van Solinge
This article discusses tropical deforestation
from a cultural criminological perspective,
by using qualitative methods such as ethno‐
graphy and interviews, and by emphasizing
the difficulties, dangers and dilemmas of
ethnographic research. Case studies include
timber smuggling from Indonesia to
Malaysia and deforestation for bauxite, soy
and timber in Brazil’s Amazon. Also des‐
cribed are meetings with (Dutch) timber
traders, policy makers and law enforcers.
Tropical deforestation is responsible for a
great deal of harm, crime and violence,
mainly committed by ranchers and loggers.
Victims are humans (including humanity’s
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oldest societies), future generations (con‐
sidering the impact on greenhouse gas
emissions and climate change) and non-
humans (with risks of extinctions).

Homicide and social symmetry
Anton Blok
An analysis of about 2,200 cases of homi‐
cides in the Netherlands committed
between 1992 and 2006 shows that lethal
violence typically results from conflict in
symmetric relations in which social rank is
ambiguous. The settings of homicides are
mostly well-integrated, small communities,
including families, rural villages in tribal
and agrarian societies, modern urban
neighbourhoods, gettos, criminal organisa‐
tions, and ethnic enclaves. The mechanism
that drives antagonism between people in
such places is their attachment, close-knit
structure, and common features. Earlier,
Simmel developed this insight in lethal
conflict when saying ‘the more we have in
common with another as whole persons, the
more easily will our totality be involved in
every single relationship to that person,
hence the disproportionate violence to
which normally well-controlled people can
be moved within their relations to those
closest to them.’ Contemporary sociolo‐
gists, ethnographers, and historians amply
corroborated this view of lethal violence. In
his comparative work Gould shows a com‐
pelling connection between ambiguity of
social rank and lethal conflict. Knauft
investigated the high homicide rates in a
New Guinea community and found that
lethal violence resulting from sorcery attri‐
butions is not the anti-thesis of the ideal of
‘good company’ but its ultimate culmina‐
tion.

Jock Young
René van Swaaningen
In this interview with René van Swaanin‐
gen Jock Young discusses the development
of his work from the ethnographic work in
Notting Hill that in 1971 led to the The
Drugstakers, to the New Criminology of
1973 and Left Realism that emerged in the
early 1980s. In his current work on cultural

criminology Young invites us to take a
closer look at the work of C. Wright Mills
on sociological imagination and the power
elites and Robert Merton’s on social struc‐
ture and anomie. According to Young this
would make a forceful critique of the cur‐
rent policy-ridden and a-theoretical state
criminology is currently in.
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