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Redactioneel

Het Tijdschrift voor Humanistiek, waarvan het
eerste nummer voor u ligt, richt zich op het
snijvlak van existentiële thema's, maatschap-
pelijke ontwikkelingen en culturele vragen.
Het wil wetenschappelijke analyses en filoso-
fische reflectie verbinden met de vragen, erva-
ringen en emoties van individuen in concrete
praktijken. De belangrijkste ingang daartoe
vormen praktische vragen en actuele ontwik-
kelingen binnen het brede scala van praktijk-
velden waarop humanistische organisaties
actief zijn. Die variëren van humanistisch
raadswerk in gevangenissen, de krijgsmacht
en zorginstellingen, jeugdwerk, ouderenzorg,
maatschappelijk activeringswerk, vormings-
onderwijs, organisatieadvieswerk en ontwik-
kelingssamenwerking tot wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. Op al deze velden
proberen humanistische organisaties bij te
dragen aan de humanisering van samenleven.
Door deze ingang centraal te stellen wordt ver-
zekerd dat theoretische en filosofische
beschouwingen verankerd worden in concre-
te praktijken en kunnen persoonlijke ervarin-
gen verbonden worden met hun culturele,
politieke en sociale context.
De redactie van Tijdschrift voor Humanistiek
stelt zich ten doel een veelzijdig, boeiend en
actueel kwartaaltijdschrift te maken voor op
zijn minst drie groepen lezers. In de eerste
plaats al diegenen binnen en buiten de huma-
nistische beweging die de cultuur en de
samenleving waarbinnen ze hun eigen bestaan
vormgeven beter willen begrijpen en geïnte-
resseerd zijn in humanistische visies daarop.
In de tweede plaats beroepsbeoefenaren die
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werkzaam zijn binnen maatschappelijke vel-
den waarop humanistische organisaties actief
zijn en die vanuit hun praktijkervaring geïn-
teresseerd zijn in meer humane, mensgerich-
te vormen van omgang met de vragen en
problemen die zich daar voordoen. Ten derde
wetenschappers die zich betrokken voelen bij
de zoektocht naar nieuwe vormen van mens-
wetenschap, waarbinnen normatieve vragen
een belangrijke rol spelen en gestreefd wordt
naar bewuste verbindingen van cognitieve en
narratieve leerprocessen.
Om deze doelstellingen te realiseren zal in
ieder nummer een thema centraal staan aan
de hand waarvan auteurs concrete verbindin-
gen zullen leggen tussen maatschappelijke
ontwikkelingen, culturele vragen en existen-
tiële thema's in relatie tot praktijkvelden waar-
binnen humanistische organisaties actief zijn.
Voor de eerste jaargang staan vier thema's op
stapel: de moraal van het strafrecht, levens-
kunst, uitsluiting en empowerment en ten-
slotte economie en cultuur. In de tweede
jaargang zijn nummers gepland over de ont-
wikkelingen bij de krijgsmacht, over empathie
en over diversiteit.

In het themagedeelte van dit eerste nummer
staat De moraal van het strafrecht centraal.
Zoals Hans Boutellier in zijn prikkelende ope-
ningsbijdrage benadrukt, neemt de vraag "naar
strafrecht in onze tijd sterk toe 'zelfs zoda-
nig dat het aanbod het nauwelijks bij kan
benen'. De criminaliteit is duidelijk toegeno-
men, evenals de maatschappelijke gevoelig-
heid voor geweld. De overheid reageert via
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een onstuimige groei van het strafrechtappa-
raat. Maar die groei leidt tot een paradox,
betoogt Boutellier. Het strafrecht wordt van
oudsher opgevat als een uiterste redmiddel
dat steeds vaker wordt ingeschakeld. Het
krijgt een nadrukkelijk normatieve functie in
antwoord op de roep om recht en veiligheid
die steeds luider en vaak zonder enige nuan-
ce klinkt. De daaruit voortspruitende druk op
het strafrecht heeft volgens Boutellier twee
reacties opgeroepen: enerzijds de rationali-
sering van het strafrecht (naar het model van
markt en onderneming), anderzijds de moYa-
Iisering van het strafrecht. Een belangrijke
theoretische en praktische leidraad vormt
daarbij de beweging voor restorativejustice
(herstelrecht). Boutellier sluit zich aan bij een
belangrijk gedachtenmotief van het herstel-
recht, namelijk het feit dat de dader daarbin-
nen aangesproken wordt als moreel subject.
Waar restorativejustice in de Verenigde Staten
echter doorgaat]s. met gemeenschapswaarden
verbonden is, legt Boutellier een verband met
de postmoderne cultuur. In de huidige straf-
rechtsproblematiek schuilt 'een belangrijke
mogelijkheid tot een nieuw moreel elan in de
postmoderne cultuur', zoals Boutellier zegt.
Daarmee formuleert hij op treffende wijze het
thema dat in dit eerste nummer van het TÜd-
schrift voor Humanistiek centraal staat. Zowel
vanuit theoretische als vanuit praktische
invalshoeken worden in het themagedeelte
een aantal problemen gesignaleerd die uit de
huidige vormgeving van de strafrechtspraktijk
in ons land voortkomen en worden nieuwe,
moreel geïnspireerde wegen verkend om daar
op een adequatere manier mee om te gaan. De
bijdrage van Stan Baars sluit aan bij het betoog
van Boutellier. Hij wijst op een dubbele bewe-
ging waarin het strafrechtapparaat enerzijds
in de samenleving zijn vanzelfsprekende wer-
king heeft verloren, terwijl er anderzijds een
zwaarder beroep op wordt gedaan om de
openbare orde te bewaken. De gevolgen hier-
van licht hij toe aan de hand van het voorbeeld
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van ex-gedetineerde 'Gerrit'. In een gepassio-
neerde discussiebijdrage kritiseert Frans Den-
kers de dominante gerichtheid van politici,
bestuurders, politie en justitie op 'negatieve
vrede en veiligheid', in de zin van de afwe-
zigheid van gevaar voor lijf en goed. Hij pleit
daartegenover voor een gerichtheid op posi-
tieve vrijheid. Een dergelijke gerichtheid heeft
niet alleen consequenties voor de professio-
nele en morele kwaliteiten die bijvoorbeeld
van politiemensen verwacht kunnen worden.
Deze impliceert ook veel meer aandacht voor
de eigen vermogens van mensen om buiten
het strafrecht om oplossingen te vinden voor
conflicten en steun aan nieuwe, op bemidde-
ling en herstel gerichte procedures rondom
het strafrecht. In de bijdrage van John Blad
worden vervolgens de achtergronden en uit-
gangspunten van herstelrecht toegelicht en
beargumenteerd. Hij betoogt dat een cultuur-
omslag nodig is, waarvoor aanknopingspun-
ten te vinden zijn in het project van de
Tilburgse politie, dat beschreven wordt in het
artikel van Rob van Pagée en Johan Kunst. Het
gaat hier om een pilot-project rond herstellend
recht in de vorm van zogenaamde 'echt recht-
conferenties'. Centraal in deze benadering
staat het idee dat zowel daders, als slacht-
offers als hun omgeving de gelegenheid die-
nen te krijgen om hun gevoelens te uiten en
actief betrokken te zijn bij het herstellen van
de schade en bij het oplossen van het conflict.
De ervaringen die met deze benadering in het
buitenland zijn opgedaan en de eerste erva-
ringen in Tilburg zijn volgens Van Pagée en
Kunst bijzonder positief.
Een vernieuwingsbeleid gericht op het actief
ondersteunen en bevorderen van dergelijke
morele innovaties in en rondom het strafrecht,
valt niet alleen aan te bevelen op morele, maar
ook op zeer pragmatische gronden. De
belangrijkste daarvan is dat het huidige straf-
rechtsysteem afgemeten aan de recidive bij-
zonder slecht werkt. Uit onderzoek blijkt dat
80% van de ex-gedetineerden na detentie
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opnieuw met politie en justitie in aanraking
komt. Bovendien blijkt detentie voor velen
emotioneel verminkende gevolgen te hebben.
De overige bijdragen aan het themagedeelte
zijn gewijd aan de oorzaken en maatschap-
pelijke achtergronden daarvan en aan moge-
lijkheden om daar binnen de huidige straf-
rechtspraktijk verandering in te brengen, met
speciale aandacht voor de mogelijke bijdra-
ge daaraan van humanistisch geestelijk ver-
zorgers, humanistisch vormingsonderwijs en
mogelijke nieuwe initiatieven vanuit Humani-
tas en het HV. Als achtergrondschets bij deze
problematiek wordt om te beginnen door Bam-
ber Delver verslag gedaan van een symposi-
um dat onder de titel Levenslang delinquent?
in het najaar van 1999 georganiseerd werd
door BONjO (Belangenoverleg niet-justitiege-
bonden Organisaties) in samenwerking met
Humanitas en het Humanistisch Verbond. De
grote problemen die ex-gedetineerden onder-
vinden wanneer ze buiten de gevangenis pro-
beren om een andere loopbaan op te bouwen,
worden van binnenuit geschetst door Erik van
der Maal. De bijdrage van Ed van Hoorn, hoofd
Dienst Geestelijke Verzorging bij justitie, sluit
daar direct bij aan. Hij doet verslag van een
klein onderzoek vanuit zijn dienst naar de ach-
tergronden van de problemen die gedetineer-
den zelf onderkennen bij pogingen om buiten
de gevangenis een andere loopbaan te ont-
wikkelen. Volgens Van Hoorn dienen de 'bui-
tenkant' en de binnenkant van gevangenissen
veel beter op elkaar afgestemd te worden,
naar analogie van de 'vermaatschappelijking'
die rond psychiatrische inrichtingen heeft
plaatsgevonden. Een bijdrage daaraan zou
afkomstig kunnen zijn van het humanistisch
raadswerk en het humanistisch vormingson-
derwijs, dat volgens Marjan Hoogeboom met
name voor jongvolwassen en volwassen gede-
tineerden voor een stuk 'gemiste opvoeding'
zou kunnen zorgdragen. De relevantie van dit
pleidooi wordt geïllustreerd door een korte
bespiegeling van een ex-gedetineerde, Helena
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Margaretha, over het leerproces dat ZIJ In
detentie heeft doorgemaakt. Het themage-
deelte wordt afgesloten met een bijdrage van
jan Glastra van Loon, waarin hij stelling neemt
tegen de decentralisatie van de geestelijke ver-
zorging in justitiële inrichtingen en een lans
breekt voor de inhoudelijke noodzaak van een
onafhankelijke positie van geestelijk verzor-
gers.

De mogelijkheid tot een nieuw moreel elan in
de postmoderne cultuur, die volgens BouteI-
lier schuilgaat achter de strafrechtsproblema-
tiek, staat ook centraal in de Socrateslezing
van Harry Kunneman en in de kritische reac-
tie daarop van Heleen Pott. Kunneman beklem-
toont de noodzaak en de mogelijkheden voor
humanistische organisaties om via intensie-
ve vormen van samenwerking en via het open-
leggen van nieuwe werkterreinen een nieuw
elan te ontwikkelen in directe wisselwerking
met de praktische vragen en problemen van
de technomaatschappij. Trage vragen rond uit-
sluiting, duurzaamheid en zingeving worden
daarbinnen tot technische vragen omgevormd
of naar de marge gedrongen, maar blijven zich
onontkoombaar aandienen. Humanistische
organisaties zouden vanuit het brede scala aan
maatschappelijke terreinen dat zij bestrijken
en vanuit hun praktisch expertise daarbinnen
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
de ontwikkeling van nieuwe beddingen voor
postmoderne moraliteit.

In de rubriek Recensies bespreekt Cees Brons-
veld het vorig jaar verschenen boek Anton
Constandse. Leven tegen de stroom in en geeft
Douwe van Houten een impressie van het
proefschrift van Stan Baars Ondersteuning van
slachtoffers; kwaliteit van onderop. Afsluitend
worden in de rubriek Signalementen enkele
boeken en symposia 'gesignaleerd'. Het ligt in
de bedoeling van de redactie om deze rubrie-
ken in de toekomst uit te breiden en het tijd-
schrift verder te verlevendigen met columns
over culturele thema's.
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Zoals uit het voorafgaande blijkt, berust de
redactieformule niet alleen op de verbinding
van theoretisch en praktisch gerichte bijdra-
gen, maar ook op variëteit. Wij streven naar
een combinatie van praktijkbijdragen, weten-
schappelijke artikelen, essays, casuïstiek,
onderzoeksverslagen, alsmede columns,
boekbesprekingen en signalementen. Deze
formule spruit enerzijds voort uit de herkomst
van het Tijdschrift voor Humanistiek, dat ont-
staan is uit de samenvoeging van Praktische
Humanistiek (1992 - 2000) en Rekenschap
(1954 - 2000). Anderzijds komt hij voort uit
de wens om aantrekkelijk te zijn voor een
brede groep theoretisch en praktisch geïnte-
resseerde lezers uit de verschillende huma-
nistische organisaties en voor een bredere
kring geïnteresseerden.
Het Tijdschrift voor Humanistiek wordt uitge-
geven door het nieuwe samenwerkingsver-
band van humanistische organisaties: het
Humanistisch Kenniscentrum, in samenwer-
king met Uitgeverij SWP.Het blad zal viermaal
per jaar verschijnen met een omvang van 96
blz. per nummer. De inhoudelijke verant-
woordelijkheid voor het tijdschrift berust bij
een kernredactie, voorlopig bestaande uit
Peter Derkx, Douwe van Houten, Michael Kerk-
hof, Harry Kunneman en Brecht Molenaar. De
kern redactie wordt bijgestaan door een breed
samengestelde redactieraad. Voor het thema-
gedeelte worden steeds een of meer gastre-
dacteuren aan de kernredactie toegevoegd.
Wetenschappelijke artikelen worden voorge-
legd aan een referentenraad. De redactie wordt
ondersteund door een redactiesecretaris die
tevens optreedt als eindredacteur.

Bovenstaande redactieformule moet gezien
worden als een werkdocument. De kern re-
dactie gaat uit van het principe van 'al doen-
de leren'. Kritische feed-back en reacties zijn
dan ook bijzonder welkom, zowel op de opzet
van het blad in het algemeen als op afzon-
derlijke bijdragen daarin. Om die discussie te
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stimuleren en te ondersteunen is met ingang
van 15 april 2000 op de site www.human.nl
een discussielijst geopend, speciaal bestemd
voor lezers van het Tijdschrift voor Humanis-
tiek en andere geïnteresseerden. Op deze web-
pagina worden door de redactie commentaren
en kritische bijdragen gepubliceerd, waarop
lezers kunnen reageren. Hun reacties ver-
schijnen onmiddelijk online. Zo kunnen er seri-
euze discussies van de grond komen.
Bezoekers worden ook uitgenodigd om nieu-
we stellingen aan te dragen, welke na redac-
tioneel overleg online geplaatst kunnen
worden. Verschillende stellingen kunnen tege-
lijkertijd online staan, zodat er meerdere dis-
cussiegroepen tegelijkertijd kunnen bestaan.
Geïnteresseerden kunnen zich op deze dis-
cussielijst abonneren. Zij krijgen dan per email
alle reacties toegestuurd en worden op de
hoogte gehouden van nieuwe stellingen.
Alle schriftelijke en electronische correspon-
dentie rond mogelijke bijdragen aan het Tijd-
schrift voor Humanistiek, in het bijzonder rond
een van de geplande thema's, kunnen gericht
worden aan de redactiesecretarisjeindredac-
teur: Dr T. van den Ende, Van Asch van Wijcks-
kade 28, 3512 VS Utrecht, respectievelijk aan:
<tvde@uvh.nl>

Douwe van Houten en Harry Kunneman
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De moraal
van het strafrecht
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De'postmoderne zondeval
Een beschouwing over veiligheid, strafrecht

en humanisme

Hans Boutellier

Aan het begin van de eenentwintigste

eeuw staat het onderwerp veiligheid in
het brandpunt van de belangstelling. In

een kwart eeuw is de criminaliteit toe-
genomen en ernstiger geworden.
Bovendien krijgen we meer oog voor
de noden van slachtoffers. Alom klinkt
de roep om meer en strenger straf-
rechtelijk optreden. Het strafrecht is
weliswaar noodzakelijk, maar uitein-
delijk beperkt in zijn mogelijkheden. In
en rondom het strafrecht ontwikkelen
zich echter nieuwe vormen om het vei-
ligheidsprobleem aan te pakken. Een
informatief essay over de mogelijkhe-
den van een morele benadering van het
crim inal iteitsvraagstu k.
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Humanisten hebben het moeilijk met criminaliteit.
Het is een onderwerp dat ze het liefst links, of mis-
schien beter rechts, zouden willen laten liggen. Het is
voor hen zelfs een pijnlijk onderwerp omdat crimineel
gedrag een vraagteken plaatst bij het positieve mens-
beeld dat veel humanisten koesteren. Zij richten zich
bij voorkeur op de potenties in de mens om een goed
leven te leiden. Wanneer iemand op een lelijke manier
over de schreef gaat, zullen zij eerder de frustratie van
het goede zien dan een doorbraak van het kwade.
Boosaardig gedrag wordt opgevat als het resultaat van
een problematische jeugd of beroerde maatschappe-
lijke omstandigheden. Humanisten zullen zich liever
richten op het wegwerken van die negatieve invloeden
dan op de correctie van het kwade zelf. Het strafrecht,
dat er in wezen op is gericht de slechtheid in de mens
te onderdrukken, is dan ook weinig populair in het
humanistische bewustzijn. De hoop op beter kan niet
komen van een instantie die straft, onderdrukt en dis-
ciplineert. Er zijn ook heel wat argumenten voor deze
visie te bedenken. Het strafrecht is selectief, gericht op
'leed toevoeging' en biedt weinig perspectief op verbe-
tering. De strafrechtelijke reactie komt te laat, want het
kwaad is al geschied en zij reduceert de verhalen van
dader en slachtoffer tot een moeilijk te volgen juridisch
steekspel.
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Maar toch blijkt het strafrecht onontkoombaar. Hoewel
in de jaren zeventig even de hoop opflakkerde dat we
het zonder zouden kunnen stellen, is de rol ervan
momenteel dominanter dan ooit. De 'vraag' naar straf-
recht neemt toe, zelfs zodanig dat 'het aanbod' het nau-
welijks bij kan benen. Zero tolerance, uitbreiding van
bevoegdheden, extra sanctiemogelijkheden, meer
'blauw op straat', strenger straffen, er lijkt geen einde te
komen aan de behoefte aan strafrecht. Het is wenselijk
om deze groeiende vraag naar strafrecht nader te ana-
lyseren, en van humanistisch commentaar te voorzien.
Daarbij zij erop gewezen dat 'het humanisme' net zo
min bestaat als 'de criminaliteit'. Beide zijn er in soor-
ten en maten. Voor het gemak gaan we er even vanuit
dat humanisten gemeen hebben dat zij de menselijke
subjectiviteit centraal stellen. Humanisme is geloof in
het menselijk subject om zichzelf. (Er zijn dus veel
humanisten die dit niet van zichzelf weten.) En crimi-
naliteit definiëren we for the time being als de over-
schrijding van normen, die - al dan niet terecht - zijn
geobjectiveerd in de strafwet. Crimineel gedrag is in die
zin normatief sterk geladen gedrag. Hoe kunnen we cri-
minaliteit, veiligheid en straf plaatsen in een humanis-
tisch perspectief?

A number-one-issue

Criminaliteit en onveiligheid hebben aan het begin van
de eenentwintigste eeuw geleid tot grote bezorgdheid,
zowel van burgers als van de overheid. In bevolkings-
onderzoeken scoort onveiligheid keer op keer het hoog-
ste op de problemenlijst, ver boven de gezondheid, het
milieu en het asielvraagstuk. Dit is opmerkelijk, omdat
tot in het begin van de jaren tachtig onder deskundi-
gen werd gedacht dat het criminaliteitsprobleem rede-
lijk onder de knie was te krijgen. Dat 'veiligheid' zo'n
belangrijk sociaal thema zou kunnen worden was
onverwacht en onverhoopt. Er zijn op zijn minst drie
redenen aan te geven waarom dat het geval is: de toe-
name van criminaliteit, de grotere aandacht voor het
slachtoffer en de legitimiteit van de overheid.
In de eerste plaats is er weinig twijfel mogelijk over het
feit dat het criminaliteitsprobleem groter is geworden,
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Sinds de
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jaren zestig vertienvoudigde de door de politie gere-
gistreerde criminaliteit tot ruim een miljoen delicten.
Het daadwerkelijke aantal ligt ongeveer op het zesvou-
dige. Uit de zogenoemde slachtofferenquêtes blijkt dat
jaarlijks circa een derde van de bevolking een of meer
keren te maken kreeg met een delict. Hoewel de groei
van het totale 'volume' van crimineel gedrag inmiddels
tot stilstand is gekomen, blijft de geweldscriminaliteit
onverminderd toenemen. Maar ook de aard van de cri-
minaliteit is veranderd. Nederland kreeg in de jaren
negentig te maken met ogenschijnlijk ongemotiveer-
de, ernstige vormen van geweld in uitgaanscentra, voet-
balstadions en probleemwijken. Men ging spreken van
'zinloos geweld', waarschijnlijk omdat de motieven
ervoor nog maar moeilijk invoelbaar zijn: we kunnen
ons nauwelijks verplaatsen in de ontremde daders van
deze geweldsdelicten. (De term 'zinloos geweld' heeft
naar mijn mening dan ook vooral een demonstratieve
betekenis: men kan en wil zich niet inleven in de motie-
ven van de dader.) Deze nieuwe gewelddadigheden
maken emoties los van verbijstering en woede, die
maar al te graag worden geëxploiteerd door de media.
En daarmee komen we aan de tweede reden voor de
prominente plaats van het veiligheidsvraagstuk in het
'postmoderne' bewustzijn: de gevoeligheid voor cri-
mineel of gewelddadig gedrag. De groei en de veran-
dering van criminaliteit is gepaard gegaan met een
grotere zichtbaarheid van slachtoffers ervan. Een voor-
beeld hiervan is het huiselijke geweld. Alleen als kin-
deren ernstig bedreigd werden in hun ontwikkeling
door verwaarlozing en mishandeling, greep de kin-
derbescherming via de kinderrechter in. Het gezin
bleek echter in veel grotere mate geen haven in a heart-
less world te zijn. Onder andere door toedoen van het
feminisme werd het privé-leven ontdekt als locatie van
gewelddadigheid. Ook op andere terreinen wordt leed
'ontdekt', dat voor kort enigszins bleef toegedekt. Hier-
bij kan worden gedacht aan pesten op school en in de
werksituatie of bedreiging van hulpverleners en
gezagsdragers. In het algemeen geldt dat het slachtoffer
van criminaliteit pas in het begin van de jaren zeven-
tig werd 'gezien'. Voor die tijd was het slachtoffer hoog-
uit aangever bij de politie en speelde het een rol bij de
bewijsvoering. Na de instelling van het schadefonds
voor slachtoffers van geweldsmisdrijven in 1975 kreeg
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men meer oog voor de bejegening van slachtoffers door
politie en openbaar ministerie, voor hun opvang en
trauma-verwerking en voor het recht op schadever-
goeding. Hoewel moeilijk met cijfers te staven, lijkt het
erop dat ongewenst gedrag en de gevoeligheid voor
slachtofferschap beide zijn toegenomen. We hebben te
maken met twee zijden van dezelfde medaille: een toe-
nemend aantal daders genereert een evenredig aantal
slachtoffers en daarmee ook een grotere aandacht voor
slachtofferschap.
Om de enorme belangstelling voor het veiligheids-
vraagstuk in de huidige tijd te kunnen plaatsen dient
echter nog een derde factor te worden genoemd. Met
de opzwiepende beweging van dader- en slachtoffer-
schap werd criminaliteit ook een politiek probleem.
Daarbij dient men zich te realiseren dat de legitimi-
teit van de overheid direct in het geding is. De ontwik-
keling van de natiestaten in de negentiende eeuw werd
voor een belangrijk deel gemotiveerd door het veilig-
heidsvraagstuk, zowel intern als extern. Burgers waren
bereid zich te schikken naar de wetten van de staat,
onder de conditie dat zij hun veiligheid gegarandeerd
wisten door de staat. De staat ontleent zijn gewelds-
monopolie aan de volgende fictieve sociale ruil: onder-
schikking aan de wet tegen bescherming door het
recht. In die zin zijn politie en justitie - als leveranciers
van veiligheid - te beschouwen als zeer belangrijke pei-
lers van de (legitimiteit van de) natiestaat. Op het
moment dat de bevolking twijfelt aan de bescherming
die zij geniet van de overheid, stelt zij in feite de
betrouwbaarheid van de staat ter discussie. Het zal de
overheid er dan ook alles aan gelegen zijn het veilig-
heidsprobleem onder controle te houden. In de twin-
tigste eeuw ontstond naast politie en justitie (en
defensie) de regulering door de staat van het onder-
wijs, de sociale zekerheid en de hulpverlening. Gedu-
rende de ontwikkeling van de verzorgingsstaat bleek
de veiligheidsgarantie te kunnen worden opgevat als
een soort nevenproduct van de overheidsvoorzienin-
gen. Meer inkomen, onderwijs en welzijn leken als van-
zelf te leiden tot meer harmonie. Voor de huidige
criminaliteitsproblematiek geldt dit uitgangspunt ech-
ter niet meer.
Hoewel de ongelijkheid vanaf de jaren tachtig weer lijkt
te zijn toegenomen, kan deze nauwelijks verantwoor-
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delijk worden geacht voor de onstuimige ontwikkeling
van het criminaliteitsvraagstuk. De toename van wel-
vaart, tot uiting komend in gebruik van alcohol en
drugs, de consumptiebehoefte en de groei van keuze-
mogelijkheden lijken eerder faciliterend dan remmend
te werken voor crimineel gedrag. De overheid kan niet
zonder meer terugvallen op het sociaal- en christen-
democratische adagium dat meer welvaart tot minder
criminaliteit leidt. De groei van de criminaliteit, de gro-
tere aandacht voor slachtofferschap en het belang voor
de overheid hebben er tezamen toe geleid dat veiligheid
kon uitgroeien tot het number one issue van de eenen-
twintigste-eeuwse welvaartsstaat.

Strafrechtelijke paradox

De roep om meer veiligheid in de samenleving bleef
niet zonder gevolgen. Voor een goed begrip zijn nog
enkele cijfers noodzakelijk. In een periode van vijftien
jaar (vanaf 1986) steeg het aantal cellen van 4.000 tot
circa 14.000. In dezelfde periode groeide het aantal
taakstraffen (voorheen: 'alternatieve sancties') voor
volwassenen vanuit het niets tot circa 20.000; de taak-
straffen voor jeugdigen tot circa 15.000. De zoge-
naamde Halt-afdoening (een sanctie buiten het
strafrecht om voor minderjarigen voor een beperkt
aantal delicten) werd in vergelijkbare mate opgelegd.
In vijftien jaar tijd groeiden de nieuw opgerichte straf-
units van de kinderbescherming uit tot onmisbare
instituties. En het Ministerie van Justitie veranderde
van een wetgevings- in een beleidsdepartement, waar-
van het budget ongeveer verdrievoudigde tot circa tien
miljard gulden. Ondanks deze gigantische groei van het
justitiële apparaat, blijft 'het bereik' van het strafrecht
uiteindelijk beperkt. Van het totale aantal van zes mil-
joen delicten worden er ruim één miljoen geregistreerd
door de politie. (De rest lost men zelf op of men laat het
erbij zitten.) Daarvan wordt zo'n vijftien tot twintig
procent daadwerkelijk opgehelderd, met als algemene
vuistregel dat hoe zwaarder het delict, hoe groter de
kans dat er een dader wordt gevonden. Dit percentage
is in de afgelopen decennia sterk afgenomen; in 1960
was het ophelderingspercentage nog ruim vijftig pro-
cent. Uiteindelijk worden er 250.000 processenverbaal
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doorgezonden naar het Openbaar Ministerie. In tien
procent van deze zaken volgt een of andere vorm van
vrijheidsstraf.
Aan de hand van deze wat losjes gepresenteerde cijfers
wordt duidelijk dat er rond het criminaliteitsvraagstuk
iets eigenaardigs aan de hand is. Men zou kunnen spre-
ken van een justitiële of strafrechtelijke paradox. Klaar-
blijkelijk neemt de 'vraag' naar strafrecht toe, terwijl
'het aanbod' uiteindelijk zeer beperkt is en relatief
gesproken zelfs afneemt. De groei van het justitieap-
paraat is onstuimig, maar desalniettemin gering ten
opzichte van het totale criminaliteitsvolume. Maar het
aanbod is bovendien ook in kwalitatieve zin beperkt
omdat het strafrecht uiteindelijk niet veel 'kan'. De
strafrechtelijke reactie komt (te) laat en is over het alge-
meen weinig succesvol: de recidivepercentages zijn
hoog. Strafrecht is per definitie een (noodzakelijk)
zwaktebod, dat pas wordt ingezet als andere midde-
len falen.
En daarmee komen we bij een meer principiële reden
om te spreken van een strafrechtelijke paradox. Het
strafrecht wordt van oudsher opgevat als een ultimum
remedium, een laatste redmiddel dat bij voorkeur wordt
vermeden, teneinde de staatsmacht beperkt te houden.
Om die reden hebben strafrechtsgeleerden zich veelal
toegelegd op de waarborgen voor de verdachte waar-
mee strafrechtelijke interventie moet worden omkleed.
Onder druk van de eerder beschreven urgentie van het
veiligheidsvraagstuk is de vraag naar strafrecht echter
enorm toegenomen. Er is met andere woorden steeds
meer vraag naar een laatste remedie. De maatschappe-
lijke positie van het strafrecht is daarmee drastisch
gewijzigd. In plaats van een ultieme remedie zou eer-
der gesproken kunnen worden van een urgente reme-
die.

Een normatief bolwerk

Dat het strafrecht een dergelijke urgente rol is gaan spe-
len, wordt nog weinig onderkend. Het is van belang om
deze urgente rol nader te specificeren. Met de ontzui-
ling werden de controlerende en disciplinerende insti-
tuties in belangrijke mate ontvoogd. In het gezin, de
school, de werksituatie, het welzijnswerk en het vereni-
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gingsleven werd afstand genomen van de traditionele
gezagsverhoudingen. In de verzuilde plichtenethiek was
een samenhangend geloof in het goede en het kwade
gekoppeld aan alledaagse voorschriften, omgangsvor-
men en rituelen. Deze werden in de jaren zestig ont-
maskerd als onwaarachtig, betekenisloos of autoritair.
Daarmee is niet gezegd dat er een soort immoreel tijd-
perk begon, zoals conservatieve politici ons willen doen
geloven. Maar de aard van de morele aanspraak van
individuen veranderde op een zeer wezenlijke manier.
De plichtenethiek verschoof in de richting van een
gevoelsethiek, waarin de individuele waardigheid en het
inlevingsvermogen in de ander tot hoogste goed wer-
den verklaard. In wezen was er sprake van een huma-
nistische revolutie, die al werd aangekondigd met de
seculiere morele voorschriften van Kant, maar in de
jaren zestig pas definitief zijn beslag kreeg. De grote ver-
halen verloren hun geloofwaardigheid en het individu
kreeg meer dan ooit de gelegenheid zijn eigen leven, en
dus zijn eigen moraliteit te bepalen.
Voor zover het hier om de bepaling van 'het goede leven'
ging, leek er sprake te zijn van een belangrijke verwor -
venheid. Ieder kon zijn eigen God kiezen, of men kon
zelfs denken zelf God te zijn. Dit leidde weliswaar tot
zingevingsproblematiek, en een navenante heropleving
van de interesse voor religie. Maar over het algemeen
was men geneigd deze ontwikkeling positief te waar-
deren. Men zou - met Levinas en Bauman - zelfs kun-
nen spreken van de mogelijkheid tot een authentieke
moraliteitsbeleving. Men koos zijn eigen invulling van
het goede leven, en mocht hopen dat anderen bereid
waren ernaar te luisteren of er een voorbeeld aan te
nemen. Maar ook de keerzijde van de moraal, het
kwade, verloor zijn vanzelfsprekende institutionele en
ideologische inbedding.
Als 'het goede leven' is vrijgegeven, zijn er geen beslis-
sende termen meer om een slechte invulling ervan af te
wijzen. De enige termen die ons resten zijn de atkeer
van wreedheid, de afwijzing van vernedering, de weer-
zin tegen leed. De burgermarsen tegen het 'zinloze
geweld' zijn een uiting van deze situatie. We vinden
elkaar rond de afwijzing van evidente vormen van
wreedheid. Er ontwikkelt zich"een vorm van solidariteit
rond slachtofferschap van criminaliteit. De verschui-
ving in de moraal van plicten-ethiek naar gevoelsethiek
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vindt in de verboden die in het strafrecht zijn gecodi-
ficeerd haar pièce de résistance. Het strafrecht vormt in
zekere zin het laatste 'harde' normatieve bolwerk in een
overigens ontvoogde wereld.
De klassieke doeleinden van strafrecht zijn vergelding
van het delict, speciale preventie door resocialisatie van
de dader en afschrikking van anderen om hetzelfde te
doen. Kenmerkend voor de huidige situatie is dat deze
doelen zijn samengebald in een nadrukkelijke norma-
tieve functie van het strafrecht. Het in het Wetboek van
Strafrecht omschreven gedrag legt als het ware een
bodem in de postmoderne moraliteit, waarover nog
slechts in zeer beperkte mate kan worden onderhan-
deld. In het strafrecht keert de wal het schip: het more-
le relativisme vindt zijn grens in de door de staat, c.q.
de volksvertegenwoordiging, strafbaar gestelde gedra-
gingen. Deze toestand verklaart waarom het strafrecht
zo een centrale rol is gaan spelen in de handhaving van
de sociale orde.
De normatieve functie van het strafrecht levert fricties
op tussen de verwachtingen en de mogelijkheden
ervan. Zo hebben politiecommissarissen er een tradi-
tie van gemaakt om in nieuwjaarstoespraken meer
bevoegdheden te eisen, waarop door juristen als in een
reflex wordt tegengeworpen dat de rechtsbescherming
in het geding is. De maatschappelijke (instrumentele)
functie van het strafrecht staat tegenover de rechtsbe-
scherming van de burger, die gericht is tegen willekeur
van de staat. Er zijn nog vele andere voorbeelden te vin-
den van de hoge verwachtingen die men ten aanzien
van het strafrecht koestert, zoals de roep om hogere
straffen en de kritiek op de juridische zuiverheid die in
het strafproces wordt nagestreefd.

Verzakelijking en moralisering

De hierboven beschreven grote druk op het strafrecht
als normatieve instantie heeft twee effecten opgeleverd,
die hier kort zullen worden uitgewerkt. Deze effecten
zijn te typeren met de termen rationalisering en mora-
lisering. De rationalisering van het strafrecht blijkt in
de eerste plaats uit de bedrijfsmatige benadering van
het strafproces. In justitiële beleidsdocumenten van het
laatste decennium wordt gesproken van de strafrechts-
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keten, waarbij een poging wordt gedaan de schakels
daarvan zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Deze bedrijfsmatige benadering is met name door pro-
cureur-generaal Steenhuis in woord en geschrift uitge-
dragen, en valt samen te vatten als de poging om wat
men doet in zakelijk opzicht ook goed te doen. De keten
van aangifte bij de politie, opsporing, vervolging van de
dader en executie van de straf wordt beschouwd als een
bedrijfsproces, met 'de burger' als 'klant' en de sanctie
als 'product'. De strafrechtelijke keten onderscheidt zich
in deze benadering niet wezenlijk van willekeurig welk
ander bedrijfsproces. Deze zienswijze past vanzelf-
sprekend binnen een algemenere tendens om de taken
van de overheid op bedrijfsmatige leest te schoeien.
Op zichzelf valt er veel voor te zeggen om op deze wijze
de efficiëntie van de strafrechtspleging te verbeteren.
Het levert een antwoord op de kritiek die vanaf de jaren
tachtig ontstond op de traagheid en de onvolkomenhe-
den in het optreden van politie en justitie. Het is ech-
ter de vraag of deze efficiencyslag op den duur
voldoende is om de achterliggende veiligheidsproble-
matiek op een geloofwaardige manier aan te pakken.
Vanuit de hiervoor gegeven analyse verschijnt het vei-
ligheidsvraagstuk niet als een technisch beheerspro-
bleem, maar in de eerste plaats als een normatief
probleem. De strafrechtspleging is niet zozeer doel als
wel middel- maar een beperkt middel- om bij te dra-
gen aan de normatieve vormgeving van de samenle-
ving. Het is van belang om de roep om meer en harder
strafrecht in deze betekenis te interpreteren. Het gaat
hierbij niet zozeer om een roep om inperking van de
vrijheid door 'meer strafrecht', maar om de achterlig-
gende behoefte aan een normatieve structuur, waar-
binnen de historisch ongekende vrijheid op een veilige
manier kan worden gevierd.
Enigszins populistisch gesteld zou men kunnen zeggen
dat de burger zich veilig wil voelen op straat, in het
zwembad of in het voetbalstadion. Hij wil zijn kinderen
op een veilige school weten en niet in de piepzak zit-
ten als zij uitgaan. Dergelijke triviale essenties van bur-
gerschap zijn in het laatste kwart van de vorige eeuw
minder vanzelfsprekend geworden dan ze lange tijd
geweest zijn. Om aan deze behoefte tegemoet te komen
schiet het strafrecht per definitie tekort. In dit verband
is rond de veiligheidsproblematiek een tweede tendens
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te signaleren die kan worden aangeduid als een mora-
lisering van de criminaliteit. Zowel binnen het strafrecht
als daarbuiten zijn in de afgelopen twintig jaar vormen
ontstaan die verder gaan dan het zakelijke strafrecht.
Een aantal daarvan is in de loop van dit artikel reeds
terloops genoemd: de taakstraffen (aanvankelijk alter-
natieve sancties genoemd) zijn een poging om de straf
meer betekenisvol te maken voor de dader, het slacht-
offer en de gemeenschap. De dader verricht diensten die
de schade voor het slachtoffer of de gemeenschap kun-
nen herstellen. Daarnaast kan door de rechter (of bij
kleinere delicten direct door de officier) schadevergoe-
ding aan de dader worden opgelegd. Deze mogelijkheid
is gepaard gegaan met voorschriften voor politie en jus-
titie voor de bejegening van slachtoffers. Een duidelij-
ke moralisering is tevens waarneembaar in de
ontwikkeling van de slachtofferhulp, waarbij vrijwilli-
gers - als vertegenwoordigers van de gemeenschap -
hun medeleven betonen aan slachtoffers van crimina-
liteit en steun bieden bij de verwerking van hun erva-
ringen.
De moralisering van het criminaliteitsprobleem is ook
zichtbaar in alle mogelijke vormen van criminaliteits-
preventie. In toenemende mate worden pogingen
gedaan vroegtijdig, en buiten het strafrecht om crimi-
neel gedrag te voorkomen. Een voorbeeld hiervan zijn
de eerdergenoemde Haltprojecten, maar tevens kan
worden gewezen op wijkgerichte programma's om
onveiligheid in wijken tegen te gaan door het opvoe-
dingsklimaat in probleemwijken te verbeteren. Verge-
lijkbare initiatieven zien we rond probleemjongeren uit
etnische minderheden en vertegenwoordigers van de
zogenoemde 'harde kern' van criminele jongeren. Daar-
bij wordt gezocht naar vormen van stringente indivi-
duele begeleiding.
Van een enigszins andere aard zijn de projecten 'Justi-
tie in de buurt' waarbij justitie in probleemwijken, teza-
men met andere instanties, werkt aan het terugdringen
van de onveiligheid. Het strafrecht heeft in deze situatie
expliciet de hiervoor beschreven normatieve functie
aan zich getrokken, teneinde andere maatschappelijke
organisaties, zoals scholen, het welzijnswerk en jeugd-
zorg preventief te kunnen laten werken. Vergelijkbaar
zijn de projecten met buurtbemiddeling, waarin juist
onafhankelijk van politie en justitie, getracht wordt bij
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conflicten in de buurt te laten bemiddelen door getrain-
de vrijwilligers. Op deze wijze kan erger worden voor-
komen. In dit verband kunnen ook de Marokkaanse
'buurtvaders' genoemd worden in Amsterdam-West,
die iedere avond rond gaan in de buurt om 'hun zonen'
aan te spreken op mogelijk wangedrag.
Van weer andere aard is een aantal projecten rond her-
stelbemiddeling tussen daders en slachtoffers. In deze
gevallen gaat het om confrontaties van daders en slacht-
offers - soms voorafgaand, dan weer na afloop van het
strafproces - gericht op leed- en schuldverwerking en
verzoening. Hoewel deze initiatieven verschillend zijn
van aard en institutionele inbedding kunnen zij worden
samengebracht onder de Angelsaksische noemers com-
munity justice of restorative justice. Zij zijn gericht op het
tegengaan van escalatie, op normontwikkeling of -
bevestiging, op herstel van schade voor slachtoffer of
gemeenschap en op reïntegratie van de daders. Zij staan
in zekere zin haaks op de tendens tot verzakelijking,
omdat zij het delict niet opvatten als een technisch-juri-
dische aangelegenheid, maar als een normatief pro-
bleem van de gemeenschap.

Humanisme en veiligheid

De uitspraak dat elke maatschappij de criminaliteit
krijgt die zij verdient, kan worden beschouwd als een
van de cliché's van de criminologie. Zij is tegelijkertijd
evident en nietszeggend. Klaarblijkelijk brengt de ont-
voogde postmoderne cultuur een groot veiligheidspro-
bleem met zich mee. Er zijn in de criminologie vele
verklaringen geopperd, die alle een zekere waarheid
bevatten. We kennen de sociologische verhandelingen
over de tweedeling, het materialisme, de problemen van
etnische minderheden, de 'vrije' opvoeding, de open
grenzen, de drugs- en alcohol problematiek, de man ne-
lijkheidscultuur en dergelijke. Daarnaast worden op
individueel niveau analyses gegeven van risicofactoren
die kunnen leiden tot crimineel gedrag: een cumulatie
van persoonlijke aanleg (zoals het ADHD-syndroom),
negatieve gezins en omgevingsfactoren en dergelijke.
Kenmerkend voor deze criminologische verklarings-
kunde is dat crimineel gedrag wordt begrepen uit fac-
toren buiten de individuele wil om. Voor zover het
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individuele subject een rol speelt in deze verklaringen
verschijnt hij als een rationele actor die op basis van een
soort kosten- en batenanalyse kiest voor de voor hem
beste optie (de calculerende burger). In sommige
omstandigheden zal dit crimineel gedrag zijn. In deze
vormen van criminologiebeoefening wordt het indivi-
du, als moreel subject, in feite handelingsonbekwaam
verklaard. Daarmee staat het academische denken over
criminaliteit in zekere zin haaks op de principiële voor-
onderstelling van het strafproces, namelijk dat de dader
(of de verdachte) heeft gehandeld uit vrije wil.
Hoewel de strafrechter bereid zal zijn rekening te hou-
den met de persoonlijke omstandigheden van de dader,
wordt het individu, als rechtssubject, in de eerste plaats
aangesproken op zijn morele verantwoordelijkheid: je
hebt het gedaan dus je hebt het ook gewild! Daarin schuilt
naar mijn mening een belangwekkend uitgangspunt
voor een humanistische kijk op criminele gedragingen.
Crimineel gedrag kan wellicht worden verklaard uit
allerhande factoren, maar daarmee is de morele bete-
kenis ervan niet begrepen. Crimineel gedrag is eerst en
vooral op te vatten als een morele act. Indien we de
dader serieus willen nemen in zijn morele competentie,
dan gaan we ervan uit dat voor hem een andere keuze
mogelijk is geweest.
Deze zienswijze breekt met de deterministische sociaal-
wetenschappelijke benadering van criminaliteit en
vraagt opnieuw aandacht voor de eigen verantwoorde-
lijkheid van het individuele subject. De criminologische
verklaring ontneemt de betrokkene als het ware zijn
delict. Het wordt gezien als een symptoom van iets
anders. Het delict is dan niet een keuze voor een kwade
daad, maar een ten prooi gevallen zijn aan factoren bui-
ten de wil van de betrokkene om. Deze criminologische
rationalisering is in zekere zin contraintuïtief. Wij hou-
den elkaar in het dagelijks verkeer immers ook verant-
woordelijk voor onze daden en uitspraken. En ook van
daders is bekend dat zij hun eigen gedrag vaak afwijzen.
Zij hopen wellicht op begrip van hun medemensen,
maar zijn verrast als hun slechte daden worden weg-
verklaard. In de verklaring wordt hun innerlijke moti-
vering in wezen ontkend. De straf zal hen als onredelijk
voorkomen, indien hen hun schuld wordt ontnomen. De
determinering van hun daden ontneemt in essentie de
zeggenschap over het eigen gedrag. Maar wij willen ons
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eigen gedrag gewild hebben. De erkenning van de eigen
verantwoordelijkheid van het morele subject kan wor-
den opgevat als een belangrijk erfgoed van de huma-
nistische traditie. Dit is eens temeer het geval nu de
plichtenethiek is weggevallen als determinerend kader.
Als het ideologische geloof in de maakbaarheid van de
mens wegvalt, dient een uiterste consequentie onder
ogen te worden gezien. De postmoderne vrijheid om
voor zichzelf het goede leven te kiezen, betekent dat ook
het kwade dient te worden begrepen als (verkeerd geko-
zen) levens'project. De postmoderne moraliteit maakt
het mogelijk, en misschien wel noodzakelijk, criminali-
teit als authentieke morele daad te begrijpen, en af te
wijzen. Crimineel gedrag is dan niet zozeer de afwijking
van de van bovenaf opgelegde norm, maar de ontken-
ning van een fundamenteel uitgangspunt van een huma-
nistische cultuur: de (h)erkenning van (de vrijheid van)
de ander. Dit betekent niet dat we geen oog meer heb-
ben voor omstandigheden van daders, en geen oor meer
hebben voor hun verhaal. Integendeel, de eigen motive-
ring voor het gekozen gedrag wordt zelfs de kern van de
communicatie met hem. We accepteren de dader als
moreel subject, maar wijzen op goede gronden zijn
daden af. Zoals we onszelf kennen als moreel subject,
dat kiest in de dilemma's van goed en kwaad, zo spre-
ken we ook de ander, ook de criminele dader, aan op zijn
keuzen. En daarmee wijst de strafrechter ons, in zijn zui-
vere rol, op een centrale vooronderstelling van een
humanistische cultuur: de morele aanspreking tot sub-
ject.
De urgente rol die momenteel wordt toegekend aan het
strafrecht krijgt een diepere betekenis indien we ons
realiseren dat daarachter een veel fundamenteler ver-
langen schuilgaat. De roep om meer strafrecht ontleent
zijn inspiratie aan de normatieve eenduidigheid van het
strafrecht. Het strafrecht vertegenwoordigt immers de
afwijzing van gedrag dat anderen schade toebrengt of de
normen van de gemeenschap ondergeschikt maakt aan
de invulling van het eigen levensproject. Strafrechtelijk
gedefinieerde normen wijzen ons op de kwetsbaarheid
van morele posities, op de morele ambivalenties van
anderen en op die van onszelf.
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De postmoderne zondeval

In een religieus geïnspireerde samenleving heeft het
kwade, evenals het goede, welomschreven verschij-
ningsvormen. Hoewel in het verleden het aantal ker-
kelijke groeperingen in Nederland ongekend groot was,
was over het algemeen sprake van gemeenschappelijke
afwijzing van criminaliteit. Dit gold onverkort voor niet-
religieuze ideologien als het socialisme en het libera-
lisme. De verboden van het strafrecht lagen ingebed in
een normatieve omgeving van verzuilde instituties. Cri-
minaliteit had als het ware een culturele pendant in 'de
zonde'. De strafrechter en de dominee spraken een
andere taal, maar hadden een gelijkgerichte intentie: het
behoeden voor het kwade. Willem Frederik Hermans
zei ooit dat één pastoor meer betekende voor het voor-
komen van criminaliteit dan honderd politieagenten.
Dat lijkt op zichzelf een juiste constatering, maar wie
luistert er nog naar de pastoor? Daarvoor was de eerder
gestipuleerde humanistische revolutie te succesvol.
De ontideologisering die kenmerkend is geweest voor
het einde van de vorige eeuw, heeft een grote weerslag
gehad op het domein van schuld en boete. De norma-
tieve instituties die tussen de staat en de burger inston-
den, hebben als 'behoedende' instanties hun betekenis
voor een belangrijk deel verloren. Het strafrecht kwam
er als het ware alleen voor te staan om kwade tenden-
sen in de samenleving te keren. Een wetenschappelijk,
zo men wil technocratisch antwoord op de verschij-
ningsvormen van het kwaad is ervoor in de plaats geko-
men. Aan crimineel gedrag worden, zoals gezegd,
velerlei oorzaken gekoppeld, die stuk voor stuk hun
eigen remedie met zich meebrengen. Voor ADHD-
patiënten zijn er medicijnen, slecht verlichte 'enge' plek-
ken kunnen van lantaarnpalen worden voorzien,
inbraak kan worden tegengegaan door hang- en sluit-
werk, voor allochtonen is er het taalonderwijs en voor
voetbalvandalen is er de ME. Uiteindelijk is er het straf-
rechtelijk ingrijpen dat reageert op crimineel gedrag
door extra leed toe te voegen. Vanuit een pragmatisch
oogpunt zijn dit stuk voor stuk logische, min of meer
noodzakelijke remedies, die desalniettemin een gevoel
van onbehagen oproepen, of het reeds bestaande onbe-
hagen versterken. Het antwoord op de problemen die
de gerationaliseerde cultuur heeft opgeroepen, dreigt
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te worden gevonden in een verdergaande rationalise-
ring; dat wil zeggen, verder weg van de essentie van
crimineel gedrag, namelijk de overschrijding van een
norm. De humanistische revolutie is naar mijn mening
mislukt - en er gaan ook steeds meer stemmen op in die
richting - indien zij blijft stamelen ten aanzien van wat
ik voor de gelegenheid 'de postmoderne zondeval' heb
genoemd.
Naast de gerationaliseerde antwoorden constateer ik
echter ontwikkelingen die duiden op een moralisering
van het veiligheidsprobleem. In en rondom het straf-
recht ontwikkelen zich praktijken die met oog voor de
motieven van de dader, het leed van het slachtoffer en
de belangen van de gemeenschap een antwoord for-
muleren dat dichter blijft bij het normatieve karakter
van de criminele handeling. In die zin schuilt in de hui-
dige veiligheidsproblematiek een belangrijke moge-
lijkheid tot een nieuw moreel elan in de postmoderne
cultuur. De Franse socioloog Emile Durkheim heeft
gezegd dat alleen tijdperken die moreel verdeeld zijn,
inventief kunnen zijn op het gebied van de moraal. Het
heeft er alle schijn van dat een dergelijk tijdperk
momenteel is aangebroken.

Hans Boutellier is verbonden aan het Ministerie van Justitie,
alsmede aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de
Vrije Universiteit. Hij schreef een proefschrift over de morele
betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, waar-
van onlangs een Engelstalige bewerking verscheen bij Klu-
wer Academie Publishers.
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Verstoring van de
openbare orde, heeft de
samenleving hierop een
antwoord?

Stan Baars

Het strafrechtapparaat heeft zijn van-

zelfsprekende werking voor de samen-
leving verloren. Het doet verwoede
pogingen om zijn gezag in de samen-

leving te herwinnen. Dat er op dit
gebied het nodige gaande is, bewijzen
bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren die
afgelopen zomer in gevecht gingen met
de politie in Amsterdam-West. Het straf-
rechtapparaat moet eveneens iets met
boze boeren die blokkades opwerpen
en met buurtbewoners die een dader
van seksueel geweld misbruik van min-
, derjarigen het wonen in de buurt willen
verhinderen. Dit zijn maar enkele wil-
lekeurige voorbeelden van situaties
waar politie en justitie hun bemoeienis

mee hebben.

Humanistiek nr.1, 1ejaargang april 2000

Het mag duidelijk zijn dat de overheid, i.c. het straf-
rechtapparaat, op steeds meer punten wordt uitge-
daagd antwoord te geven op groot - of kleinschalige
vraagstukken in het sociale verkeer die zich enige
decennia als vanzelf lieten regelen. Over de context van
deze omslag is uitvoerig geschreven. Schetsmatig valt
te denken aan factoren als (a) de teloorgang van een
duidelijk zingevingskader en daarmee verwant nor-
men- en waardenstelsel. Men wijt dit wel aan de
opkomst van de postmoderne samenleving of aan het
aantreden van de zelfcalculerende burger; (b) het uit
het beeld verdwijnen van een (in)formele 'midden laag'
in de samenleving. Deze middenlaag bestaat en
bestond uit levensbeschouwelijke organisaties, zoals
kerken, politieke partijen, vakorganisaties en belan-
genverenigingen waarin men zich gekoesterd, herkend
en opgevangen wist; (c) de toenemende atomisering
van de samenleving. In Amsterdam bijvoorbeeld
bestaat 62% van de huishoudens uit alleenstaanden;
en (d) een steeds grotere betrokkenheid op vraag-
stukken rond misdaad en persoonlijke veiligheid.
Onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau
geven aan dat onderzochten deze vraagstukken als
'maatschappelijk probleem nr. j' ervaren.
Gegeven de combinatie van deze factoren richt de bur-
ger zich steeds vaker rechtstreeks tot de overheid. Zij
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poogt dan aan deze burgers (slachtoffers, getuigen, ver-
dachten of omwonenden) partij te bieden. Daarmee
reproduceert dit apparaat meer dan alleen regelgeving.
Justitie, politie en aanpalende organisaties als reclas-
sering en slachtofferhulp normeren niet alleen. Zij
scheppen ook voorwaarden opdat deze normen wor-
den nageleefd: het justitiële apparaat vonnist niet alleen
opdat een verdachte een slachtoffer moet betalen, maar
bewerkstelligt ook dat dit metterdaad gebeurt. Anders
gezegd: niet alleen het perspectief van rechtvaardig-
heid (perspective ofjustice) maar ook het perspectief
van zorg (perspective of care) is in het geding. Daarmee
zien wij dat politie en justitie zijn verrijkt met een aan-
tal taken die voorheen buiten de strafrechtelijke
belangstellingssfeer lagen. Zo is er de 'buurtregisseur'
die vroeger te boek stond als wijkagent, maar nu is
opgetuigd met een zwaarder takenpakket. En het par-
ket kent achtereenvolgens de 'aandachtsfunctionaris
slachtofferzorg', de 'medewerker slachtofferinformatie'
en de nieuw aan te stellen 'loketfunctionaris'. Politie en
justitie tezamen beschikken over de zogeheten 'hop-
per', de hulpofficier van justitie op het politiebureau,
wiens aanwezigheid tot een slagvaardiger optreden van
het Openbaar Ministerie leidt. Relatief nieuwe initia-
tieven naast de Reclassering zijn Slachtofferhulp,
Bureau Halt, Justitie in de Buurt, slachtoffer-daderar-
rangementen enzovoorts. Het is goed om te bedenken
dat deze nieuwe taakstelling wordt uitgevoerd door de
zogeheten frontliniewerkers; dit zijn de medewerkers
van een organisatie die in direct contact met de burger
verkeren. In hen laten zich de perspectieven van recht
en zorg verenigen. In hen wordt ook het principe dui-
delijk dat de overheid zichzelf transformeert van regel-
gevende naar marktgerichte organisatie.

Het marktgerichte strafrechtapparaat

Met deze opmerking is een belangrijke omslag geno-
teerd ten aanzien van het functioneren van de over-
heid. Men kan stellen dat de overheid er vooral op was
gericht de openbare orde te handhaven. In de hand-
having van de maatschappelijke spelregels had deze
overheid een hiërarchisch dominante positie en werd
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zij door burgers ook als zodanig beleefd. Haar legiti-
miteit hing samen met haar gezagsfunctie. Nu zien wij
een overheid die tezamen met andere partners aan het
maatschappelijke verkeer deelneemt. De besluitvor-
ming in de overheids- of semi-overheidssfeer is niet
langer het product van een simpele 'top-downstruc-
tuur'. De overheid lijkt daarmee haar rol als centrale
actor boven de parijen te hebben verloren. Zij wordt
nu één van de partners in een netwerk en speelt daar-
bij een vooral faciliterende rol.
Deze positieverschuiving heeft onder meer tot gevolg
dat een uit de overheid voortkomende instelling als het
strafrechtapparaat een markt moet 'veroveren'. Het
bestaansrecht ervan is niet langer als vanzelfsprekend
gelegitimeerd. Daarmee is het een voorbeeld van een
zogeheten hybride organisatie.lI) Dit is een organisatie
die sterk aan de staat is gebonden of een in sterke mate
verstatelijkte private organisatie, die in enigerlei vorm
openbaar gezag uitoefent met een sterke werking naar
derden (rechts- of natuurlijke personen in de samen-
leving). Hybride organisaties opereren op het snijpunt
van bureaucratie en markt. Zij zijn er zowel voor de
handhaving van de openbare orde als voor de dienst-
verlening aan private personen. Dit hybride karakter
wordt zichtbaar in de tweeledige taakstelling van de
uivoerend medewerker ofwel frontliniewerker. Deze
kan een officier van justitie, een medewerker aan het
parket of een politiefunctionaris zijn. Zij zijn verant-
woordelijk voor zowel de instandhouding van regels
als voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan
afzonderlijke burgers. Het is binnen deze twee, aan
elkaar tegengestelde, organisatie-strategieën, dat de
frontlinie-werker gebruik kan maken van de hem toe-
bedeelde discretionaire ruimte. Dit concept van dis-
cretionaire ruimte hangt samen met het gegeven dat
de verwachtingen ten aanzien van de overheid niet ver-
vuld kunnen worden. De overheid wordt noodge-
dwongen bescheidener. Zij doet een stapje terug. Dit is
niet uitsluitend negatief, want het ontstane vacuüm
biedt kansen voor direct betrokkenen in het strafrecht
om zaken op een bij hen aansluitende, discretionaire
manier aan te pakken. Een voorbeeld uit de praktijk
mag deze gedachtengang verduidelijken.
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Een minder formele benadering

Juli 1996: een gezin moet verhuizen onder druk van
aanhoudende pesterijen door de buurman. Het 'geen
buitenlanders op de galerij' wordt kracht bijgezet door
vernieling van de voorramen en voordeur van de
woning. De gezinsleden worden regelmatig lastig
gevallen en de beschadiging van hun auto komt slecht
uit. Deze vormt veruit het goedkoopste en daarmee
enige haalbare middel van vervoer naar familieleden
in het land van oorsprong. Maandelijks moet er geld
worden overgemaakt. De (groot)ouders zijn financieel
afhankelijk van het gezin. Aangifte doen bij de politie
werkt slechts in beperkte mate. Deze heeft met de
buurman gesproken, maar matiging in zijn gedrag
blijft uit. Ook de woningbouwvereniging, eigenaar van
de flat, weet weinig te doen. Andere bewoners op de
galerij zijn terughoudend. Zij zijn bang voor wraak-
neming. Een civielrechtelijke procedure biedt weinig
hoop: de buurman heeft nauwelijks geld en is niet
bereid tot welke betaling dan ook. Een strafrechtelijke
procedure, compleet met een terechtzitting en vonnis
tot schadevergoeding, weet ook maar een geringe
indruk op de buurman te maken. De gebruikelijke
gang langs de instanties biedt daarmee nauwelijks een
oplossing.
Deze zaak vraagt om een andere aanpak. Misschien is
er meer te zeggen voor een wat minder formele bena-
dering van de buurman. De onmiddellijke nood van
het slachtoffer dient te worden gelenigd, al was het
maar om te laten zien dat de instanties kunnen 'leve-
ren'. De aanpak komt er dan als volgt uit te zien:
Slachtofferhulp heeft twee particuliere fondsen om de
schade aan de auto te laten repareren. De cliënt, de
medewerker van Slachtofferhulp en de buurt regisseur
winnen aan wederzijds vertrouwen. Er is voldoende
instemming bij de cliënt om zijn verhaal in de buurt-
krant te plaatsen. Het merendeel van de bellers naar
de krant zijn op de hand van het gezin. Het probleem
van de overlast bezorgende, maar moeilijk aan te pak-
ken buurman is herkenbaar. Kan er iets worden onder-
nomen? De met het gezin sympathiserende buurt-
bewoners bellen met de leden van de stadsdeelraad.
Zij nemen ook contact op met politie en woning-
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bouwvereniging. Inmiddels zijn de andere buren op de
galerij bereid van zich te laten horen ondanks de inti-
midatie door de buurman. Met deze troeven in han-
den nemen Slachtofferhulp en buurtregisseur contact
op met de buurman. Hem wordt uitgelegd welke gevol-
gen zijn handelwijze voor het gezin heeft aan materiële
schade en verlies aan levensvreugde. De buurman ver-
telt zijn kant van het verhaal. In het verleden hadden
het gezin en hij goed contact. Maar er ontstonden pro-
blemen over het gebruik van de parkeerplaats voor de
flat, plaatsing van vuilniszakken op de galerij en het
rumoer van spelende kinderen. De buurman neemt
het Slachtofferhulp en buurtregisseur kwalijk de zaak
zo hoog te hebben gespeeld. Wanneer de politie, de
woningbouwvereniging en de stadsdeelraad terugtre-
den, bijvoorbeeld door het uitblijven van een civiel-
rechtelijke procedure, is hij bereid tot praten. De
medewerker en de buurtregisseur bemiddelen tussen
gezin en buurman. Het resultaat is een aantal afspra-
ken over toekomstige omgang met elkaar. Deze wor-
den op papier vastgelegd. Afschriften daarvan worden
gezonden naar de betrokken organisaties. Het gezin
vindt het niet langer nodig te verhuizen.
Wanneer het gezin enkel had kunnen putten uit de
gebruikelijke regelgeving van het strafrechtapparaat,
had het moeten verhuizen. Dit zou tot hoge kosten heb-
ben geleid. De (groot)ouders in het land van oorsprong
zouden voor korte of langere tijd niet in hun levens-
onderhoud zijn ondersteund. Dit was voor het gezin
een beschamend perspectief. Nu ontstond, door aan-
wending van het zorgperspectief, een creatievere pro-
cedure. Betrokkenen kozen voor het gebruik van
informele netwerken en leerden elkaar bij de voor-
naam kennen.
De praktijk leert dat het werk door de frontliniewer-
kers, wil dat van kwaliteit zijn en beantwoorden aan
hetgeen de burger daarvan verwacht, aan een aantal
voorwaarden moet voldoen. Deze voorwaarden heb-
ben ook een nadrukkelijk morele component. Dat wil
zeggen dat de handhaving van de fabrie of society iets
is wat ons allen aangaat en niet alleen een vraagstuk
voor de overheid. Omdat het ons allen aangaat, moe-
ten wij met betrekking tot de inrichting van de samen-
leving over een bepaalde gedachtegang in termen van

17



goed en kwaad beschikken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de hieronder volgende voorwaarden, die ik toespits op
de werkwijze van de uitvoerend werker in het (semi)
strafrechtapparaat.
Een frontliniewerker moet deskundig zijn, goede ken-
nis hebben van regelgeving en weet hebben van
opvang van mensen. Een frontliniewerker moet weten
te (net)werken over de grenzen van de eigen organi-
satie heen. Dit veronderstelt goede kennis van de socia-
le kaart en de zin om met betrokken functionarissen
samenwerkingscontacten aan te gaan. Een frontlinie-
werker moet vanuit zijn organisatie (discretionaire)
ruimte krijgen om naar eigen inzichten (ambachtelijk)
te kunnen handelen. En last but not least: het werk
moet gevoed zijn door een moreel besef. Hierbij gaat
het niet om een bepaalde universalistische (Kanti-
aanse) ethiek - zoals de gedachte dat alle mensen recht
hebben op zelfbeschikking - maar om de tastbare zin
om goed te doen, bij te dragen aan het welbevinden
van mensen, iets te doen aan de leefbaarheid van de
eigen buurt of wijk. Hierin klinkt het besef door dat
mensen niet alleen sterk en onafhankelijk, maar ook
kwetsbaar en afhankelijk kunnen zijn. (2)

Dr Stan Baars promoveerde 14 oktober jongstleden op een
proefschrift over de ondersteuning van slachtoffers. Hij is werk-
zaam als coördinator hulpverlening bij Slachtofferhulp
Amsterdam-Amste/land.

18

Noten

(I) Veld, R.J. in 't (1995) Spelen met vuur: over hybride orga-
nisaties, VUGA, Den Haag

(2) Tronto, Joan C. (1993) Moral Boundaries, Routledge,
NewYork
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Morele praktijken binnen,
buiten en rondom het
strafrecht

Frans Denkers

In het denken over morele praktijken
met betrekking tot het strafrecht en cri-
minaliteit kunnen er tenminste vier

worden onderscheiden die voor syste-

matische wetenschappelijke reflectie en
onderzoek in aanmerking komen.
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Morele praktijken binnen het strafrecht op
collectief niveau

Om te beginnen is het strafrecht als zodanig al één
grote morele praktijk. Dat heeft te maken met het his-
torische bestaansrecht ervan. Want waarom hebben
wij ooit dat strafrechtelijk apparaat in het leven geroe-
pen? Meestal wordt gedacht dat politie en justitie er
zijn voor de daadwerkelijke handhaving van de rechts-
orde. Populair gezegd: om criminaliteit te bestrijden,
boeven te vangen en relletjes neer te slaan, verdachten
te vervolgen, te berechten en te bestraffen. Het kan ech-
ter niet genoeg worden herhaald: daar zijn politie en
justitie niet voor, zeker niet alieen en in de eerste
plaats. Boeven vangen en relletjes neerslaan kunnen
burgers namelijk zelf ook. Daar hebben zij op zich geen
politie en justitie voor nodig. Geef hen wat technolo-
gie, stokken of andere wapens en zij doen dit alles ook.
In vele gevallen zelfs sneller, efficiënter en effectiever
dan politie en justitie. Maar dat hebben wij niet gewild.
Omdat we bang zijn dat, als we de bestrijding van cri-
minaliteit aan burgers overlaten, die zich in hun emo-
ties vergalopperen en te buiten gaan aan excessieve
eigenrichting: machtsmisbruik, willekeur, dispropor-
tionaliteit, partijdigheid, bevooroordeeldheid, discri-
minatie en belangenverstrengeling. Kortom, omdat we
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bang zijn dat burgers in hun belanghebbende en geë-
motioneerde slachtofferrol dat onfatsoenlijk doen. Het
is om die reden dat wij ooit politie en justitie in het
leven hebben geroepen. Niet om boeven te vangen en
de criminaliteit terug te dringen, maar om dat minder
geëmotioneerd, minder partijdig, nuchterder en fat-
soenlijker te doen dan burgers geneigd zijn. Die more-
le waarden zijn verankerd in, onder andere, de
Universele verklaring van de Rechten van de Mens, de
Grondwet en de Wetboeken van Strafrecht en van
Strafvordering, die niets anders dan gecodificeerde fat-
soensnormen zijn. Tot de belangrijkste beginselen in
dit verband behoren de presumption of innoeenee:
niemand mag als schuldig worden beschouwd en als
zodanig worden behandeld dan nadat dit in een fair
trial is gebleken, alsook de nulla poena sine lege prae-
via-regel: geen straf mag worden opgelegd dan uit
kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke straf-
bepaling.Andere regels geven meer gedetailleerd aan
wanneer, hoe en in welke mate de politiële en justi-
tiële organen mogen ingrijpen in de psychische, fysie-
ke en materiële integriteit van burgers in het algemeen,
en in dat van de verdachte en andere bij rechtspleging
betrokken getuigen, slachtoffers en dergelijke.
In essentie mogen de artikelen in het Wetboek van
Strafvordering derhalve niet worden verstaan als uit te
rekken instrumentele bevoegdheden van politie en
justitie om achter (verdachte) burgers aan te zitten,
maar dienen deze ertoe hen te beschermen. Als het
Wetboek van Strafvordering de rechter voorschrijft de
verdachte ter zitting altijd het laatste woord te geven,
is dat om deze te beschermen tegen diens particulie-
re oordelen en emoties. Ontzet door de aard van zijn
vergrijp of geïrriteerd door zijn zwijgen en ontken-
ningen zou hij kunnen weigeren de verdachte het laat-
ste woord te geven. Dergelijk onfatsoen heeft de
wetgever willen voorkomen. We zijn overeengekomen
dat het netjes is om aan een verdachte, ten opzichte van
de staatsmacht op dat moment in een underdogposi-
tie verkerend, het laatste woord te verlenen.
Voor het Wetboek van Strafrecht geldt precies hetzelf-
de. Anders dan veelal gedacht wordt, moeten deze
strafbepalingen niet worden gelezen als een stelsel van
ge- en verboden, van afschrikwekkende en waarschu-
wende boodschappen aan de burger, in de zin van: 'Als
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gij diefstal pleegt, kunt gij bestraft worden met een
gevangenisstraf van zus of zoveel jaar.' In plaats daar-
van zijn het normerende boodschappen aan politie en
justitie: 'Gij mag alleen iemand aanhouden, in de
gevangenis stoppen, enzovoort, als er diefstal is
gepleegd. En wat dat is, heb ik als wetgever zeer pre-
cies voor u omschreven.' In de woorden van de voor-
malige Utrechtse strafrechtgeleerde Peters (1972): 'Het
voornaamste doel van het toen [na de Franse revolu-
tie, FD 1 geconcipieerde strafrecht was het veilig stel-
len van de rechtspositie tegenover de staat. Het zijn de
beperkingen van de bevoegdheden van de staat die de
eigenlijke juridische dimensie van het strafrecht con-
stitueren.' Zij vormen, naar de titel van diens oratie,
'het rechtskarakter van het strafrecht'. Object van beïn-
vloeding en controle zijn niet de burgers, maar de
strafrechtelijke functionarissen zelf. Het straf(pro-
ces)recht is er niet voor policing society, maar voor poli-
cing the poliee.
De morele praktijken die politie en justitie hebben uit
te oefenen, gaan echter nog verder. Die hangen samen
met haar uiteindelijke verantwoordelijkheid. Haar in
artikel 2 van de Politiewet opgedragen taak royaal
interpreterend zegt bijvoorbeeld de politie tegenwoor-
dig te gaan over veiligheid, of nog pretentieuzer, over
vrede. Maar wat verstaat zij daaronder? De Noorse pole-
moloog Galtung onderscheidt twee vormen van
vrede.( 1968) Een vorm van vrede is de negatieve, in de
betekenis van afwezigheid van oorlog. De tweede vorm
is een positieve en meer duurzame vrede, die niet
alleen impliceert dat we niet (langer) met elkaar vech-
ten, maar daarenboven dat wij iets toevoegen aan
elkaar. Zij heeft een surplus, verwijst naar een situatie
waarin nieuwe constructieve verhoudingen worden
geschapen, die gestagneerde levens en relaties vlot
trekken; die energie geven, warmte, intimiteit en vrij-
heid bieden; waarin wij ons op ons gemak voelen en
ons kunnen ontplooien.
Dit onderscheid is ook van belang omdat beide typen
vrede geheel andere inspanningen vergen. Een nega-
tieve vrede in het voormalige Joegoslavië in de zin van
een wapenstilstand kan worden afgedwongen door
NATO-bombardementen en harde diplomatieke
onderhandelingen onder leiding van functionarissen,
instituties, professionals, legers, kortom: de systeem-
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werelden. Maar wil die vrede duurzaam zijn en meer
inhouden dan dat de strijdende partijen elkaar niet
langer afslachten, dan zijn er andere inspanningen
benodigd. Inspanningen die betrekking hebben op
leedverwerking en op waarden als vergeving, verzoe-
ning, mededogen en barmhartigheid, conform het
levensmotto van de voormalige secretaris-generaal
van de verenigde naties Hammarskjöld 'geen vrede
zonder vergeving'. Welnu, die positieve vrede en de
daarmee verbonden waarden kunnen niet worden
afgedwongen door NAVO-bombardementen en harde
diplomatieke onderhandelingen. Die kunnen alleen tot
stand worden gebracht door de direct betrokkenen, de
strijdende partijen zelf.
Met de vrede in eigen land, waar politie en justitie over
zeggen te gaan, is het niet anders. Maar wanneer wij
het daarover hebben, hebben wij bijna altijd negatie-
ve veiligheid en vrede voor ogen: de afwezigheid of ver-
mindering van criminaliteit. Dat is de dominante
definitie. Aan dit criterium worden alle inspanningen
van politici, bestuurders, politie en justitie afgemeten.
Laat duidelijk zijn dat deze negatieve vrede een groot
goed is, maar niet het hoogste. Zij is voorwaarde voor
datgene waarnaar uiteindelijk het diepste verlangen
van mensen uitgaat, het surplus van een positieve
vrede. Concreet gezegd gaat het er niet alleen om dat
mensen 's avonds weer de straat op durven omdat zij
niet meer bang hoeven te zijn in elkaar te worden
geslagen door rondhangende jongelui, maar ook dat
zij de straat weer opzoeken omdat het daar zo gezel-
lig is, met inbegrip van die rondhangende jongelui. Als
het waar is dat het diepste verlangen van mensen uit-
gaat naar het surplus van een positieve vrede; dat deze
positieve vrede te maken heeft met bevrijdende waar-
den als respect, vergeving, verzoening, mededogen en
barmhartigheid; dat deze waarden niet kunnen wor-
den georganiseerd, opgelegd of afgedwongen door de
systeemwerelden, waaronder politie en justitie, maar
alleen gerealiseerd kunnen worden door de betrokken
partijen zelf, dan volgt daaruit dat het niet de vraag
is hoe de samenleving (burgers, scholen, bedrijfsleven)
gemobiliseerd kan worden en kan bijdragen tot het
bereiken van instrumentele doelstellingen van het
strafrechtelijk apparaat - negatieve vrede, verminde-
ring van criminaliteit - en dat van een draagvlak kan
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voorzien. Het is de vraag hoe de systeemwerelden van
politici, bestuurders en het strafrechtelijk apparaat zich
meer ondergeschikt en dienstbaar kunnen maken aan
de positieve vrede en de daarmee verbonden waarden
die alleen door de betrokken burgers zelf gerealiseerd
kunnen worden, met als minimum vereiste dat zij
daarvoor geen obstakel vormen.
Zich ondergeschikt en dienstbaar maken aan die
betrokken partijen impliceert onder meer de volgen-
de drie verschuivingen in het optreden van politie en
justitie. Ten eerste: de aanwending van een ander taal-
gebruik. Anders blijft het denken, voelen en hande-
len besmet met eenzijdig-strafrechtelijke invals-
hoeken, te beginnen met de afschaffing of terugdrin-
ging van het begrip 'criminaliteit'. Gebruik van dat
woord verleidt tot een bijna automatische afhandeling
in het traditionele strafrechtelijke circuit, gericht op
een negatieve vrede. Als we plaats willen inruimen
voor andere benaderingen door de direct betrokkenen
zelf, doen we er goed aan andere concepten te intro-
duceren. Concepten die opener zijn en ruimte laten
voor definities, interpretaties en oplossingen van de
betrokken partijen. In dit perspectief zijn ook begrip-
pen als 'dader' en 'slachtoffer' gevaarlijk. Dat zijn sta-
tische reconstructies, beladen met morele connotaties,
die niet altijd hoeven te stroken met de beleving van
de direct betrokkenen. Als iemand bij de bakker een
brood steelt, heeft hij zich volgens de officiële straf-
rechtelijke kwalificatie schuldig gemaakt aan een straf-
baar feit (diefstal); hij heet dader en de bakker
slachtoffer. Voor hemzelf en bisschop Muskens hoeft
hij echter helemaal geen dader te zijn, maar neemt hij
in zijn armoede slechts wat hem rechtmatig toekomt.
En niet iedere winkelier hoeft zich daar, van zijn kant,
slachtoffer van te voelen. Men zal de middenstanders
de kost moeten geven die zo'n diefstal schouderopha-
lend afdoen met 'ach, die arme drommel'.
Ten tweede: politie en justitie dienen op te houden met
hun oplossingspretenties en hun zogenaamde weten
wat goed voor de betrokkenen is, onder het motto
'heeft u een probleem? Bel ons. Wij komen eraan en
lossen uw probleem op!' In plaats daarvan zouden zij
zich veel meer dienen te profileren als een bescheiden
katalysator van intermenselijke processen en verant-
woordelijkheden. Het verschil tussen deze twee rollen
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kan worden toegelicht aan de hand van de volgende
casus.(Denkers 1993) Stel u voor dat twee mensen
vechten om een sinaasappel. Het conflict loopt zo hoog
op dat de assistentie van de politie wordt ingeroepen.
Wat doet de politie dan? Ik heb die vraag inmiddels
voorgelegd aan honderden politieambtenaren en stee-
vast antwoorden zij dan: de sinaasappel doormidden
snijden en ieder de helft geven. Dit Salomonsoordeel
lijkt hen de wijste oplossing te zijn. Maar is het wijs?
Nee, omdat hun zogenaamde wijsheid is gestoeld op
hun weten en hun aanname over het ontstaan en de
aard van het conflict. Zij denken te weten dat beide par-
tijen die sinaasappel willen opeten en genoegen
nemen met de helft. Maar als zij die pretentieuze
wetenschap en de oplossingsgerichte toepassing daar-
van nu eens opzij zetten, hun hoofd leeg maken en in
plaats daarvan de conflicteren-de partijen bevragen.
'Wat betekent die sinaasappel voor jou, Piet. Waarom
wil jij hem hebben? En wat betekent die voor jou, Jan?'
Dan kan het zijn dat Piet antwoordt dat hij die sinaas-
appel wil om hem op te eten; en dat Jan zegt dat hij die
sinaasappel wil om de schil in een pudding te verwer-
ken. Vanaf het moment waarop de betekenissen,
definities en oplossingen voor het conflict niet door de
politie zijn opgedrongen maar de betrokken partijen
zijn uitgenodigd hun interpretaties en definities uit te
wisselen, doemt onmiddellijk een veel realistischer en
duurzamer oplossing op, gekozen door de direct
betrokkenen zelf.
Ten derde: geef de conflicten, hun definities en oplos-
singen - naar een uitdrukking van de Noorse crimi-
noloog Christie (1977) - zo veel mogelijk terug aan de
eigenaars daarvan. Faciliteer contexten waarin con-
flicterende partijen, als zij dat willen en/ofkunnen en
zich dat ook maar enigszins verdraagt met de andere
door het strafrecht te behartigen belangen, zich in de
ruimste zin van het woord met elkaar kunnen ver-
staan. Nu plegen de politie en het strafrechtelijk appa-
raat conflicterende partijen, of er nu criminaliteit of
iets anders in het geding is, van elkaar te scheiden. Dat
begint al bij een stevige burenruzie. Zodra de partijen
elkaar voor rotte vis gaan uitmaken, is het eerste wat
de politie doet hen separeren en vermijden dat zij oog-
contact met elkaar krijgen. Dat is aan te raden zodra
een van de twee aanstalten maakt met een bijl te gaan
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zwaaien. Maar als routine is dat niet aan te bevelen.
Immers, het is zeer wel mogelijk dat de partijen, na
elkaar jarenlang onderhuids getreiterd te hebben,
elkaar nu eens eindelijk ongezouten de waarheid ver-
tellen. Laat dat gaan, is mijn advies. Juist omdat zij wel-
licht door de aanwezigheid van de politie de veiligheid
voelen om dat te doen. En omdat voorwaarde voor een
positieve en bestendige vrede is dat de conflicteren-
de partijen dóór het conflict kunnen heengaan. Zon-
der dat valt er geen brug te slaan, vallen er geen
vijandbeelden te overwinnen, valt er niets goed te
maken. Maar zoals twistende buren al door het sepa-
rerende optreden van de politie worden verhinderd
dóór het conflict heen te gaan, zo vergaat het ook ver-
oorzakers en ondervinders van criminaliteit. Het straf-
recht scheidt wat het noemt daders en slachtoffers,
kent hen eigen gefixeerde rollen en bevoegdheden toe,
het bevriest en polariseert hun relatie - de een is een
bad guy die gestraft moet worden, de ander een good
guy, een zielenpiet die moet worden opgevangen door
een bureau voor slachtofferhulp. En dit reduceert het
gebeuren tot een juridisch verhaal dat voor de direct
betrokkenen, vergeleken met de werkelijkheid zoals
door hen beleefd, een valse reconstructie is. Kortom,
het strafrecht zet mensen eerder tegen elkaar op, zet
eerder aan tot oorlogvoering dan dat het gericht is op
het sluiten van een positieve en duurzame vrede. In die
zin is het een barbaars systeem.

Morele praktijken binnen het strafrecht op
individueel niveau

Maar niet alleen op collectief niveau behoort het straf-
rechtelijke apparaat uit de aard van zijn uitgangspun-
ten en doelstellingen één grote morele praktijk te zijn,
het is dat in feite waarschijnlijk ook op individueel
niveau. Achter de toga's en andere uniformen die het
formele rolgedrag representeren, gaat vaak een sterke,
maar veelal verborgen persoonlijke oriëntatie op
morele waarden schuil. Om aan te geven wat daarmee
bedoeld wordt, maak ik andermaal een uitstapje naar
een organisatie die zorg draagt voor vrede, het leger.
Zoals waarschijnlijk zijn meeste collegae die in Sre-
brenica hebben dienst gedaan, had de twintigjarige
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soldaat Jord Honig de grootste moeite om daar zijn
houding te bepalen. Enerzijds was hij gebonden aan
de opdracht van de Verenigde Naties tot onpartijdig-
heid. Anderzijds moest hij levens beschermen en kon
hij niet onpartijdig zijn. Daar kwam nog bij dat de ver-
houding tussen de Nederlandse militairen en de door
hen te beschermen moslims vaak zeer gespannen was.
Jords beste kameraad is door hen doodgeschoten.
Maar 's avonds moest hij aan dezelfde moslims eten
uitdelen. Wat voor moreel kompas heeft zo iemand?
Waar haalt hij dat vandaan? In het kerstnummer 1995
van NRC Handelsblad vertelt Jord Honig daarover:

'De eerste keer dat ik iemand heb vergeven, was geloof
ik op school. Dat je in de klas aan iemand vroeg of je zijn
gum mocht lenen, en dat dat dan niet mocht. Als ik een
week later dan wel een gummetje had, en diegene wilde
hem van mij hebben dan zei ik: 'ja hoor,je mag hem
wel. Ik doe niet zo moeilijk." Dat was vergeving met een
lesje. Toen ik het afgelopen jaar in Srebrenica was, moest
ik daar wel eens aan denken. Op een gegeven moment
wilden we daar ook wel eens wraak nemen, op wat ons
werd aangedaan. Maar je moest steeds het goede voor-
beeld geven.' (Oostveen 1995)

Bij de bepaling van zijn houding bleek deze soldaat
te beschikken over een morele bagage die hij niet ont-
leende aan zijn professionele organisatie (het leger)
maar aan zijn privé-omgeving, in dit geval een erva-
ring op school. In de voorlopige resultaten van een aan
het Nijmeegse Centrum voor Ethiek uitgevoerd onder-
zoek tekent zich af dat menig politieambtenaar over
een even sterk moreel kompas beschikt als bovenge-
noemde soldaat.(Denkers 1997) Wat met name opvalt,
is hun talent voor compassionele rechtvaardigheid,
zelfs ten aanzien van de plegers van de zwaarste delic-
ten. Dit persoonlijke kompas, dat wordt gevoed door
de privé-sfeer (thuis, vrienden, kennissen en andere
informele netwerken) lijkt vaak zelfs meer richting-
gevend te zijn dan de wetten, instructies, beroepsco-
des, opleidingen, beleidsplannen en in- en externe
controles waarmee men politieambtenaren tracht aan
te sturen en van morele bagage te voorzien.
Deze uitkomsten hebben consequenties voor het den-
ken over vraagstukken van ethiek en integriteit bin-
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nen politie en justitie. Integer en ethisch handelen
wordt thans overwegend negatief, als een 'smalle
moraal' gedefinieerd, als gedrag dat moet worden
nagelaten (geen gratis broodjes shoarma aannemen,
geen vertrouwelijke informatie lekken). Integer en
ethisch handelen kan echter ook in termen van een
'brede moraal' worden gezien als het surplus van het
goede doen: het vergeven van moslims en, vanuit een
tweezijdige partijdigheid, compassioneel rechtvaardig
opkomen voor de belangen van veroorzakers èn
ondervinders. Geen beleid, geen (politie)wet, geen
beroepscode heeft dit voorgeschreven en zal en kan dit
ooit voorschrijven. Dit surplus van het goede, waarin
een humaniteit zegeviert die alle wetten, regels en
beleid overstijgt of daar tegenin kan gaan, komt uit het
hart. De vraag is hoe dit persoonlijke moreel kompas
een betere en erkende plek binnen het strafrechtelijk
apparaat te geven.

Morele praktijken buiten het strafrecht

Al suggereren de doem scenario's van het verval van
normen en waarden anders, men mag vermoeden dat
ook de samenleving als geheel in wezen één grote vita-
le morele praktijk is.Van de ongeveer elf miljoen straf-
bare feiten die jaarlijks worden gepleegd, komt
ongeveer één miljoen ter kennis van de politie en wor-
den er slechts 235.000 opgehelderd. Dit betekent dat
politie en justitie met hooguit 2% van alle gepleegde
criminaliteit succesvolle bemoeienis heeft. Nog min-
der daarvan stroomt door naar het openbaar minis-
terie, de zittende magistratuur en het gevangenis-
wezen. Voeg daarbij de veel talrijkere en tegelijkertijd
vaak veel ernstigere, niet -criminaliseerbare conflicten
zoals de dagelijkse beledigingen en vernederingen die
zich om formeel-juridische redenen allemaal aan de
invloedssfeer van politie en justitie onttrekken (maar
waarvan we allemaal zeer frequent slachtoffer en dader
zijn). Dan moet worden geconcludeerd dat politie en
justitie alleen al bij de vestiging van een negatieve
vrede een uiterst marginale rol vervullen en dat prak-
tisch alle criminaliseerbare en niet -criminaliseerbare
conflicten op de een of andere manier door de samen-
leving zelf worden verwerkt en afgehandeld. Hoe, daar
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is weinig over bekend, omdat bijna alle aandacht van
de media, de wetenschap en de overheid uitgaat naar
het uiterst geringe aantal delicten waar het strafrecht
bemoeienis mee heeft. We weten alles over geweld, de
oorzaken, verschijningsvormen, omvang, ontwikke-
ling en gevolgen daarvan en over andere manieren
waarop mensen elkaar de vernieling in helpen. We
weten evenveel van de reacties van het strafrechtap-
paraat, van zijn case load, van zijn mogelijkheden en
beperkingen, van zijn successen en mislukkingen om
dat geweld en andere criminaliteit in te dammen. Maar
hoe mensen het zelfweer goed maken met elkaar, daar
weten we nauwelijks iets van.
Over dit gebrek aan kennis over morele praktijken in
de samenleving schrijft de internationaal vermaarde
etholoog De Waal, die in zijn eentje meer weet van het
vergevings- en verzoeningsgedrag van apen dan alle
sociale wetenschappers bij elkaar van het vergevings-
en verzoenings-gedrag bij mensen: 'Vrijwel niets weten
we (... ) van de wijze waarop conflicten worden voor-
komen of waarop relaties na een conflict dat tot uit-
barsting is gekomen, worden genormaliseerd.' Er
bestaat

'een verbijsterend gebrek aan gegevens over het vrede
sluiten in privé-relaties bij de mens (. ..) Waar zijn de
elementaire waarnemingen van het mensengedrag bin-
nen het gezin, op het werk, op school, tijdens feestjes, op
straat (...)? Verzoeningsgedrag (. ..) wordt domweg niet
als belangrijk terrein van onderzoek erkend. Het regis-
ter van de belangrijkste handboeken bevat een over-
vloed aan verwijzingen naar 'geweld' en 'agressie: maar
de eerste verwijzing naar persoonlijke 'vredesluiting' of
'vergevingsgezindheid' moet ik nog tegenkomen (. ..)'
(De Waal 1998)

Gezien het grote aantal ernstige conflicten kan het
haast niet anders of er moet op grote schaal vergeven
en verzoend worden. Anders zou Nederland in een per-
manente staat van burgeroorlog verkeren en een jung-
le van ordeloze en bloeddorstige eigenrichting zijn,
hetgeen niet het geval is. Opdelving van deze tot dus-
verre veelal onzichtbare morele praktijken met betrek-
king tot criminaliteit en andere conflicten laat de
alternatieven zien voor het veelal contraproductieve
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strafrecht. Zij zijn meer regel dan uitzondering.
Maar net als het strafrecht kent de samenleving niet
alleen morele, maar ook immorele praktijken. Te den-
ken valt onder andere aan de vigerende cultuur waar-
in slachtofferschap wordt uitgebuit om een identiteit
op te bouwen en sociaal-gelegitimeerde aandacht af te
dwingen. De anesthesist Smalhout verwoordt dit ver-
schijnsel snedig naar aanleiding van de watersnood
van enkele jaren geleden in het zuiden van het land:
'Vroeger was je een slachtoffer als je verdronk. Tegen-
woordig ben je dat al als je vandaag je huisraad naar
zolder sjouwt en die drie dagen later weer naar bene-
den brengt.' Dit slachtofferisme is ook aan te treffen
bij criminaliteit. Het belangrijkste bezwaar daartegen
- en tegen de stille tochten na zinloos geweld - is dat
bij slachtoffers daders horen, en dat, als die er niet zijn,
zondebokken worden gezocht en aangewezen. Een
gecultiveerd slachtofferschap zoals wij dat heden ten
dage aantreffen kan alleen maar gedijen bij de gratie
van een gecultiveerd daderschap: de demonisering van
daders als de incarnatie van het ultieme kwaad dat
buiten de stadspoorten moet worden gedreven. Dit nu
zien we de laatste tijd volop gebeuren. Asielzoekers zijn
bij voorbaat de schuld van een levensdelict. Ex-gede-
tineerde zedendelinquenten moeten chemisch gecas-
treerd en verbannen worden. Actiegroepen verschaffen
via internet de informatie dat er binnen een straal van
drie kilometer rond je huis een ex-gedetineerde zeden-
delinquent woont, alsof we het hier hebben over het
stralingsgevaar van een of andere kaduke kernreactor.
Barmhartigheid is echter één en ongedeeld. Je kan niet
compassie betonen naar een slachtoffer en tegelijker-
tijd de dader 'vermonsterend' afschrijven. Barmhar-
tigheid naar slachtoffers houdt op barmhartigheid te
zijn als die niet gepaard gaat met barmhartigheid naar
daders. Dat wil niet zeggen dat er dan in de media, in
de politiek, op straat of waar dan ook geen plaats is
voor morele verontwaardiging. Vergeleken met het
begrijpend verklaren, dat al gauw leidt tot goedpraten
en debilisering van de dader, is die collectieve veront-
waardiging in beginsel meer responsibiliserend van
aard en zelfs een vooruitgang. Beroerde jeugd gehad
of niet, er wordt mee duidelijk gemaakt dat je bepaal-
de dingen nu eenmaal niet doet.(Boutellier 1997) Als
die verontwaardiging maar niet blijft steken in de roep
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om vergeldende wraak. Eeuwen geschiedenis leren dat
we daarmee steeds verder van huis raken. We zouden
een voorbeeld kunnen nemen aan de harde oudtes-
tamentische barmhartigheid, in de zin van een pro-
fetische verontwaardiging over en veroordeling van de
daad, maar dan wel mede gericht op bewustwording
en inkeer van de dader teneinde hem aldus de kans
te geven weer opnieuw te kunnen beginnen. (Burg-
graeve 1996)
Men probeert ook mijn eigen organisatie, de politie,
aan deze fatale polarisatie tussen daders en slachtoffers
medeplichtig te maken. Zij wordt geacht al die te ver-
bannen delinquenten te 'monitoren'. Ik hoop en ver-
wacht dat zij zich hiervan distantieert. Dat zij als enige
en misschien laatste overheidsorgaan nog wel het
hoofd weet koel te houden. Dat zij in de buurten waar
deze spanningen heersen doet waartoe zij geroepen is:
vrede helpen stichten. Dit betekent uitleggen en voor-
al uitstralen dat verbanning buiten de stadspoorten en
levenslange stigmatisering van (ex-)delinquenten hen
in een zodanig isolement brengen dat zij precies daar-
door doen wat (potentiële) slachtoffers vrezen: in her-
haling vallen. Het betekent uitleggen dat een
gevangenisstraf, in de etymologische betekenis van
penitentiary, er is om zich bewust te worden van het
bedreven kwaad, zo tot inkeer te komen en boete te
doen teneinde het pad te effenen naar terugkeer in de
samenleving en naar herstel van verhoudingen, en wel-
licht tot vergeving en verzoening komen. Het betekent
uitleggen dat, als die straf is uitgezeten, op de samen-
leving de verantwoordelijkheid rust om onder de
bezielende leiding van politici en burgemeesters en
gesteund door barmhartige media ex-gedetineerden
de kans te geven opnieuw te beginnen. Is het in dit ver-
band nu zo gek als een politieambtenaar de gedeti-
neerde die zijn straf erop heeft zitten bij het verlaten
van de gevangenispoort verwelkomt in de samenle-
ving? Dat hij, ofhij dat nu wil of niet, door zijn uniform
tegelijkertijd uitstraalt hem zo nodig in de gaten te
houden, is mooi meegenomen en binnen die oprech-
te context van verwelkoming ook niet erg. Hij geeft de
ex-gedetineerde er immers ook mee te kennen dat hij
hem er graag bij wil houden. En dat binnen diezelfde
context van bezorgdheid voor de onderlinge vrede
vaste bewoners en ex-gedetineerde een enkele keer
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beter een poosje uit elkaars buurt kunnen blijven,
begrijp ik ook wel.Als het maar niet voortkomt uit een
heksenjacht.
Dar er in tegenstelling tot twintig jaar geleden aandacht
voor het slachtoffer is gekomen, is winst. Sommigen,
zoals Boutellier, beweren zelfs dat de opbouw van een
nieuwe collectieve moraal in deze postmoderne, geïn-
dividualiseerde en gefragmenteerde samenleving ver-
loopt via de weg van compassie met slachtoffers.
(Boutellier 1993) Echter, als compassie daarmee ont-
aardt in enerzijds een exculperende zelfbeklagdwang
van slachtoffers en anderzijds een uitdrijving van
daders als monsters, zijn we niets opgeschoten. Dat
brengt geen vrede en geen collectieve moraal naderbij.
Integendeel, het zet mensen tegen elkaar op, versterkt
vijandbeelden en roept op tot oorlog. Het levert geen
enkele bijdrage aan het goede leven.

Morele praktijken rondom het strafrecht

Tenslotte zijn daar de projectmatige initiatieven waar-
mee gepoogd wordt de onvolkomenheden van het
strafrecht te corrigeren of te compenseren. Ik beperk
mij hier tot de in opkomst zijnde mediation-projecten.
Dit zijn projecten waarin conflicten en hun oplossin-
gen worden teruggegeven aan de eigenaars en deze
zich in de ruimste zin van het woord met elkaar kun-
nen verstaan. Ondervinders kunnen de veroorzaker
daarin vragen stellen. Ouders wier kind is doodgere-
den door een dronken automobilist kunnen jarenlang
gekweld worden door de vraag: heeft het kind nog iets
gezegd voordat het stierf? Er is vaak maar één iemand
die daar antwoord op kan geven en dat is de destijds
dronken bestuurder. Want toen het kind stierf, waren
politie en ambulance nog niet ter plaatse.
Ondervinders kunnen de veroorzaker duidelijk maken
wat de gevolgen zijn van het door hem bedreven
kwaad. Zo kan deze zich bewust worden van wat hij
heeft misdaan en krijgt het een naam - voorwaarden
om tot inkeer te komen en voor een eventuele latere
vergeving. Ondervinders kunnen ,zelf rechtstreeks
lucht geven aan hun morele verontwaardiging, hun
gevoelens van woede, wraak en vergelding, die door
het per definitie afstandelijke en geritualiseerde straf-
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recht nooit helemaal bevredigd kunnen worden. Dit
kan hen helpen bij de verwerking van het gebeuren en,
alweer, de weg vrijmaken voor vergeving en verzoe-
ning. Oog in oog met de veroorzaker wordt deze ont-
monsterd en krijgt hij een menselijk gezicht. Voor de
veroorzaker geldt mutatis mutandis hetzelfde. Hij heeft
ook iets op zijn lever en kan de behoefte hebben zijn
waarheid over het gepasseerde tegen het slachtoffer te
vertellen. Maar er kan nog meer gebeuren.AI heeft hij
een gruwelijk misdrijf gepleegd, in het begin rationa-
liseert hij zich onder aanvoering van zijn advocaat tot
een slachtoffer van zijn persoonlijke en maatschappe-
lijke omstandigheden en van het onrechtvaardige
strafrechtelijke systeem dat hem zo onbarmhartig
aanpakt. Het hele strafrecht is er zelfs op gericht om
die juridisch en daarmee ook alle morele schuld en
verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Toch is
ondanks alle strafrechtelijke beschermingen die hem
daarvan vervreemden die dader ook een mens. Vroeg
of laat, vaak pas na jaren in de gevangenis te hebben
gezeten, komen er schuldgevoelens bij hem boven. Die
vragen om een uitweg. Wat is dan natuurlijker dan de
gang naar de ondervinders en nabestaanden?
Hoezeer deze mediation-projecten ook ondersteuning
verdienen als inspirerende contexten voor morele
praktijken tussen conflicterende partijen, waakzaam-
heid blijft geboden. Afgezien van de dreigende com-
mercialisering is het grootste gevaar dat op de loer ligt
het criterium waaraan hun succes en dus hun voort-
bestaan wordt afgemeten. Voor menig politie- en jus-
titiefunctionaris is dat de vermindering van de
recidive. Dat kan inderdaad een van de gevolgen zijn.
Maar het mag naar mijn oordeel nooit het enige of
doorslaggevende criterium zijn. Dat is namelijk dia-
metraal in strijd met de uitgangspunten en doelstel-
lingen van de aangeboden contexten. Die zijn er nu net
om de direct betrokkenen als rechtmatige eigenaars
zelfhet vroegere problematische gebeuren, hun huidi-
ge situatie en hun toekomstige verhouding met elkaar
te laten definiëren, te interpreteren, en hen daar zelf
oplossingen voor te laten zoeken. Eén van bovenaf
gedicteerd resultaat in de vorm van recidivevermin-
dering, ontleend aan het traditionele strafrechtelijke
denken, staat daar fundamenteel haaks op. AIwie der-
gelijke contexten financieel, beleidsmatig of anders-
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zins faciliteert, zal derhalve moeten erkennen dat de
daar gevoerde discours een principieel ander karak-
ter, een principieel andere dynamiek en principieel
andere uitkomsten hebben, of kunnen hebben, dan de
strafrechtelijke discours. Zo niet, dan gedragen zij zich
als ouders die vroeger hun kinderen bevolen in het
weekend voor twaalf uur thuis te zijn, maar thans zeg-
gen: 'Je bent nu oud en wijs genoeg om zelf te bepa-
len wat het beste tijdstip is, maar ik wil wel dat je voor
twaalven thuis bent.' De gefaciliteerde contexten ver-
schillen in dit geval niet van de traditionele strafrech-
telijke sancties. Het zijn en blijven beide vormen van
dressuur. Je bent bij de nieuwe praktijken nog steeds
bezig te denken in oude talen en doelstellingen. Het
strafrecht blijft de dienst uitmaken, blijft in juridische
termen dominus fitis, heer van het geschil. Dan maakt
het zich nog steeds niet als een bescheiden katalysator
dienstbaar aan de alleen door de conflictanten te stich-
ten positieve vrede, neemt zij het conflict nog steeds
van hen af in plaats van dat aan hen terug te geven.
Zeker als men de te faciliteren contexten ziet als paden
naar waarden als vergeving en verzoening kunnen die
nooit aan een of ander praktisch maatschappelijk nut
worden afgemeten. Waarden als deze hebben geen
enkel praktisch nut of effect, ook niet in termen van
vermindering van criminaliteit. Waarden zijn nutte-
loos. Het is daarom niet toevallig dat in een oerverhaal
uit ons aller cultureel-religieuze traditie, de parabel van
de Barmhartige Samaritaan (dat, omdat de Samaritaan
en het beroofde slachtoffer uit elkaar vijandige stam-
men kwamen, tegelijkertijd een verhaal over verzoe-
ning is), geen uitsluitsel wordt gegeven of zijn
barmhartigheid uiteindelijk levensreddend voor het
slachtoffer is geweest of niet. Want het is buitengewoon
gevaarlijk om in die termen te gaan rekenen. Stel je
voor dat de statistieken uitwijzen dat, ondanks de
barmhartigheid van omstanders, 80% op weg naar het
ziekenhuis in de ambulance overlijdt. Dan heb je in het
huidige bedrijfsmatige marktdenken een redelijke kans
dat er een of andere technocraat opstaat die gaat zeg-
gen: 'Dit levert te weinig op. Laten we onze inspannin-
gen richten op projecten die beter renderen.' Waarden
hebben echter nooit een dergelijk nut. Zij hebben alleen
maar zin en worden gerealiseerd om zichzelfswille.
Op straffe te worden vernietigd en geperverteerd
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mogen waarden als vergeving en verzoening daarom
nooit worden gebruikt als een instrument voor het
bereiken van een of ander praktisch doel: om de
samenleving te beheersen, criminaliteit te verminde-
ren en recidive te voorkomen. Waarden die als derge-
lijke instrumenten worden gebruikt, worden op slag
waardeloos. Zo'n instrumentele benadering opent
namelijk de deur voor een manier van redeneren
waarin vergeving en daarop gerichte projecten worden
ondersteund en gesubsidieerd zolang zij de gewenste
meetbare output opleveren. Maar zij worden afgeschaft
zodra dit niet het geval is. Dan worden de gefaciliteer-
de contexten en de waarden die daarin gestalte (kun-
nen) krijgen tot inzet gemaakt van een politieke en
financieel-economische prioriteitsstelling en worden
zij in het vigerende marktdenken gezien als 'produc-
ten'. Waarden kunnen echter nooit de inzet worden van
een dergelijke prioriteitsstelling. Zij zouden daarmee
verworden tot verwisselbare management tools, alsof
mensen ooit de kans op vergeving en verzoening zou
mogen worden ontnomen. Voor dergelijke morele
praktijken moeten altijd faciliterende contexten wor-
den geschapen, onafhankelijk van de meetbare output.
Daarmee is niet gezegd dat ontmoetingen tussen ver-
oorzakers en ondervinders geen gevolgen hebben.
Alleen, niemand (ook de betrokkenen zelf niet) kan
ooit van te voren weten welke. Het is een avontuur vol
risico's, omdat je vaak na veel aarzelingen de bereid-
heid toont oude routines en beelden, mimetische auto-
matismes van wraak- en weerwraak los te laten, ja
jezelf overstijgt om transparant te worden voor de
inbreng van de voormalige tegenstander. Dit neemt
niet weg dat het ook wetenschappelijk ongemeen inte-
ressant en belangwekkend is die volstrekt onvoor-
spelbare gevolgen te traceren.

Noot van de redactie

Tot ons verdriet bereikte ons vlak voor het ter perse
gaan van dit nummer het bericht van de plotselinge
dood van dr Frans Denkers. In hem gaat niet alleen een
bijzonder persoon, maar ook een betrokken en onver-
schrokken denker verloren, zoals ook blijkt uit deze
bijdrage van zijn hand.
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Dr Frans Denkers was werkzaam als algemeen adviseur bij
de regiopolitie Amsterdam Amstelland en leider van het
project 'Christelijk-humanistische waarden en conflicten'
aan het CEKUN. Hij publiceerde onlangs 'Begrepen onbeha-
gen. Politie en Rote Armee Faktion verzoend'.
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Naar een herstelrechtelijke
procedure

John Blad

Nadat Nederland gedurende meer dan
een eeuw gekenmerkt werd door een
relatief mild strafklimaat, is er in 1985
een politieke wending gekomen door
het beleidsplan 'Samenleving en Cri-
minaliteit'. Dit beleidsplan droeg poli-

tie en justitie op het strafrecht 'weer'
geloofwaardig te maken door serieuze,

consistente en consequente straffen.
Daarmee werd straffen gepropageerd
als onmisbaar en meest geëigend mid-
del om criminaliteit te bestrijden. Sinds-
dien is het in ons land bon ton

geworden om medemensen die straf-
bare feiten hebben gepleegd of waar-
van dat alleen nog maar vermoed
wordt, 'crimineel' te noemen en ervan
uit te gaan dat zij hun straf niet mogen
ontlopen.
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De criminele identiteit

Het spreken over 'criminelen' suggereert dat het niet
gaat om strafbaar handelen, maar om een criminele
identiteit: wie een misdaad pleegt, moet wel een mis-
dadiger zijn. Er wordt zo een gefixeerde criminele
identiteit ingevoerd, die kennelijk bepaalde essentiële
kenmerken bezit waardoor de misdadiger niet is zoals
wij. Deze aanname over het bestaan van een crimine-
le identiteit is minstens zo oud als het strafrecht, maar
is met de installatie van een op demonstratieve
bestraffing gerichte politiek het dominante zingevings-
en legitimatiekader van het strafrecht geworden. Deze
sociaal-politieke ontwikkeling staat echter haaks op
belangrijke opvattingen in de moderne strafrechts-
theorie over de dader als mens, de mens in het straf-
recht en de betekenis van straf. Zo stelde de Utrechtse
hoogleraar Pompe reeds in 1954, Lombroso's theorie
van de geboren misdadiger kritiserend, dat niet de
misdaad de mens tot misdadiger bestempelt, maar het
ontstaan van een zodanige psychische band met zijn
handelen dat zijn gehele persoonlijkheid verandert en
hem gericht houdt op de misdaad. De misdaad heeft
de individuele en soc'iale situatie ingrijpend veranderd
en drukt op de persoonlijkheid als een last: het straf-
proces en de straf zouden de dader dan ook moeten
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bevrijden van die last. Een determinerende werking
van de misdaad op de persoonlijke identiteit zou in
Pompes visie vooral kunnen worden tegengegaan door
de menselijke ontmoeting en het gesprek over de ach-
tergronden van het strafbare handelen. Maar in plaats
van een bevrijdende werking te hebben, spijkert de
bejegening in de strafrechtspleging en het ondergaan
van de straf de mens juist aan zijn misdaad vast
(Pompe 1954).
In Pomp es analyse klinkt de opkomst van de Noord-
Amerikaanse deviantiesociologie door, die het zoge-
heten' etiketteringsperspectief' voortbracht. (Lemert
1972, Becker 1963) Daarin staat centraal het sociale
interactieproces van het vastleggen van de sociale
identiteit langs stigmatiserende reacties op een pri-
maire deviant ie, die leiden tot aanpassing van het zelf-
beeld in de richting van een criminele identiteit en tot
secundaire deviantie (de criminele carrière). In deze
theoretische benadering bestaan er wel degelijk cri-
minele identiteiten, maar dan alleen als resultante van
bepaalde sociale interactieprocessen waarin die iden-
titeiten met succes worden toegeschreven aan indivi-
duen, die daaraan vervolgens niet kunnen ontkomen
en ermee leren leven. Het actuele percentage daders
dat na veroordeling recidiveert (80%) vindt in deze
theoretische benadering een plausibele verklaring. De
attributen van een criminele identiteit rechtvaardigen
enerzijds sociale uitsluiting van 'de crimineel', ander-
zijds diens voortzetting van criminele activiteiten.
Recent is dit nog eens benadrukt door Braithwaite, die
er bovendien op wijst dat personen die door crimi-
nalisering worden uitgesloten uit 'de samenleving'
(hetgeen alleen symbolisch zo is) het bereidwillige
personeelsbestand vormen van criminele organisaties
(Braithwaite 1989).
De gedachte dat persoonlijke identiteiten niet vast-
liggen, maar integendeel onbepaalbaar en onbepaald
zijn en zich in het sociale samenhandelen (moeten)
ontwikkelen, is ook in de strafrechtstheorie doorge-
drongen, via het werk van Glastra van Loon (1957 en
1980). Diens inzichten vormen nu een integraal
bestanddeel van de relationele rechtstheorie van 't
Hart: de mens is niet te isoleren uit zijn culturele en
maatschappelijke context en gaat daar niet aan voor-
af. Hij is een knooppunt van relaties. Vanuit die posi-
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tie verzet 't Hart zich niet alleen tegen stigmatisering,
maar zelfs tegen stereotypering van personen omdat
die vaak een onderdrukkende werking heeft Ct Hart
1993 enI995). In de relaties waarin de mens opgeno-
men is en waaruit hij als mens verschijnt, mag hij niet
louter door anderen worden bepaald, maar moet hij
de mogelijkheden houden zich zelf mede te bepalen in
het hier en nu van de relationele context.
In de criminologie leidde het inzicht in processen van
criminele etikettering tot de conclusie dat het strafrecht
zijn eigen criminele populaties (re)produceert en som-
mige hooggeleerde critici kwamen zelfs met het voor-
stel het strafrecht als contraproductief instituut af te
schaffen. Het heeft geen zin aan het leed van de mis-
daad het leed van de straf toe te voegen, als dat geen
aantoonbaar maatschappelijk nut heeft (HuIsman
1986, Bianchi 1979). Een dergelijk voorstel stuit echter
op de evidente noodzaak afwijzend te blijven reageren
op schendingen van belangrijke sociale normen: alleen
dan blijven zulke normen in stand als oriëntatiepunt
voor het inrichten van het handelen. De discussie kan
en moet dan gaan over de vraag wat de beste manieren
van reageren zijn op norm-schendingen (Garland
1990). Wat die reactie in ieder geval in moet houden
werd door Glastra van Loon rechtstheoretisch onder-
bouwd. De misdadiger heeft een sociaal gedefinieer-
de handeling gesteld die moet worden afgewezen:

'De straf is bovenal afkeuring, verwerping van de han-
deling waarop met straf wordt gereageerd. Het is niet
voldoende dat de verwerpelijke handeling degeen, die
hem verrichtte' duur te staan komt': wanneer de straf
als bedoelde reactie slechts dat karakter heeft, wordt de
verwerpelijk geachte handeling in feite 'toelaatbaar
tegen een prijs'. Het is ook niet noodzakelijk, dat de
delinquent er per slot van rekening nadelig afkomt: ook
een enkele berisping kan een straf zijn' (Glastra van
Loon 1957: 234).

Uit de confrontatie van deze kritiek op het traditio-
nele strafrecht met de noodzaak om vastgestelde
schendingen van cruciale normen te verwerpen, is in
de laatste twee decennia de beweging naar restorative
justice (hersteljustitie) geboren (De Haan 1990). Deze
door Walgrave fraai aangeduide 'derde weg' is te pre-
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fereren boven criminalisering enerzijds en het medi-
caliseringsmodel of de non-interventie anderzijds
(Walgrave 1998).

Herstelrecht

In hersteljustitie wordt de publieke bevoegdheid tot
straffen niet ontkend, maar wordt de straf opnieuw
bevestigd als een lIltimlim remedillm, dat tegen de ach-
tergrond van een primair op herstel gerichte procedu-
re figureert. De noodzakelijke afkeuring van de (door
de dader erkende) schadelijke handeling wordt hier-
bij tot uitgangspunt genomen en verbonden met een
primaire verplichting voor de dader het door zijn han-
delen benadeelde slachtoffer zoveel mogelijk in de
schade te vergoeden. Het door hem aangedane onrecht
moet door hem worden rechtgezet. Vervolgens wordt
beoordeeld of er aan de afkeuring en het herstel nog
een sanctie van overheidswege moet worden toege-
voegd, omdat ook de samenleving geacht wordt scha-
de te hebben geleden. Op deze manier wordt het
functionele adagium dat de optimale sanctie de meest
minimale is (ook in Glastra van Loons formulering
te lezen) in de plaats gesteld van het nu dominante uit-
gangspunt dat de opzettelijke leedtoevoeging een
noodzaak is waaraan alleen bij bijzondere omstan-
digheden verzachtende condities kunnen worden ver-
bonden.
Men zou tegen deze benadering kunnen inbrengen dat
het criminaliseringsproces in veel gevallen al heel
vroeg in het leven van jongeren begint en dat het straf-
recht daarin niet de enige factor is. In dat verband is
het van belang te herhalen dat de sociale identiteit van
'de crimineel' pas gezaghebbend door bepaalde
publieke sancties (met name de vrijheidsstraf) en een
bepaalde bejegening wordt gevestigd en bevestigd
(Chapman 1968). De justitiële overheid zou zich dan
ook moeten richten op het voorkomen van de vast-
zetting van een criminele identiteit, zelfs als die latent
of manifest aanwezig is voordat de persoon met jus-
titie in aanraking komt. De veralgemenisering van het
verwerpelijke karakter van het strafbare feit tot het
karakter van de dader moet worden vermeden. En dat
kan als de procedure aan de dader de ruimte biedt,
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zoals hersteljustitie dat voorstelt, om zich te distantië-
ren van zijn misse daad en zich actief tegenover het
slachtoffer en de samenleving te rehabiliteren.
Daarbij kan nog het volgende naar voren worden
gebracht. De misdaad wordt in veel definities omschre-
ven als een 'antisociale' handeling. Deze omschrijving
verwijst echter vooral naar de macrosociale ordening
van het samenleven, die bijvoorbeeld door een diefstal
in normatieve zin wordt ondermijnd wanneer die
ordening gebaseerd is op privé-eigendom en eigen-
domsverdeling. Maar de langdurig werkloze vader die
steelt om zijn kinderen met kerst iets extra's te kun-
nen geven, beoogt in zijn microcontext een sociaal-
positieve handeling te stellen. Zijn handelen is sociaal
gemotiveerd, ook al maakt hij de fout zijn eigen wen-
sen en verlangens (en die welke hij bij zijn kinderen
waarneemt) te realiseren ten koste van een ander, zijn
slachtoffer. Dat hij tegelijkertijd goed en kwaad heeft
gedaan, kan hem demoraliseren tenzij hij het kwaad
neutraliseert; hetgeen vrij gemakkelijk kan als het
slachtoffer maar anoniem en abstract blijft. Het socia-
le belang (het sociale nadeel) van die foute oplossing
voor zijn problemen kan hem niet beter worden mede-
gedeeld dan door het slachtoffer, dat er bovendien zelf
behoefte aan kan hebben zich te uiten en zich een
beeld te vormen van de dader.
Ons huidige stelsel van representatie van het slacht-
offer doer het Openbaar Ministerie leidt de laatste
decennia tot steeds grotere onvrede, die onder ande-
re heeft geleid tot de uitbreiding van schadevergoe-
dingsmogelijkheden in de strafprocedure, waarin nog
maar sporadisch tot slachtoffer-daderconfrontaties
wordt overgegaan. De onvrede vertaalt zich ook in een
steeds sterkere roep om het slachtoffer ter terechtzit -
ting te laten spreken over zijn gevoelens en wensen
naar aanleiding van het strafbare feit. In een stelsel dat
gericht is op objectieve rechterlijke waardering van
vergelijkbare strafbare feiten is dit spreekrecht ter zit-
ting problematisch, omdat ofwel de verdachte, ofwel
het slachtoffer zich tekortgedaan kan voelen. Naar hui-
dig recht heeft de rechter nauwelijks mogelijkheden
om aan de subjectieve beleving van het slachtoffer
recht te doen, anders dan in de strafmaat. Het is in
meerdere opzichten veel beter het slachtoffer in een zo
vroeg mogelijk stadium in de procedure te betrekken.
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De ervaringen zijn dan nog vers, de vorming van
angst beelden kan worden voorkomen en een spoedig
herstel van schade en van vertrouwen in de mede-
mens(en) kan worden nagestreefd.
Voor de preventie van strafbare feiten lijkt het
beschouwen en intersubjectief bewust maken van de
betekenis van het strafbare handelen voor de dader zelf
van het grootste belang. Deze subjectieve betekenis van
de daad kan alleen maar goed aan de orde komen als
de dader zich enigszins gerehabiliteerd weet doordat
hij herstel handelingen heeft aanvaard of gedaan. Dan
ontstaat er ruimte voor een onderzoek hoe de dader
. meende tot de verworpen handeling te moeten komen:
voor welk probleem werd zij als oplossing gezien?
Welke alternatieve oplossingen zijn er voor de dader
binnen zijn context? Kan door derden worden bijge-
dragen aan het wegnemen of verminderen van pro-
blemen? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat erkende
sociale normen ook in de microsituatie naleefbaar en
functioneel te hanteren zijn? Het loutere benadrukken
van de algemeen aanvaarde norm helpt ons niet ver-
der, omdat de dader die norm van tevoren meestal ook
wel kende. De vraag moet zijn: waarom gold deze niet
in het hier en nu van de handelingscontext van de
dader? De reactie in het herstelrechtelijk kader kan
positieve leerprocessen bij daders in gang zetten
omdat een fundamentele vertrouwensbreuk, die tot
uiting komt in de criminalisering van zijn identiteit,
kan worden vermeden.

Verklaring van Leuven

In de Verklaring van Leuven (1997) worden uitgangs-
punten voor herstelrecht uitgedrukt die toegespitst zijn
op jonge delinquenten, die in de strafrechtspleging de
grootste groep justitiabelen vormen. Ik breng hiervan
de belangrijkste aspecten naar voren, deels als onder-
steuning van wat hierboven is betoogd. De verklaring
richt zich primair op jeugdige daders, maar sluit
terecht hersteljustitie voor volwassenen niet uit.
1. Een delict moet niet primair worden gezien als een
inbreuk op een abstracte rechtsorde, maar als een
nadeel of een leed berokkend aan concrete slacht-
offers, als een inbreuk op de sociale vrede en vei-
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ligheid en als een uitdaging van de publieke orde.
2. De procedure waarin gereageerd wordt op delicten
dient niet leed aan het leed toe te voegen, maar dient
gericht te zijn op reductie van leed, herstel van scha-
de en nadeel en herstel van de sociale vrede en vei-
ligheid. Ten aanzien van deze drie doelstellingen
schiet het huidige strafrecht tekort en is het zelfs
in hoge mate contraproductief.

3. Primair moet dan ook het nadeel ofhet leed berok-
kend aan het slachtoffer worden hersteld en de pro-
cedure moet zo zijn ingericht dat de dader met zijn
morele verantwoordelijkheid voor zijn handelen
wordt geconfronteerd, deze kan aanvaarden en
actief kan werken aan het totstandbrengen van her-
stel. Hierbij wordt gestreefd naar vrijwilligheid van
de dader, terwijl zijn rechtspositie onaangetast blijft
wanneer hij niet op de aandrang tot herstel wil
ingaan.

4. Het gaat hierbij dus niet om een resocialisatiestre-
ven, omdat hierin impliciet het gevaar aan de orde
is dat de verantwoordelijkheid van de delinquent
wordt ontkend of gebagatelliseerd. Het gaat ook niet
om een streven naar juridische strafoplegging,
omdat dit de condities van het herstel van de socia-
le verhoudingen zal kunnen verstoren. Het is een
'derde weg'. De belangrijkste functie van de socia-
le reactie is het scheppen van condities die herstel
bevorderen. Restorative justice is hersteljustitie.

5. In beginsel wordt geen enkele vorm van schade uit-
gesloten van een herstelrechtelijke benadering:
materiële, fysieke, psychologische schade, schade in
bestaande relaties, schade in termen van de kwali-
teit van het leven in de sociale omgeving et cetera.

6. De rol van publieke autoriteiten omvat: (a) het
bevorderen van de condities vàn herstelpraktijken;
(b) het bewaken van de eerlijkheid van de proce-
dure en van het respect voor betrokkenen; (c) het
hanteren van juridische dwang en het opleggen van
juridische sancties als er geen vrijwillig herstel
wordt overeengekomen en een publieke reactie
niettemin noodzakelijk lijkt; en (d) het voltrekken
van juridische procedures als het delict en de
publieke reactie daarop zodanig zijn dat een her-
stelrechtelijke oplossing niet aangewezen of onvol-
doende lijkt.
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7. Het slachtoffer beslist zelf en vrijwillig of het deel
wil nemen aan een herstelrechtelijke procedure. Als
het slachtoffer deelneming aanvaardt, krijgt hij alle
gelegenheid om emoties uit te drukken en verlie-
zen en nadelen naar voren te brengen. Niet-deel-
name raakt de rechtspositie van het slachtoffer niet.
Als het slachtoffer niet hersteld wil worden, maar
de dader wel wil herstellen, kunnen alternatieve
vormen van herstel worden toegepast, zoals dienst-
verlening of bijdragen aan een Slachtofferfonds.

8. In gevallen waarin er een aanmerkelijk algemeen
belang geschaad is door het delict, kan besloten
worden niet te volstaan met het herstel naar het
slachtoffer toe, maar kan dit herstel worden aan-
gevuld met herstelgerichte sancties vanwege de
overheid als representant van de samenleving en
het algemene belang.

9. Met inachtneming van proportionaliteit en andere
juridische beginselen en garanties dient de sociale
reactie op de delinquent vooral zijn sociale com-
petentie en reïntegratie te bevorderen. Derhalve
moet de implementatie van de herstelrechtelijke
procedure de beschikbaarheid van vormen van
niet-justitiële hulpverlening en behandeling van de
jeugdige en/of zijn gezin niet uitsluiten of beper-
ken.

10.Ook wanneer besloten moet worden tot toepassing
van vrijheidsbenemende sancties dienen deze op
herstel gerichte activiteiten te bevorderen en niet
te blokkeren of frustreren.

Ten slotte

Anders dan de tegenwoordig dominante stroming van
het strafrechtelijk instrumentalisme dat straffen tot
prioriteit heeft verklaard en de rechtsbescherming
relativeert, houdt het herstelrechtelijk denken terecht
vast aan de subsidiariteit van de straf in een rechts-
beschermend kader. De introductie van een herstel-
rechtelijke oriëntatie vraagt met name van het
Openbaar Ministerie en de politieke leiding een cul-
tuuromslag, waar overigens al langer om gevraagd
wordt om de slachtofferzorg en nieuwe initiatieven
zoals 'Justitie in de Buurt' werkelijk een kans te geven.
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De officier van justitie die als een soort vrederechter
wil functioneren mag niet meer gezien worden als een
doetje dat zich niet met de eigenlijke justitiële kernta-
ken bezighoudt. In het strafprocesrecht zou voor die
delicten waarin meestal concreet herstel mogelijk is de
officier van justitie niet in een vervolging ontvankelijk
mogen zijn, als hij niet eerst de weg van het herstel
heeft begaan. Als de strafprocedure wordt geconditio-
neerd door een voorgeschakelde, op herstel gerichte
procedure, zal het opnieuw mogelijk worden zuinig
te zijn met het kwaad van het opzettelijk toegevoeg-
de leed dat de straf is. Deze verwachting is gebaseerd
op de internationale ervaringen met hersteljustitie en
zal mijns inziens worden ingelost door een in 1999
door de Tilburgse politie gestart experiment.(Zie bij-
drage van Van Pagée en Kunst later in dit nummer)

Dr J.R. Blad is hoofddocent 5trafrechtswetenschappen aan de
Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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'Bemiddelen bij conflicten tussen buren '.Reacties op dit arti-
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Verantwoordelijkheid
dragen
Over de invoering van 'echt recht conferenties'

Rob van Pagée en Johan Kunst

Hoofdinspecteur van politie Johan
Kunst uit Tilburg was onder de indruk
van de 'herstellend recht conferenties'

die hij zag tijdens een training die hij
volgde bij het Thames Valley politie-
korps in Engeland. Rob van Pagée,
directeur van de stichting 'Op Kleine

Schaal' te Voorhout, volgde in 1998 een
training van de Real justice-organisatie

in de USA en was net zo onder de
indruk van de mogelijkheden. Het
bleek dat beiden uit dezelfde bron put-
ten, namelijk het model dat een bri-
gadier van politie in Australië, Terry

O'Connell, heeft ontwikkeld op basis
van de principes van het Nieuw Zee-
landse Family Group Conferencing.
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De disciplinaire c.q. strafrechtelijke afhandeling van
een 'wandaad' is veelal onbevredigend voor zowel het
slachtoffer als de dader. Slachtoffers worden in de
afhandeling van de zaak bijna altijd buitengesloten en
blijven vaak zitten met onbeantwoorde vragen over
het gebeurde. Slechts zelden ontvangen zij veront-
schuldigingen en zij moeten vaak veel moeite doen
voor enigerlei compensatie van de geleden schade. De
dader wordt veelal geïsoleerd van de mensen die om
hem of haar geven in een stigmatiserend proces waar-
van hij of zij zich uiteindelijk vaak ook slachtoffer
voelt. Het leereffect van de straf c.q. disciplinaire maat-
regel is gering en niet gericht op hernieuwde integra-
tie binnen het sociale netwerk of de samenleving. In
diverse Angelsaksische landen waar met hetzelfde pro-
bleem geworsteld wordt, zijn zogenaamde restorative
justice-modellen ontwikkeld om zowel daders als
slachtoffers en hun respectievelijke familie en sociale
netwerken met elkaar in contact te brengen.

Een andere benadering

O'Connell baseert zijn model op conferenties die in
Nieuw Zeeland onderdeel zijn van de 'Children, Youth
and Families Act' van 1989. Deze wetgeving kwam
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voort uit de ontevredenheid onder de Maori's (de
inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland) over de
manier waarop Justitie omging met hun jongeren in
zaken betreffende criminaliteit en welzijn. Na het aan-
stellen van een commissie die het probleem bestu-
deerde, besloot de regering dat een groot aantal
overtredingen door jongeren en kinderen kon worden
opgelost in een proces dat de naam Family Group Con-
jerencing meekreeg. In plaats van de zaak aan de rech-
ter voor te leggen wordt de hele familie van een kind
of jongere bijeengeroepen met de opdracht te zoeken
naar een oplossing. Deze wijze van werken weerspie-
gelt de traditie van de Maori's waarin de familie en de
gemeenschap direct betrokken moeten zijn bij het zoe-
ken naar een oplossing voor een wandaad of ander
conflict met de samenleving. Door de invoering van de
genoemde wet is deze benadering nu van toepassing
op alle jeugdigen in Nieuw-Zeeland. De belangrijke
stap van Nieuw-Zeeland om families in staat te stellen
grotere verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
kinderen heeft invloed op juristen en het sociaal werk
over de gehele wereld.
O'Conneli werkte de Nieuw-Zeelandse ideeën verder
uit met betrekking tot jeugdcriminaliteit. Hij ontwik-
kelde een nieuw draaiboek. In zijn benadering konden
niet alleen maatschappelijk werkers deze conferenties
voorzitten, maar ook politiemensen. Zo ontstond een
nieuw antwoord van de politie op jeugdcriminaliteit.
Dat het heel goed mogelijk is om politiemensen in te
schakelen bij dit werk wordt ondersteund door onder-
zoek (McCold en Wachtel 1998, Moore en Forsythe,
1995, Umbreit en ForceIlo, 1998). O'Connelis verdien-
ste is vooral dat hij een draaiboek ontwikkelde dat het
houden van conferenties vergemakkelijkte en dat hij
familie en sociaal netwerk van het slachtoffer ook een
kans gaf om bij dit proces betrokken te raken. Hij heeft
samen met de Reallustice-organisatie in de USA het
model verder uitgebouwd. En hoewel het niet als zoda-
nig ontwikkeld is, staat het wel in de traditie van de
restoratieve justitie zoals community mediation, en vic-
tim offender reconciliation-programma's.
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'Echt recht conferenties'

Wanneer jongeren verantwoordelijkheid willen nemen
voor de 'wandaad' die zij hebben gepleegd, biedt een
'echt recht conferentie' een goede mogelijkheid. In een
dergelijke bijeenkomst kunnen de jeugdige daders ver-
tellen wal zij gedaan hebben en ervaren welke gevol-
gen dat heeft gehad voor anderen. De voorbereiding
luistert nauw. Nadat is vastgesteld dat dit middel pas-
send is en de dader en het slachtoffer hun medewer-
king geven, zal de coördinator de familie en het sociaal
netwerk van zowel slachtoffer als dader uitnodigen.
Tijdens de conferentie zal de coördinator de dader vra-
gen wat hij/zij gedaan heeft en welke gedachten er toen
door zijn/haar hoofd speelden. Daarna vraagt de coör-
dinator aan het slachtoffer en zijn/haar familie om te
vertellen wat hen is overkomen en hoe het gebeurde
hen geraakt heeft. Dan wordt familie en vrienden van
de dader hetzelfde gevraagd. Vervolgens wordt de dader
uitgenodigd te reageren op wat hijlzij gehoord heeft.
Hierna wordt het slachtoffer gevraagd hoe hijlzij zou
willen dat deze 'echt recht bijeenkomst' afloopt.
Zijn/haar reactie wordt besproken in de bijeenkomst en
iedereen mag daarop reageren. Op die manier wordt
door de betrokkenen een plan gemaakt om de aange-
richte schade enigszins te herstellen. Nadat er overeen-
stemming is bereikt, beëindigt de coördinator het
formele deel van de bijeenkomst en zet hij de afspraken
op papier in een overeenkomst die wordt getekend door
alle deelnemers. Dan volgt misschien wel het belang-
rijkste deel van het proces: het zogenaamde informele
deel, waar de deelnemers vaak de gelegenheid te baat
nemen om persoonlijk met elkaar te spreken. Dit is het
moment waarop de dader zichtbaar opnieuw geïnte-
greerd wordt in familie en sociaal netwerk. Theoretisch
wordt deze benadering ondersteund door werk van Sil-
van Tomkin (toepasbaar gemaakt door Donaid
Nathanson) John Braithwaite en Howard Zehr.

Theoretische achtergrond

'Echt recht conferenties' moedigen vrije uitdrukking
van gevoelens en gedachten aan over hetgeen gebeurd
is. De bijeenkomst stelt deelnemers in staat hun wer-
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kelijke gevoelens uit te drukken waardoor negatieve
betrokkenheid wordt verminderd en positieve betrok-
kenheid versterkt. In Tomkins theorie is dit soort com-
municatie ideaal voor gezonde relaties tussen mensen.
Het draaiboek voor 'echt recht conferenties' gebruikt
open vragen en biedt de deelnemers de gelegenheid
hun gevoelens uit te drukken. Doordat deze gedachten
en gevoelens over het gebeurde gedeeld worden met
anderen, veranderen deze. De gevoelens van afkeer,
boosheid, angst en schaamte verminderen meestal in
het verloop van de conferentie en de deelnemers erva-
ren een neutrale of positieve betrokkenheid. Slacht-
offers, overtreders en hun familie en sociale netwerk
zijn vaak verbaasd over wat mensen zeggen in een con-
ferentie en hoeveel beter ze het kunnen aanvoelen dan
ze verwacht hadden. Wanneer de overeenkomstfase
wordt bereikt, drukken deelnemers vaak gevoelens van
positieve betrokkenheid uit: nieuwsgierigheid, inte-
resse en ook plezier en vreugde. Mensen herkennen
deze gevoelens van betrokkenheid bij anderen en zijn
geneigd dit te beantwoorden met hetzelfde gedrag.
Door het proces van de conferentie vorm te geven vol-
gens het draaiboek, blijkt elke keer weer dat deelne-
mers zich bewegen van negatieve naar positieve
gevoelens.
Hiervoor is het wel noodzakelijk een veilige en gestruc-
tureerde omgeving voor de conferentie te creëren. Tom-
kin laat zien dat schaamte een basisgevoel is dat
spontaan optreedt bij mensen wanneer zij geconfron-
teerd worden met foutiefhandelen. In zijn boek Crime,
Shame and Reintegration (1989) stelt Braithwaite dat
omgaan met schaamte gericht moet zijn op integratie
en niet op stigmatisering. Zijn theorie laat zien dat de
benadering van de westerse cultuur ten aanzien van
criminaliteit en foutief handelen meer kwaad dan goed
doet. Justitie, scholen en anderen die bij een discipli-
nair proces betrokken zijn, straffen en vernederen over-
treders zonder hen een manier aan te bieden om onder
het stigma van dader of overtreder uit te komen. In
plaats hiervan worden overtreders gelabeld, buitenge-
sloten en daarmee vaak verwezen naar negatieve sub-
culturen. Ze sluiten zich aan bij anderen op school of
in de buurt die zich ook buitengesloten voelen, wisse-
len ervaringen uit en kunnen zo voor school ofbuurt
een bron van voortdurende problemen worden. Volgens
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Braithwaite hebben samenlevingen die gericht zijn op
herintegratie van daders en overtreders lagere crimi-
naliteitscijfers. Opnieuw integreren is alleen mogelijk
als een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de
daad en de overtreder; als duidelijk wordt gemaakt dat
de overtreding of het foutieve gedrag afgewezen wordt,
maar de intrinsieke waarde van het individu overeind
blijft en expliciet erkend wordt.
Wanneer mensen met hun eigen wandaad geconfron-
teerd worden reageren zij daar meestal met schaam-
te op. Donaid Nathanson verklaart in zijn boek Shame
and Pride (1992) hoe mensen hun schaamte uitdruk-
ken. Hij herkent vier uitingen: wegduiken; zelfbe-
straffing; overschreeuwen en aanvallen. Al deze
gedragingen zijn normale reacties op schaamte, die
niet overgeslagen kunnen worden. Ze zijn echter
schadelijk en pijnlijk voor de persoon en omgeving en
helpen niet bij integratie van de dader. Een 'echt recht
conferentie' helpt mensen om op een positieve wijze
om te gaan met deze gevoelens door erkenning en het
uitdrukken van de schaamte en het nemen van ver-
antwoordelijkheid voor het gebeurde. Dat is nodig om
tot aansluitende herintegratie te komen. Doordat de
conferentie de intrinsieke waarde van de overtreder
erkent en alleen het objectieve gedrag veroordeelt, voe-
len de familie en de dader( s) zich minder bedreigd en
meer bereid om verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Slachtoffers en daders en hun respectievelij-
ke familie/sociale netwerk nemen in de informele fase
vaak de gelegenheid te baat gebaren van verzoening te
maken: soms handen schudden, soms op persoonlij-
ke wijze herhalen wat er tijdens de conferentie is
gezegd, soms nog een aanvulling daarop, soms afspra-
ken maken en soms zelfs omhelzingen.
Schaamte is echter niet alleen voorbehouden aan
daders. Slachtoffers ervaren ook schaamte. Zij kunnen
zichzelf verwijten maken over het gebeurde, zij trek-
ken zich soms terug, ontkennen wat gebeurd is of ver-
stoppen anderszins hun gevoelens. Zij reageren zich
soms af op mensen die hen nabij zijn maar niet ver-
antwoordelijk zijn voor de wandaad. Een conferentie
kan daarom voor slachtoffers een uitlaatklep zijn voor
het uitdrukken van de gevoelens. Zo plaatsen zij zich
boven de schaamte en kunnen tot verwerking en inte-
gratie komen. In die zin is de 'echt recht conferentie'
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zowel belangrijk voor daders als voor de slachtoffers.
Howard Zehr beschrijft in Changing Lenses (1990) hoe
herstellend recht verschilt van het huidige rechtssys-
teem dat gericht is op vergelding. De huidige justitië-
le benadering en de disciplinaire systemen op scholen
richten zich meestal op het vinden van schuld in plaats
van op het oplossen van problemen of herstel van
schade. Het huidige systeem negeert grotendeels het
slachtoffer, terwijl herstellend recht de behoeften en de
rechten van het slachtoffer ondersteunt en probeert
hem of haar een kans te geven om gevoelens te uiten
en een rol te hebben in de oplossing. In het huidige
rechts en disciplinair systeem wordt de dader meest-
al passief: vaak vertegenwoordigd door een advocaat
en meestal aangeraden geen schuld te bekennen. In
een 'echt recht conferentie' wordt de dader juist aan-
gemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen en een
plan voor herstel te maken.

Resultaten

De benadering in het herstellend recht gaat ervan uit
dat mensen hun gevoelens uiten en zich daardoor
plaatsen boven de negatieve gevoelens; dat zij actief
zijn in het herstellen van de schade en in het oplossen
van het conflict. De coördinator is daaraan facilitair, het
wordt door de deelnemers zelf opgelost. Met deze bena-
dering zijn een aantal effecten te bereiken.
Voorde daders is het een activerend proces. Zij maken
meestal een aanvang met het herstellen van de ver-
houdingen door hun verontschuldigen aan te bieden
aan alle slachtoffers. Dikwijls zijn zij verrast door de
ontdekking dat ook hun eigen familie en vrienden
schade hebben ondervonden van hun daad en soms
ook direct slachtoffers blijken te zijn. Vaak treffen zij
regelingen om materiële schade terug te betalen enlof
om compenserende werkzaamheden te verrichten. In
het vaststellen daarvan blijken slachtoffers tijdens de
fase die daarover gaat opmerkelijk genereus. Daders
krijgen inzicht en empathie voor het slachtoffer en zijn
of haar familie en sociale netwerk en besef van wat hun
daad voor hen voor gevolgen heeft gehad. Dit laatste
vindt zelden plaats in een gewoon rechts- of discipli-
neringsproces. Jongeren worden geconfronteerd met
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de consequenties van hun gedrag in een veel emotio-
neler proces dan een gewone rechtszitting of repri-
mande meestal is. Tegelijkertijd is dit proces niet zo
stigmatiserend omdat de jongere de mogelijkheid heeft
het daders-imago van zich af te schudden en zich te
rehabiliteren binnen zijn omgeving en bijvoorbeeld op
school.
Voor de slachtoffers voldoet een 'echt recht conferen-
tie' aan de behoeften die zij hebben na te zijn getrof-
fen door een 'wandaad'. Zij kunnen hun gevoelens en
gedachten uiten over wat er gebeurd is, erkenning krij-
gen van hun familie en sociaal netwerk, bevestigd wor-
den in de ervaring dat het gebeurde oneerlijk en
onverdiend is en direct contact krijgen met de dader.
Als dat contact mogelijk is, blijken slachtoffers veelal
behoefte te hebben aan het zien van schaamte en
berouw bij de dader, aan antwoord krijgen op vragen
over het gebeurde en aan de verzekering dat het niet
opnieuw zal gebeuren. Zo kunnen slachtoffers een
nieuw -gevoel van veiligheid opbouwen (Zehr 1992).
Voor instituties is het proces imago veranderend. Zo
verandert de rol van de politie in de ogen van daders
en van de samenleving. Ook het disciplinaire proces op
scholen kan een heel ander gezicht krijgen. Dit kan van
grote invloed zijn op het pedagogisch klimaat. Wanneer
leerlingen weten dat de school een antwoord heeft op
'wandaden', versterkt dat het gevoel van veiligheid.
Leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid,
hen in een conferentie laten uitleggen wat zij gedaan
hebben en confronteren met welke gevolgen dat voor
de ander( en) heeft en tenslotte bespreken hoe de scha-
de hersteld kan worden, is een wezenlijke leerervaring.
Daarbij heeft de ervaring geleerd dat de kracht en de
mogelijkheden van deelnemers aan dit soort proces-
sen om zelf 'recht' te creëren groot is en niet afhanke-
lijk van een hoog geschoolde professional.
De onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn geven
een consistent beeld. Op de eerste plaats de satisfactie
van de deelnemers: in het onderzoek van McCold en
Wachtel (1998) bleek meer dan 96% van de slachtoffers
en daders die deelnamen aan een conferentie tevreden
met de uitkomst en vond dat hun 'zaak' eerlijk behan-
deld was. Umbreit en FarceIlo (1998) rapporteren 93%
slachtoffersatisfactie en 94% dadersatisfactie. 98% van
de deelnemers zouden een conferentie aanbevelen aan
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derden. In een Australisch onderzoek naar de confe-
renties (Sherman en Strang 1997) bleek dat de slacht-
offers vijf keer meer kans hadden op een veront-
schuldiging van de dader en dat er tien keer vaker iets
van herstel zichtbaar werd dan in een controlegroep.
Uit dit onderzoek bleek ook dat slachtoffers in een
gewoon proces drie keer zo vaak het gevoel hadden dat
de dader hen opnieuw zou treffen. Uit het driejarigAus-
tralische onderzoek van Moore en O'Conneli (1994)
waar first offenders gebruik konden maken van de con-
ferenties bleek dat het aantal zaken dat afgehandeld kon
worden zonder een rechtszitting vermeerderde van
49% naar 72% zonder aantoonbare stijging van reci-
dieven. Ook hier was sprake van een slachtoffersatis-
factie van 90%. De deelnemende aboriginals hadden
veel waardering voor het programma, wat een indica-
tie is voor de wijze waarop deze benadering voldoet aan
interculturele eisen. In dat verband is het interessant te
vermelden dat één van de eerste Nederlandse 'echt
recht conferenties' op een school plaatsvond tussen een
Surinaams- Hindoestaans slachtoffer en Marokkaan-
se en Iranese daders. De uitkomst was zeer bevredi-
gend voor alle deelnemers, inclusief de school.

Invoering in Nederland

Sedert twee jaar wordt nu gewerkt aan invoering van
dit model in Nederland. In Tilburg draait een pilot
waarin het model is ingebed in de strafrechtketen. De
stichting 'Op Kleine Schaal' heeft in samenwerking
met bureau WESP een verkenning gemaakt van moge-
lijkheden in het Nederlandse klimaat: Is dit model
bruikbaar? Komt het op een goed moment? De vragen
zijn door een kleine groep deskundigen positiefbeant-
woord in de zogenoemde Maagdenhuisgroep. Deze
groep heeft in wisselende samenstelling over boven-
staande vragen beraadslaagd. Vanuit het veld bleek veel
belangstelling te bestaan en een aantal jeugdzorgor-
ganisaties heeft, vooruitlopend op landelijke en regio-
nale subsidiëring, middelen bijeengebracht om met
invoering te beginnen. Inmiddels is de eerste training
van conferentiecoördinatoren gehouden. Ook is een
aantal trainers opgeleid die in staat zijn te voldoen aan
de trainingsbehoefte voor dit werk. De conferentie-
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coördinatoren zijn werkzaam in de sfeer van de jeugd-
bescherming, jeugd -reclassering, HALT-bureaus en
het onderwijs. De eerste conferenties zijn inmiddels
met succes gehouden. Een kwantitatief registratiesys-
teem is opgezet en een model voor kwalitatief cliën-
tenonderzoek is ontwikkeld. De introductie van 'echt
recht conferenties' staat in samenhang met de intro-
ductie in Nederland van de 'familieraad', een ander
model van Family Group Conferencing.
Om te bezien of het succes van restorative justice-
modellen in diverse landen ook in Nederland kan wor-
den herhaald, is in Tilburg een project opgezet in de
strafrechtketen. De doelstelling van deze pilot is twee-
ledig: (a) onderzoeken of het toepassen van een der-
gelijk model in de opsporingsfase van de straf-
rechtketen vergelijkbare resultaten oplevert als in
andere landen; en (b) een implementatiemethodiek
ontwikkelen waarbij het model zodanig wordt ingebed
in de opsporingsfase van de strafrechtketen dat alle
partners die daar een rol in spelen hun rol kunnen
behouden. In de Tilburgse pilot, die loopt van I augus-
tus 1999 tot 31 juli 2000, wordt gewerkt met het door
Terry O'Connell ontwikkelde draaiboek. Uitgangspunt
in het draaiboek is dat in deze 'strafrechtzaken' een
vertegenwoordiger van het gezag (een politieambte-
naar in uniform) als coördinator optreedt. In Austra-
lië en Engeland zijn op basis daarvan hele afdelingen
opgericht die zich bezighouden met het in de breedste
zin coördineren en uitvoeren van conferenties. Opge-
merkt dient te worden dat in deze landen geen 'HALT-
achtige' instituten actief zijn. In de aanpak van Tilburg
is, op basis van het uitgangspunt om partners zoveel
mogelijk hun eigen rol te laten vervullen, gekozen om
de gesprekken te laten organiseren door de instelling
die reeds betrokken is. De politie draagt gedurende de
pilot zorg voor de algehele coördinatie en levert de ver-
tegenwoordiger van het gezag die de daadwerkelijke
conferentie leidt. Depilot richt zich op de jeugdigen die
in het politiedistrict Tilburg met politie en justitie in
aanraking komen. Op voorhand worden geen beper-
kingen aangegeven voor bepaalde delicten. Uitgangs-
punt is de 'wandaad' die gepleegd is en de impact van
dat feit op dader(s), slachtoffer(s) en hun families en
sociale netwerken. Daders moeten wel verantwoorde-
lijkheid willen nemen voor de 'wandaad' die zij heb-
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ben gepleegd. Alle deelnemers participeren op vrij-
willige basis. De financiering van de pilot geschiedt
vanuit zogenaamde 'Bolkesteingelden'.
Naast een goede toepassing van het model is een goede
inbedding in de bestaande structuur van groot belang.
Daarvoor is medewerking nodig van alle partners die
op enigerlei wijze zijn betrokken bij jeugdige wets-
overtreders. Deze conferenties dienen een plaats te
hebben in het structureel overleg met die partners in
de regio. Ten behoeve van voortgang en evaluatie dient
een goede administratie gevoerd te worden met
betrekking tot hetgeen besproken en afgesproken is.
In Tilburg is niet gekozen voor projectorganisaties,
omdat dit per definitie een extra inspanning vraagt
van de partners. Het heeft de voorkeur het model als
een ter beschikking staand instrument in te bedden in
reeds bestaande overlegstructuren. In Tilburg is dat
het bestaande netwerk 'Overleg Risico Jongeren'. Hier-
in zijn de volgende partners vertegenwoordigd: Raad
voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering,
Bureau Jeugdzorg, Leerplichtzaken, Bureau HALT,
Openbaar Ministerie en Politie. In dit wekelijkse over-
leg worden alle bij de partners bekende risicojongeren
besproken teneinde daar waar nodig een samenhan-
gend pakket van maatregelen te kunnen treffen. Het
houden van een conferentie is één van de mogelijke
maatregelen. Indien hiervoor gekozen wordt, verzorgt
een speciaal daarvoor aangetrokken coördinator de
voorbereiding. Dit is een medewerkster van het Bureau
Jeugdzorg die gedurende de pilot een aantal uren per
week voor de politie werkt. Zij draagt er zorg voor dat
contacten worden gelegd met daders, slachtoffers,
familie en hun sociaal netwerk. In nauw overleg met
de politieambtenaar die het gesprek gaat leiden, wor-
den de bijeenkomst voorbereid en de betrokkenen uit-
genodigd. Gesprekken worden gehouden op één van
de politiebureaus van het district Tilburg. Na de con-
ferentie worden de resultaten en gemaakte afspraken
weer ingebracht in het 'Overleg Risico Jeugd'.
Afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde delict
kan de conferentie in de plaats komen van de straf-
zaak. Hierbij kan gedacht worden aan HALT-zaken
en/of zaken waar taakstraffen op staan. Met het Open-
baar Ministerie in Breda is verder de afspraak gemaakt
dat de officier van justitie in voorkomende gevallen
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uitkomsten van de conferentie meeneemt in haar vor-
dering. Op deze wijze kan enerzijds de rechter een
beter inzicht krijgen in de persoon van de dader en
anderzijds heeft de rechter de mogelijkheid de
gemaakte afspraken te sanctioneren. Met deze opzet
heeft de conferentie een structurele plaats gekregen in
de opsporingsketen zonder dat dit noemenswaardige
extra inspanning kost voor de partners.
Door de coördinatie en de uitvoering van de confe-
renties neer te leggen bij de politie is er een gemak-
kelijke ingang bij zowel daders als slachtoffers. Ook het
feit dat de conferentiecoördinator een politie-uniform
draagt, lijkt een bijdrage aan de positieve beeldvor-
ming van politie bij daders en de samenleving.Alhoe-
wel nog niet wetenschappelijk onderzocht, lijken de
Nederlandse ervaringen te corresponderen met die in
het buitenland. Opvallend is dat in de voorbereiding
van de gesprekken het vaak moeilijk blijkt om slacht-
offers te motiveren aan het gesprek deel te nemen. Na
het gesprek blijken zij zeer te spreken te zijn over de
confrontatie. Men geeft over het algemeen aan dat het
gesprek heeft bijgedragen tot een betere verwerking
van de gebeurtenis. Dat het alleen om 'lichte' delicten
zou gaan die voor een conferentie in aanmerking
komen is door de ervaringen in Tilburg reeds ontze-
nuwd. Ook voor delicten waarbij bijvoorbeeld geweld
is gebuikt, is reeds met goed gevolg een conferentie
gehouden.

Ten slotte

De eerste ervaringen met herstellend recht in de vorm
van 'echt recht conferenties' zijn positief en staan op
een lijn met de resultaten die behaald zijn in de ver-
schillende Angelsaksische landen. Het voordeel van een
model dat elders ontwikkeld en beproefd is, is dat aan
ontwikkeling niet veel energie gespendeerd hoeft te
worden. Ook is het voordelig om gebruik te maken van
opleidings- en uitvoeringservaring elders. Daardoor
kan met veel bagage aan het proces begonnen worden
van adaptatie aan de Nederlandse cultuur, wetgeving
en omstandigheden. Een model als dit kent geen
geografische grenzen. De gevoelens van schaamte over
een 'wandaad' van een familielid is voor een Nieuw-
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Zeelandse Maorifamilie niet anders dan voor een Aus-
tralische, Amerikaanse, Engelse of Nederlandse familie.
Datzelfde geldt voor de behoeften van slachtoffers. De
wijze van uiten en omgaan met dit soort gevoelens ver-
schilt van cultuur tot cultuur. De taak waarvoor de invoer-
ders in Nederland dan ook staan, is een goede adaptatie
en implementatie in de Nederlandse cultuur en bestaan-
de structuren. Dat is niet eenvoudig omdat dit niet alleen
een kwestie is van structuren doorlichten, aan- en inpas-
sen en protocollen maken.
De gedachtegang van de Family Group Conference ver-
schilt wezenlijk van de gangbare rechtspraktijk of disci-
plineringsprocessen. Gericht zijn op het oplossen van
problemen, herstel van de schade en integratie van de
dader vergen een andere houding dan het meer gang-
bare gericht zijn op het vaststellen van schuld, afkeuren
van gedrag en daarmee stigmatiseren van de dader. Het
bijeenbrengen van dader(s),slachtoffer(s) en hun respec-
tievelijke familie en sociaal netwerk om gedachten en
gevoelens over het gebeurde uit te wisselen is wezenlijk
anders dan het gescheiden behandelen van zaken waar-
in de betrokkenen zich meestal rechtens laten vertegen-
woordigen. De kern van het invoeringsproces is dat een
andere houding en kijk van betrokkenen in het proces
gevraagd wordt. Niet gericht op straffen, preken ofhel-
pen, maar daders aanspreken op hun verantwoordelijk-
heid, hen leren hoe verantwoordelijkheid te nemen en de
familie en sociaal netwerk om hen heen daarbij betrek-
ken en mobiliseren, kortom activeren van het systeem.
Het aardige van dit model is dat het niet afhankelijk is
van hooggeschoolde professionals. De coördinator zorgt
er alleen voor dat de deelnemers actief en in staat gesteld
worden hun eigen recht te creëren. Een korte training is
nodig om coördinatoren te leren hoe het model te gebrui-
ken. Dat maakt dit model ook zo toegankelijk en geschikt
voor de vele terreinen waarop het gebruikt kan worden.
De deelnemers aan een 'echt recht conferentie' maken zelf
de uitkomst en zijn daarmee ook medeeigenaar van het
resultaat. Dat maakt dat de satisfactiepercentages van de
deelnemers zo hoog zijn en dat zij vinden dat er recht
gedaan is. 'Echt recht conferenties' bieden zo een recht-
toe rechtaan probleemoplossend model dat een forum
creëert; dat individuen, families en burgers in staat stelt
hun eigen problemen op democratische wijze op te los-
sen.
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Johan Kunst en Rob van Pagéehebben hun activiteiten gebun-
deld met betrekking tot de invoering van 'echt recht conferen-
ties' in Nederland. Kunst richt zich met name op het
implementeren van de methodiek in de strafrechtketen, ter-
wijl van Pagée zich richt op het ontwikkelen van expertise en
opleidingen voor de strafrechtketen, jeugdzorg en het onder-
wijs.
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80% recidive: ons
strafsysteem werkt niet

Bamber Delver

De cijfers liegen er niet om. Nederland
kent een schrikbarend hoog recidive-

percentage. Slechts 20% van de ex-
gedetineerden keert niet terug in het

strafsysteem, 80% pleegt na detentie
opnieuw misdaden en komt wederom
in aanraking met politie en justitie. Wat
is er aan de hand? Op 18 oktober 1999
vond er in het Amsterdams Tropenin-
stituut een symposium plaats georga-
niseerd door BONJO (Belangen Overleg
Niet-J ustitiegebonden Organ isaties),
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond. Titel van de middag luidde:
'Levenslang Delinquent?'. Het hoge reci-
divecijfer vormde het uitgangspunt van
de middag. Kennelijk gaat er iets radi-
caal fout binnen ons detentie- en straf-
systeem. Waarom blijven zo velen
'levenslang delinquent'?
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Gevangenisstrafblijkt nauwelijks te helpen. De eigen-
lijke straf begint zodra de gedetineerde wordt ontsla-
gen, concludeert Erik van der Maal. Van der Maal is
ervaringsdeskundige, coördinator van het ex-gedeti-
neerden voorlichtingsproject 'Kriminaliteit en Straf-
recht' en is tevens bestuurslid van BONJO. Het
uiteindelijke nut van gevangenisstraf hoort te zijn dat
overtreders zijn gestraft en er een volgende keer wel
voor waken om opnieuw in de fout te gaan. Dat doel
wordt klaarblijkelijk niet gehaald. Van der Maal wijt
dit aan verschillende factoren. Ten eerste heeft de
gevangenis een negatieve uitwerking. Hij merkt op dat
zelfs gevangenisdirecteuren en reclasseringswerkers
menen dat de meeste mensen slechter uit de gevange-
nis komen dan ze erin zijn gegaan. Ten tweede krijgen
ex-gedetineerden niet de kans met een schone lei te
beginnen. De maatschappij accepteert hen niet: 'De
ellende begint dan pas goed.' Van der Maal geeft de
meest nijpende problemen aan en merkt dat het vol-
gende mechanisme bij ex-gedetineerden die terugge-
keerd zijn in de maatschappij, optreedt: 'Na uit de bak
gekomen te zijn, wil men aan de bak op de arbeids-
markt komen, maar men komt hooguit in de bak
'onbemiddelbaar' bij het arbeidsbureau.' (Zie de bij-
drage van Van der Maal later in dit nummer)
Maar niet elke delinquent recidiveert. Het is interes-
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sant om te bekijken hoe die 20% het toch doet. Ed
van Hoorn, hoofd Dienst Humanistische Geestelij-
ke Verzorging, schetst generaliserend de kenmer-
ken van degene die niet recidiveert: 'Een ouder
iemand, niet verslaafd, geen gewoontemisdadiger,
kansrijk op de arbeidsmarkt.' De recidivist ver-
toont in het algemeen de volgende kenmerken:
'Jong, verslaafd, veel op de kerfstok, weinig kansen
op de arbeidsmarkt.' Van Hoorn heeft een beschei-
den onderzoek gedaan om te achterhalen waar
gedetineerden mee kampen. Aan zo'n vijftig gede-
tineerden (cliënten van Humanistische Geestelij-
ke Verzorging) zijn een aantal vragen voorgelegd.
De resultaten zijn dat er sprake is van: (a) per-
soonsgebonden kenmerken; (b) sociale en socio-
logische factoren; (c) omgevingsfactoren; en (d)
factoren die met detentie samenhangen. (Zie de
bijdrage van Van Hoorn later in dit nummer)

Straf is er voor de samenleving, niet voor de
gestrafte

De essentie van 'straf' moet opnieuw worden gefor-
muleerd, willen we ons detentiesysteem opnieuw
ontwerpen. Tenminste, als we vinden dat dit sys-
teem, gezien de 80% recidive, niet werkt. Professor
Tulkens, onder andere hoofd van het Nederlandse
Gevangeniswezen, geeft aan dat straf vanuit een
sociologische optiek begrepen moet worden: 'De
maatschappij vraagt om consequenties voor hen
die de wet overtreden.' Straf betekent afzondering,
de gevangene wordt in 'een wereld op zich' ge-
plaatst: 'Het lijkt erop dat de straf niet zo zeer voor
de gevangene is bedoeld, maar voor de samenle-
ving. Er moet iets goed worden gemaakt (... ) De
gevangene heeft de opdracht zich te rehabiliteren
(... ) Maar... lukt dat wel in de gevangenis? Is dat de
plek om te herstellen?' Tulkens beveelt rechters aan
zich meer bezig te houden met de .vraag of de dader
bereid is het goed te maken. Hij adviseert om
'detentieplannen' voor gedetineerden te maken
welke individueel gericht zijn en recht doen aan de
mogelijkheden van de persoon: 'Zodat de betrok-
kene wordt onttrokken aan de peer group [de ande-
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re gedetineerden, red.] en er wordt gewerkt aan
zijn/haar nieuwe leven,' Bij het opstellen en uit-
voeren van dit plan zou de gevangenis meer naar
buiten horen te werken:' 'Buiteninstellingen' moe-
ten meewerken. Op deze manier laat de maat-
schappij zien dat de gedetineerde de kans krijgt
terug te keren.'

Samenleving in de gevangenis en vice versa

Er is een opvallende vergelijking mogelijk tussen de
problematiek van (ex- )gedetineerden en psychia-
trische patiënten, en niet alleen vanwege het feit dat
veel gedetineerden psychiatrische stoornissen ken-
nen. Vroeger meenden we dat mensen met een der-
gelijke stoornis ver weg van de samenleving
hoorden te staan. Inrichtingen waren van de maat-
schappelijke realiteit geïsoleerde plaatsen. Daar zijn
we van teruggekomen omdat de problematiek niet
verholpen en zelfs groter werd en ex-psychiatrische
patiënten nauwelijks in de maatschappij konden
terugkeren. Is het ook geen tijd dat het detentiesys-
teem in de maatschappij komt te staan en de maat-
schappij in het detentiesysteem, meer samenleving
in de gevangenis en meer gevangenis in de samen-
leving? Op de conferentie wordt naar voren gebracht
dat er echter een groot probleem is waar ook voor-
noemd nieuw beleid weinig aan kan doen: er is een
groeiende groep van zogenaamde 'desperado's' -
mensen die zich niet willen hechten, die zich wei-
geren te verbinden aan de samenleving en dus wei-
nig op hebben met 'zelfherstel' , het uitgangspunt
van nieuw beleid. Het blijkt dat het startpunt van
'zelfherstel' (het tegenovergestelde van recidivisme)
de opbouw van relaties is met de maatschappij,
familie, vrienden, een partner, met huisvesting en
met werk. In deze relaties moet veel tijd worden
gestoken, door de (ex- )gedetineerde en door bege-
leidende instanties, waaronder de gevangenis. Naast
de groep 'desperado's' bestaat er namelijk een veel
grotere groep van mensen die geen drugs gebrui-
ken, geen psychiatrische stoornissen hebben en toch
vanwege een misdaad in de gevangenis zitten. Bij
hen valt veel te winnen.
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Detentie voorspelt recidive

Niemand heeft zich kennelijk gerealiseerd dat zich met
het detentiesysteem een nieuw probleem voor zou
doen. Ed van Hoorn kenschetst het volgende: 'We kun-
nen stellen dat detentie de beste voorspeller is van reci-
dive.' Het aloude systeem is de afgelopen ISO jaar
nauwelijks veranderd: de gevangenissen zijn alleen
maar mooier geworden, maar de plek waar ze staan en
de manier waarop ze worden georganiseerd zijn intact
gebleven. Bovendien is er een groep vergeten die cru-
ciaal is voor het zelfuerstel van de (ex -)gedetineerde:
de familie en partner. Juist voor deze groep is een stich-
ting in het leven geroepen: 'Stichting Slechts Op
Bezoek'. Maar instanties werken langs elkaar heen; zo
wist vrijwel geen instelling en aanwezige bij de
BONJO-bijeenkomst van deze stichting, terwijl het
bestaan ervan wordt toegejuicht.
Tijdens de BONJO-bijeenkomst is gebleken dat vele
instanties goede wil hebben: iedereen wil wel, maar
inzet en samenwerking gaan te langzaam. Instanties
zitten elkaar in de weg en regelgeving beperkt voor-
uitgang. Deze beperkingen maken dat het perspectief
van de (ex-)gedetineerde wordt vertroebeld en dus dat
de kans op recidive groter wordt. Ook is gebleken dat
vele instanties, allen met dezelfde problematiek bezig,
langs elkaar heen werken en nauwelijks weet hebben
van elkaars bestaan, inspanning en resultaten. De kern
van de problematiek, ons detentiesysteem binnen en
buiten de gevangenis, is nog niet aangeraakt. De dis-
cussie erover is echter bij deze geopend.

Bamber Delver is freelance journalist voor De Groene, Viva,
J/M, Humanitas, HV en St. Pleegzorg Amsterdam. Tevens is hij
adviseur en communicator op het gebied van Jeugd & Inter-

net.
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Nawoord Michael Kerkhof

Om de daad bij het woord te voegen heeft BONJO
samen met Humanitas en het Humanistisch Verbond
dit voorjaar een rondetafelconferentie op het pro-
gramma staan. Een conferentie waarbij zij samen met
een aantal genodigden uit landelijke organisaties zoals
GGZ Nederland, Stichting Reclassering Nederland,
DIVOSA,AEDES en de Universiteit voor Humanistiek
mogelijkheden zal verkennen om ex-gedetineerden
een aanzienlijk betere herstartpositie te geven dan nu
doorgaans het geval is. Buiten deze verkenning is
BONJO samen met Humanitas sowieso aan de slag om
gedetineerden meer kans te geven hun aansluiting met
de maatschappij te houden enlof te hervinden. Op
diverse locaties worden samen met Humanitas en
eventele anderen bezoekgroepen georganiseerd, onder
andere in Arnhem, Dordrecht en Spijkenisse. BONJO
is er veel aan gelegen om deze activiteiten verder uit te
bouwen en er nieuwe initiatieven aan toe te voegen. Zo
wordt er momenteel onderzocht of er in de Zaanstreek
een opvang voor ex-gedetineerden kan worden opge-
zet. Het is de uitdrukkelijk bedoeling om dergelijke
voorzieningen te realiseren met betrokkenheid van
vrijwilligers uit de kring van Humanitas en Huma-
nistisch Verbond.
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Levenslang delinquent?

frik van der Maal

Als vrijwilliger ben ik al geruime tijd
actief op het gebied van belangenbe-
hartiging van en hulpverlening aan
mensen die met politie en justitie in
aanraking zijn gekomen. Daarbij stuit

ik regelmatig op gevleugelde uitdruk-
kingen over daders en slachtoffers,
zoals 'het slachtoffer blijft altijd in de
kou staan', 'er wordt in ons land niet
streng genoeg opgetreden tegen cri-
minaliteit, en de daders worden in de
watten gelegd' en 'eens een boef, altijd
een boef. Bij deze beeldvorming zijn

wel wat kritische kanttekeningen te
plaatsen.
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Het slachtoffer blijft altijd in de kou staan

'Die boeven lopen na het uitzitten van hun straf weer
vrij en vrolijk rond ... maar wij hebben levenslang!' is
een kreet die regelmatig wordt geslaakt in televisie-
programma's waar slachtoffers van criminaliteit aan
het woord komen. De woede en verontwaardiging van
slachtoffers van ernstige delicten zijn begrijpelijk en
mogen zeker niet gebagatelliseerd worden. Gelukkig
wordt er de afgelopen decennia steeds meer aandacht
besteed aan de slachtoffers. Zo zijn er tientallen con-
gressen, symposia en themadagen over dit onderwerp
gehouden en is de rechtspositie van slachtoffers ver-
beterd door de wetgeving aan te passen (de Wet Ter-
wee en de invoering van schadevergoedingsstraffen).
Ook zijn er overal bureaus slachtofferhulp opgericht
die veel en goed werk doen. Politie en justitie hebben
instructies gekregen om meer rekening te houden met
de belangen van slachtoffers. En er is zelfs, als afsplit-
sing van de criminologie, een aparte wetenschap ont-
staan die zich bezighoudt met hun rol en positie: de
victimologie. Gezien deze ontwikkelingen gaan som-
mige deskundigen zelfs zo ver om te spreken van een
nieuwe 'slachtoffercultus'. Daarom kan geconcludeerd
worden dat de uitspraak dat er in ons strafrecht alleen
aandacht is voor de daders, en dat de slachtoffers in de
kou blijven staan, achterhaald.
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Er wordt in Nederland niet streng genoeg
opgetreden tegen criminaliteit, en de
daders worden in de watten gelegd

Het is natuurlijk altijd heel vervelend om slachtoffer
van een misdrijf te zijn. Maar het begint er steeds meer
op te lijken dat de, op zichzelf toe te juichen, toegeno-
men belangstelling voor het slachtoffer gepaard gaat
met een steeds repressiever wordend strafrecht. Men
lijkt er als vanzelfsprekend vanuit te gaan dat de belan-
gen van de slachtoffers het best gediend zijn met een
hardere aanpak van de daders. Om wat voorbeelden te
geven: de afgelopen decennia (vanaf ongeveer begin
jaren tachtig) is het aantal strafbare handelingen en
gedragingen sterk uitgebreid. En dit staat haaks op de
vaak verkondigde mening 'dat in ons land alles maar
mag'. Het publiek blijft roepen om 'meer blauw op
straat', en de meeste politici nemen om electorale rede-
nen deze eis maar al te graag over, terwijl niemand zich
serieus bezighoudt met de vraag of meer politie inder-
daad tot minder criminaliteit zal leiden.
Politie en justitie krijgen bij de opsporing en vervol-
ging van strafbare feiten steeds meer bevoegdheden en
met name de IRT-affaire heeft wel duidelijk gemaakt
dat ze daar, zacht gezegd, niet altijd goed mee om kun-
nen gaan. Het politie-optreden is verhard, hetgeen
vooral tot uiting komt in een zero-tolerance-houding
jegens de gemarginaliseerde groepen van onze samen-
leving. Justitie gaat sneller tot vervolging over in geval-
len waar vroeger vaker geseponeerd werd. De eisen van
het Openbaar Ministerie zijn hoger en de door de rech-
ter opgelegde straffen vaak zwaarder dan vroeger het
geval was. In een periode van ongeveer twintig jaar
heeft er een verviervoudiging van het aantal cellen
plaatsgevonden. De regimes in de penitentiaire inrich-
tingen zijn strenger geworden. Van resocialisatie tijdens
de detentie komt meestal weinig terecht en de kansen
van ex-gedetineerden om na het uitzitten van hun straf
met een schone lei te beginnen, lijken tegenwoordig
nog geringer te zijn dan vroeger. Kortom: in tegenstel-
ling tot de veelgehoorde borrelpraat is het strafrecht in
Nederland niet 'soft', maar juist in toenemende mate
repressief.
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Eens een boef, altijd een boef?

Zeventig procent van de mensen die in de gevangenis
hebben gezeten, komen na hun vrijlating vroeger of
later weer in aanraking met justitie. Dit bewijst dat
gevangenisstraf in ieder geval niet helpt om van boe-
ven brave burgers te maken. Integendeel, strafrechts-
geleerden en criminologen, maar ook mensen uit de
praktijk zoals gevangenisdirecteuren en reclasseerders
zijn het er in het algemeen wel over eens dat de mees-
te mensen slechter uit de gevangenis komen dan ze erin
zijn gegaan.
Bij de vraag waarom het recidivepercentage zo hoog is,
moeten er drie clusters van 'oorzaken' onderscheiden
worden: ten eerste zijn er de factoren die een rol heb-
ben gespeeld bij het plegen van de criminaliteit waar-
voor de betrokkene veroordeeld is; ten tweede is er de
negatieve uitwerking van de gevangenis: in de bajes
gaan veel gedetineerden er lichamelijk, geestelijk, soci-
aal en moreel op achteruit; en ten derde zijn er de fac-
toren die een rol spelen bij het verschijnsel dat
ex-gedetineerden, na het uitzitten van hun straf, bij
terugkomst in de samenleving niet de kans krijgen om
met een schone lei te beginnen. Op de eerste twee fac-
toren wil ik hier niet verder ingaan: het zijn onderwer-
pen die ieder voor zich een apart behandeling
verdienen. Ik zal mij in de rest van mijn verhaal richten
op het derde onderwerp: de kans op een schone lei na
de vrijlating.

Een schone lei?

Op enkele uitzonderingen na (namelijk levenslang
gestraften die niet gegratieerd worden) komt voor elke
gedetineerde het moment dat de straf erop zit en de
poort naar de vrijheid opengaat. Na het uitzitten van
tweederde van de opgelegde straf komt de overgrote
meerderheid in aanmerking voor vervroegde invrij-
heidssteIling. Maar dan begint de ellende pas goed: 'De
eigenlijke straf begint pas na de vrijlating,' is een vaak
gehoorde noodkreet van ex-gedetineerden. Hoe komt
dat nu? Ik wil aan de hand van een volgens mij tame-
lijk representatief voorbeeld de gang van zaken schet-
sen bij de vrijlating van iemand die een langere
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vrijheidsstraf heeft uitgezeten. Deze persoon zal ik
Gerrit noemen.

Gerrits datum van vervroegde invrijheidsstelling is aan-
gebroken en hij staat met zijn plastic tas met schaarse
bezittingen bij de poort van de bajes, ditmaal aan de
goede kant ervan. Hij heeft ook nog een treinkaartje
meegekregen: een enkele reis naar de plaats waar hij
voor zijn detentie woonde.
Gerrit heeft zich ditmaal voorgenomen dat hij zijn uiter-
ste best gaat doen om op het goede pad te blijven.
Ondanks de mening van de brave burgers dat bajessen
Hiltonhotels zijn, wil Gerrit koste wat kost voorkomen
dat hij daar ooit weer terechtkomt. Hij heeft dus goede
voornemens, en dat siert hem. Maar ondanks die goede
voornemens heeft hij wel drie keer per dag honger en
dan wil hij eten. Maar daar heb je geld voor nodig. En
wat is de meest voor de hand liggende manier om aan
geld te komen? Juist: werken.
Gerrit gaat dus solliciteren, maar merkt al gauw dat
werkgevers niet zitten te wachten op ex-bajesklanten. Na
voor de zoveelste keer afgewezen te zijn op grond van
zijn detentieverleden wordt zijn enthousiasme om seri-
eus te blijven solliciteren echt wel een stuk minder. Hij
constateert dat je, na uit de bak gekomen te zijn, niet
meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt, maar hoog-
uit in de bak 'onbemiddelbaar' bij het arbeidsbureau.
Bovendien heeft Gerrit een dak boven zijn hoofd nodig
en het is maar de vraag of hij dat op korte termijn kan
vinden. Een groot gedeelte van de ex-gedetineerden
heeft op het moment van vrijlating geen passende huis-
vesting.(1)Woningcorporaties en kamerverhuurders zit-
ten ook bepaald niet te wachten op de huisvesting van
ex-bajesklanten. Er zit voor Gerrit niets anders op dan
het - de laatste jaren toch al snel groeiende - leger van
dak- en thuislozen te versterken. Als hij mazzel heeft en
aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hij misschien
bij Hulp voor Onbehuisden of het Leger des Heils
terecht, maar anders wordt het een bankje in het Von-
delpark en als het regent een plekje onder de brug. Dit
is ook al geen gunstige uitgangssituatie voor iemand die
zich heeft voorgenomen om niet meer terug te vallen in
criminaliteit.
Omdat Gerrit geen werk kan vinden, gaat hij naar de
Sociale Dienst om een bijstandsuitkering aan te vra-
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gen. Dat had-ie mooi gedacht! Nadat de ambtenaar
geconstateerd heeft dat Gerrit niet in de desbetreffen-
de gemeente ingeschreven staat, en dat Gerrit geen
vaste woon- of verblijfplaats heeft, verlaat hij met lege
handen het gebouw van de sociale dienst. Onder
bepaalde voorwaarden kan hij een daklozenuitkering
krijgen, maar het beleid verschilt van gemeente tot
gemeente. Overigens heeft een rechterlijk college enige
jaren geleden al bepaald dat het niet-beschikken over
een vaste woon- of verblijfplaats op zich geen reden
mag zijn om een bijstandsuitkering te weigeren, maar
die uitspraak schijnt nog lang niet bij alle ambtenaren
bekend te zijn.
Maar behalve de problemen met werk en huisvesting
loopt Gerrit tegen nog een aantal problemen op waar
ex-gedetineerden vaak mee te maken krijgen. Om er
een paar te noemen: de schulden die hij voor zijn
detentie had, zijn toegenomen met rente, deurwaar-
derskosten en kosten van incassobureaus. Bovendien
moet hij een door de rechter opgelegde schadever-
goeding betalen. Tijdens zijn detentie heeft hij, om het
schamele zakgeld aan te vullen, geld geleend. Er blij-
ken nog een aantal uitstaande boetes te zijn. En voor
schuldensanering komt Gerrit niet in aanmerking,
omdat zijn afbetalingscapaciteit te gering is. Gerrit
staat geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie in
Tiel, zodat hij geen enkele kans op een nieuwe geldle-
ning maakt. Hij beschikt trouwens niet eens over een
bankrekening. Gerrit schaart zich noodgedwongen bij
het groeiende leger mensen met problematische schul-
den. En het ziet er niet naar uit dat hij daar ooit vanaf
komt. Als hij geluk heeft en een bijstandsuitkering
krijgt, wordt daar direct tot de belastingvrije voet 'der-
denbeslag' op gelegd door de schuldeisers, zodat hij
toch te weinig overhoudt om van te leven. Ook heeft hij
geen paspoort of ander identiteitsbewijs, papieren die
hij bij elke instantie waarmee hij te maken krijgt, moet
tonen. Gerrit kan de premie voor het ziekenfonds niet
betalen, zodat hij niet verzekerd is. Tevens blijkt dat
zijn detentieverleden een belemmering vormt voor het
afsluiten van andere verzekeringen: alleen tegen toren-
hoge premies kan hij misschien bij Terminus in Den
Haag terecht. Gerrit klopt aan bij de reclassering, maar
blijkt niet onder de doelgroep te vallen: omdat hij
drugs gebruikt, wordt hij doorverwezen naar de ver-
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slavingszorg. Daar aangekomen blijkt dat hij, omdat
hij geen woning heeft, eigenlijk valt onder Dak- en
Thuislozenzorg, die hem vervolgens weer verwijst
naar ... nou ja, bekijk het verder maar.

De 'onvermijdelijke' vicieuze cirkel

Bij al zijn pogingen om toch weer behoorlijk op zijn
pootjes terecht te komen, ondervindt Gerrit vooral de
stigmatiserende werking die er van gevangenisstraf uit-
gaat. De mensen blijven een ex-bajesklant beschouwen
als een boef die altijd een boef zal blijven, ook als hij zijn
straf heeft uitgezeten. Deze vooroordelen vormen een
prachtig voorbeeld van een zichzelf waarmakende voor-
spelling: door ex-gedetineerden als boeven te blijven
behandelen, zullen zij zich op den duur, ondanks hun
goede voornemens bij de vrijlating, toch weer als boe-
ven gaan gedragen. En de burgers met hun vooroorde-
len krijgen dan gelijk: 'Zie je wel, ik heb het altijd al
gezegd dat Gerrit altijd een misdadiger zal blijven; nu
staat hij weer voor de rechter.'
En inderdaad, onze Gerrit heeft de strijd opgegeven en
is weer teruggevallen in zijn oude criminele gedrag.
Nadat hij maandenlang zijn uiterste best gedaan heeft
om te tonen dat hij zijn leven wilde verbeteren, is hij tot
de treurige constatering gekomen dat juist datgene dat
zo noodzakelijk is en waar hij recht op heeft, namelijk
de kans om met een schone lei te beginnen, voor hem
niet weggelegd is. Hij heeft uiteindelijk weer de weg van
de minste weerstand gekozen. Of liever gezegd: hij is
daartoe min of meer gedwongen en heeft zijn oude
metier weer opgepakt. En hij wordt ook weer opgepakt.
En vervolgd, en berecht, en veroordeeld, en naar de
gevangenis gestuurd - waar hij dus niet beter van wordt.
En waar hij na verloop van tijd wel weer uitkomt...
Waar Gerrit niet uitkomt, is de vicieuze cirkel waar hij
misschien zijn hele leven in blijft zitten. Hij wordt een
draaideurbajesklant. En uiteindelijk worden de delic-
ten waarvoor hij terecht moet staan ook steeds zwaar-
der. Niemand is bij deze gang van zaken gebaat. Gerrit
zelf niet, die zijn leven naar de knoppen ziet gaan; de
slachtoffers niet, want het is heel vervelend om gedu-
peerd te worden door Gerrits criminaliteit; en de hele
samenleving niet, want het strafrechtsapparaat is een
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dure business, en zoals het nu werkt wordt de crimina-
liteit niet minder, in ieder geval die van Gerrit en zijn
vele lotgenoten niet. Daarom wil ik concluderen dat,
zolang wij als samenleving het verdommen om ex-
gedetineerden na het uitzitten van hun straf de kans
te geven om met een schone lei te beginnen, wij ook niet
raar moeten opkijken als die ex-gedetineerden weer
terugvallen in criminaliteit en dan inderdaad 'levens-
lang delinqent' worden.

Nawoord

Bij het ex-gedetineerden voorlichtingsproject 'Krimi-
naliteit en Strafrecht' (K+S) en de Bond van Wetsover-
treders (BWO) komen in de afgelopen jaren steeds meer
vragen binnen van gedetineerden die willen weten wat
ze moeten regelen in de periode die voorafgaat aan de
vrijlating, en hoe ze dat moeten regelen, en wie ze daar-
voor kunnen inschakelen. Ook benaderen ex-gedeti-
neerden en hulpverleners ons vaak met vragen die
betrekking hebben op de specifieke problematiek van
mensen die na het uitzitten van een vrijheidsstraf moei-
te hebben met het weer vinden van een plaats in de
samenleving. Dit heeft ertoe geleid dat ik een brochure
heb geschreven, getiteld 'Help, ik kom vrij!', waarin de
meest voorkomende problemen op een rijtje worden
gezet. Per onderwerp worden tips, adviezen, suggesties
enzovoorts gegeven, in de hoop dat dit materiaal een bij-
drage kan leveren aan een betere herintegratie van men-
sen die de gevangenis uit- en de maatschappij ingaan.
Informatie over deze brochure kunt u aanvragen bij
BONJO ofK+S.

Erik van der Maal is jurist, coördinator van het ex-gedeti-
neerden voorlichtingsproject 'Kriminaliteit en Strafrecht' en
bestuurslid van BONJO.

Noten

(I) Zie hiervoor de onderzoeken die gedaan zijn door de Nijmeeg-

se Universiteit en de Woonbond in samenwerking met BaNJO.
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Gevangenisvermi jdend
gedrag,
een humanistische visie
op resocialisatie
Ed van Hoorn

Hoe komt het dat de ene gedetineer-
de erin slaagt om buiten de gevange-

nis te blijven en de ander een
'draaideurdelinquent' wordt? Een ant-

woord op die vraag is van belang voor
(toekomstige) bemoeienissen van de
humanistische beweging met crimina-
liteit, detentie en resocialisatie. Tegen

de achtergrond van mijn werkzaamhe-
den bij de Dienst Geestelijke Verzor-
ging bij Justitie probeer ik in dit artikel
tot een soort receptuur voor een anti-
recidivismetraject van humanistische
snit te komen.
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Recidivisme is een intrigerend verschijnsel, omdat er
rond de cijfers zoveel onbeantwoorde vragen hangen. 7S
à 80% van alle gedetineerden recidiveert, zoveel weten
we.Maar hoe vaak recidiveert men eigenlijk en hoe reci-
diveert men, van kwaad tot erger of andersom? Welke
rol spelen persoonskenmerken daarbij? En vooral: wie
recidiveert er nu wel en wie niet? Bestaand onderzoek
schept hierin helaas geen helderheid. Het is dan ook
alleszins te begrijpen dat het Wetenschappelijk Onder-
zoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van
Justitie een 'recidivemonitor' wil aanleggen.
Toch weten we wel het een en ander van de gedeti-
neerde die niet (meer) terugvalt in crimineel gedrag.
In de regel is het een ouder iemand, in elk geval boven
de veertig. Hij (nota bene: het merendeel van de
Nederlandse gedetineerden is van het mannelijk
geslacht, het is dus geen toeval dat ik steeds spreek van
'hij') is niet (meer) verslaafd, is geen gewoontemis-
dadiger en is kansrijk op de arbeidsmarkt. En dat is op
dit moment gelukkig een grotere groep dan in tijden
van economische recessie. Kenmerken van de typische
recidivist zijn omgekeerd aan dit beeld: jong, verslaafd,
inmiddels veel op de kerfstok en met weinig kansen
op de arbeidsmarkt. In de praktijk gaat het dan vaak
om slecht opgeleide, kansarme jongeren, veelal alloch-
toon. Maar let wel: dit zijn grove, statistische beelden
waar individuele gevallen behoorlijk van kunnen
afwijken.
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In het gevangeniswezen doet al heel lang een theorie
de ronde over wie het redt, die van de drie W's. Woning,
werk en wijf houden een mens buiten de bajes, wat een
moderne versie is van Freuds stelling dat Arbeit und
Liebe de mens in het stabiele, rechte spoor houden. Hoe
waar deze theorie ook is, toch is zij niet geheel bevre-
digend. Een woning, werk en een zinvolle relatie zijn
stuk voor stuk het resultaat van soms formidabele
inspanningen. Mij gaat het vooral om de vraag hoe die
inspanning geleverd wordt en wat daarbij overwonnen
moet worden. Daar ligt naar mijn gevoel de sleutel voor
een succesvolle b'egeleiding van dit proces. Anders
gezegd: het wordt hoog tijd dat we weten welke pro-
blemen een gedetineerde moet overwinnen om uit de
bajes te blijven.

Hoe komt het dat je weer in de fout bent
gegaan?

Over de innerlijke gedachtegang van de (non- )recidi-
vist weten we weinig. De gedetineerde komt in het ver-
toog over recidivisme niet aan het woord. Hij wordt
onderzocht en geteld, maar hij spreekt zelf niet. Om die
reden heb ik bij de dienst HGW bij Justitie een klein
kwalitatief onderzoekje gedaan (quick and dirty).Aan
dit onderzoek hebben bijna vijftig gedetineerden mee
gedaan. Er werd hen maar één vraag gesteld: hoe komt
het dat je weer in de fout bent gegaan? Hun antwoor-
den zijn onder vier categorieën te rangschikken en vor-
men als zodanig kritische factoren, dat wil zeggen dat
ze het uit de bajes blijven in positieve of negatieve zin
kunnen bevorderen. Het zijn als het ware allemaal dub-
beltjes op hun kant, die naar de verkeerde of naar de
goede kant kunnen vallen. Sommige factoren zijn door
de gedetineerde zelf te beïnvloeden, andere volstrekt
niet.
1. De eerste categorie is die van persoonsgebonden ken-
merken. Daaronder rekenen we factoren als:

- Geen geduld hebben. Niet bij A kunnen beginnen
maar meteen een sprong naar M of Z willen maken.
Dat het leven nu eenmaal bestaat uit rijen en uit uit-
stellen is een onverdraaglijke gedachte. Men wil
zoals Raymond van het Groenewoud ['amour, ['ar-
gent et la maison, nu en tout de suite. Uitstel van
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behoeftebevrediging is ondenkbaar, net zo min als
sparen en iets opbouwen.

- Een lage frustratiedrempel. Men beschikt niet over
voldoende sociale vaardigheden om situaties anders
dan met agressie op te lossen. In sociale situaties
is men derhalve niet weerbaar en slaat erop voordat
men het beseft. Want dat is dan de enige manier om
respect af te dwingen.

- Een permanent conflict met autoriteiten. Niemand
boven je kunnen dulden, hetgeen zich niet vertaalt
in de ambitie om zelf de baas te zijn, maar voort-
durende conflicten met degene die je baas is of
denkt te zijn. Men beschikt niet over de mogelijk-
heden om dit soort situaties te vermijden en zoekt
alras naar mogelijkheden om geld te verdienen zon-
der een baas.

- Men kent zijn talenten of vaardigheden niet of niet
meer, men weet niet waarin men anders zou kun-
nen uitblinken dan in criminaliteit. Gebrek aan zelf-
kennis dus.

- Soms heeft men geen zelfvertrouwen meer, men
leeft inmiddels in een geschiedenis van mislukkin-
gen en kleine ondergeschikte rollen.

- Men heeft over zichzelf geen andere beelden, fanta-
sieën of dromen meer. Men is vastgemetseld in de
rol van crimineel.

- Men is het idee kwijt dat men het leven naar eigen
hand kan zetten; beslissingen nemen is men ver-
leerd, de andere kant opgaan idem dito. Men voelt
zich geleefd.

- Soms is men slecht bestand tegen verveling of men
verveelt zich nu eenmaal gauw. Met name de com-
binatie van verveling en weinig geld is gevaarlijk.

2. De tweede categorie is die van sociale factoren. Daar-
onder rekenen we:

- Een grote onhandigheid met formulieren en ande-
re bureaucratica.

- Een sterk bewustzijn van 'wij' en 'zij'. Men is opge-
sloten in strakke conventies van de groep waartoe
men behoort, hetgeen de sociale mobiliteit sterk
inperkt en een gerichtheid op het bekende, ver-
trouwde, beproefde met zich meebrengt. Men zal
niet naar een museum gaan, lid worden van een
sportclub (tenzij die bij de sociale plaats hoort)
omdat men de regels niet kent die daar gelden. Men
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gaat niet eens uit eten omdat men zich geen raad
weet met al dat bestek. Zo is er sprake van een ster-
ke bepaaldheid die ook kan gelden voor de mate
waarin men zich binnen of buiten de wet beweegt.

- Levensstijl en verdiencapaciteit passen niet meer bij
elkaar, de tering naar de nering zetten kan men niet
meer. Men is gewend ver boven zijn stand te leven.

3. De derde categorie is die van omgevingsfactoren.
Daaronder rekenen we:

- De aan- of afwezigheid van (restanten van) een soci-
aal netwerk, de aan- of afwezigheid van betrokken
omstanders, de mate waarin je omgeving het je 'ver-
geeft' en ruimte geeft voor andere rollen dan die van
(ex -)crimineel. Kortom: zijn er wel of niet mensen
voor wie je uit de bajes wil blijven, van wie je niet nog
eens een 'tweede straf' krijgt (namelijk stigmatise-
ring).

- De staat van de economie en de situatie op de
arbeidsmarkt. Het maakt nogal verschil als je gezocht
wordt (door werkgevers) of zelf moet zoeken (vaak
tevergeefs) .

4. De vierde categorie is die van factoren die met deten-
tie samenhangen. Zoals:

- Het gegeven dat justitie voor een deel paradoxaal
werkt: men neemt je verantwoordelijkheden af om je
een beter, verantwoordelijk burger te laten worden.
Er zijn tijdens de straf te weinig mogelijkheden en
momenten om in redelijke zelfstandigheid beslissin-
gen te nemen. Derhalve is de overgang van totaal
afhankelijk naar totaal onafhankelijk te groot. De kri-
tische factor is dan: de mate waarin je tijdens de
detentie in staat bent (gebleven) om je beslissingen
te nemen. Wie dat in de bajes blijft doen, gaat er bui-
ten mee door. Een feit is dat het systeem van deten-
tie als zodanig niet is ingericht op het maximaliseren
van de beslisruimte voor het individu. Inperking van
de fysieke bewegingsvrijheid betekent nu dat het hele
leven gecodeerd en voorgeschreven wordt, tot in de
kleinste en soms absurde details. Dat men daardoor
het nemen van eigen beslissingen afleert, is geen
bedoeld maar onbedoeld leed dat wordt toegevoegd.

- 'Binnen' is te weinig 'buiten' aanwezig, dat wil zeggen
dat men tijdens de detentie te weinig met buiten
bezig is of kan zijn, waardoor uiteindelijk de over-
gang van 'binnen' naar 'buiten' te scherp en te abrupt
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is en in elk geval niet goed voorbereid. Tussen 'bin-
nen' en 'buiten' is te weinig continuïteit. Omdat tij-
dens de detentie belangrijke zaken zoals een
inkomen/uitkering of onderdak niet of slecht te rege-
len zijn, gaat men buiten alweer vlug onderuit.

- De hulpverlening in en buiten de bajes stelt vaak te
hoge eisen. Als men daar niet aan wil ofkan voldoen,
bijvoorbeeld tengevolge van het hebben van meer
dan één probleem, is er niks tussen de straat en bij-
voorbeeld een therapeutische gemeenschap. Accep-
tatie van gebruik door hulpverleners zou veel
recidivisme kunnen voorkomen.

- Reïntegratie-interventies vinden vaak pas plaats aan
het eind van een detentietraject, terwijl de bevatte-
lijkheid ervoor aan het begin van het traject het
grootst is.

Gevolgtrekkingen

Wat kunnen we nu uit deze snelle inventarisatie onder
gedetineerden leren? In elk geval dat er tussen deten-
tie en het veroveren van de drie W's een heel proces
schuilgaat, waarvan de inhoud en de te overwinnen
obstakels van geval tot geval anders kunnen zijn. De te
overwinnen problemen zijn met andere woorden indi-
vidueel van aard. Wil men, zoveel zal duidelijk zijn,
komen tot een succesvolle reïntegratie dan zal de gede-
tineerde om wie het gaat - maar ook degene die hem
op zijn weg wil begeleiden - zich primair met het
oplossen van deze problemen bezig moeten houden.
Een methodiek die probleem- of vraaggestuurd is, ligt
dan voor de hand. Daarbij komt de gedetineerde als
subject in verhouding te staan tot andere subjecten.
Hij wordt dus niet geobjectiveerd in een theorie over
hoe hij zou moeten zijn en wat hij zou moeten na-
streven. Hij ontwerpt met behulp van degene die hem
begeleidt zijn eigen theorie over zichzelf en zijn leven.
Deze methodiek die uitgaat van een denkend, kiezend
en verantwoordelijk subject, lijkt erg veel op de metho-
diek die humanistisch geestelijk verzorgers bij justitie
hanteren. Een conclusie op dit punt in mijn betoog is
dan ook dat een humanistische resocialisatie-inspan-
ning uit zou moeten gaan van de specifieke problemen
van het individu in kwestie en zijn vorm moet krijgen
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in een individueel traject. Dat lijkt een open deur, maar
dat is het gegeven de praktijk van 'zwijgende' gedeti-
neerden niet.
Een andere belangrijke conclusie die uit dit kleine
onderzoek volgt, is dat gedetineerden de overgang van
'binnen' naar 'buiten' als te abrupt ervaren. Een
inspanning om mensen buiten de bajes te houden
moet dus reeds in de bajes beginnen. Een laatste
gevolgtrekking: de problemen die gedetineerden
schetsen zijn gevarieerd en wijzen in de richting van
verschillende actoren (bijvoorbeeld de hulpverlening,
uitkeringsi'nstanties en huisvestingsinstanties). Het ligt
dan ook voor de hand om die actoren waar nodig en
mogelijk vroegtijdig bij resocialisatie-inspanningen te
betrekken.

Over de bestaande resocialisatieprojecten

Uit een aantal projecten, zoals het Retourproject in
Z.O.-Brabant, komt een beeld naar voren dat ongeveer
eenderde van de deelnemers 'slaagt' (dat wil zeggen uit
de bajes blijft) eenderde recidiveert, en van het overi-
ge derde weet men het niet. Uit de sociale weten-
schappen weten we dat deze verdeling (drie maal
eenderde) heel vaak het resultaat is van sociale inter-
venties, maar wonderlijk genoeg ook als men niets
onderneemt (ook dan is een op drie geslaagd, mislukt
of onbekend). Met recidivisme ligt het percentage dat
het redt - als er geen interventies plaatsvinden - iets
lager, namelijk slechts 20 à 25%. Dat zou kunnen dui-
den op zeer krachtige oorzaken van het recidivisme.
Uit de praktijk van dit soort projecten blijkt overigens
ook dat het succespercentage stijgt indien men stren-
gere selectiedrempels hanteert, die er soms op neer-
komen dat de gedetineerde zichzelf reeds gereso-
cialiseerd moet hebben: geen drank, geen drugs, geen
agressie en een bezigheid buitenshuis. Dan wordt het
een investering in kansrijken, in mensen die al goed
gemotiveerd zijn. Daarmee wordt ook een groep de
kans onthouden om motivatie op te bouwen. Het suc-
ces wordt groter indien de activiteiten en het andere
aanbod gevarieerder, omvattender en meer op maat
zijn. Dit onderschrijft de conclusie die we uit het kwa-
litatief onderzoek trokken. Verder hoor je van wie het
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kan weten dat succes altijd begint met een betekenis-
volle, persoonlijke relatie tussen gedetineerde en zijn
begeleider. Die relatie is kennelijk conditio sine qua non.

Detentie als trigger voor recidivisme

Als er van vijf gedetineerden vier terugkeren na korte of
langere tijd, dan zou je kunnen zeggen dat detentie de
grootste voorspeller is van criminaliteit. Via een krom-
me redenering kun je dan concluderen dat je recidive af
kunt schaffen door detentie af te schaffen. Die redene-
ring is krom omdat het natuurlijk niet zo is dat iemand
crimineel is omdat hij gedetineerd is geweest; het is eer-
der andersom. Maar toch schuilt er een zekere waarheid
in. In de gezondheidszorg kennen we het begrip iatro-
gene schade, dat wil zeggen gezondheidsschade die door
artsen zelf veroorzaakt is. Bekende voorbeelden zijn de
kraamvrouwenkoorts, die verspreid werd door artsen
en de tegenwoordige ziekenhuisinfecties. Analoog aan
dit verschijnsel is het zeer wel denkbaar dat detentie
schade veroorzaakt die het juist tracht te vermijden:
penitrogene schade. Dergelijke schade ontstaat voor een
groot deel door de sociale schraalheid die in een straf-
inrichting heerst, waarmee ik doel op de beperkt moge-
lijke sociale rollen. Ofwel je bent een good guy en dan
werk je er, ofwel je bent een bad guy en dan zit je er; een
scherpe grens tussen boeven en bewaarders. Onder de
gevangenisbevolking is verder weinig variatie qua rol-
len, het zijn allen wetsovertreders. De populatie is een-
vormig en de gewone maatschappelijke variatie
ontbreekt. Daarbij komt ook nog dat de gedetineerden
zich volgens strak gedefinieerde patronen bewegen, wer-
ken, ontspannen et cetera. Het is denkbaar dat dit ver-
dere criminaliteit triggert, bijvoorbeeld in sociologische
zin (de aanwezigheid van rolmodellen, in de vorm van
sociale -criminele- mobiliteit), in sociaal-psychologi-
sche zin (toetreding tot een criminele peer group, toe-
gang tot nieuwe netwerken en tot de informatie die
daarin rondgaat) maar ook in technische zin (het uit-
wisselen en uitdiepen van het criminele ambacht). Het
is opvallend dat er bij mijn weten geen enkel onderzoek
heeft plaatsgevonden naar de vraag hoe en langs welke
lijnen de criminele identiteit via de strafinrichting wordt
ontwikkeld en verspreid.
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Preventie van recidive zou moeten beginnen met het
aanpakken van deze schadelijke bij-effecten van deten-
tie. Dat heeft men in andere sectoren van de samenle-
ving, waar we ook grote opeenhopingen kenden van
mensen met vergelijkbare kenmerken, al eerder begre-
pen. In de psychiatrie bijvoorbeeld, maar ook in de zorg
voor verstandelijk gehandicapten is men omwille van de
effectiviteit van de zorg teruggekomen van grootschali-
ge, schadelijke pakhuizen van mensen en is er een zorg
op kleinere schaal ontstaan die het menselijke ritme en
de menselijke maat probeert te zoeken. Men spreekt dan
van verdunning, van vermaatschappelijking van zorg.
Een dergelijke ontwikkeling kan zonder veel inhoude-
lijke, hooguit technische-beheersmatige bezwaren ook
voor strafinrichtingen 'gedacht' worden. Justitie zou zich
niet alleen veel meer in de buurt moeten manifesteren,
de buurt zou op haar beurt binnen justitie gebracht moe-
ten worden.

De afgeknotte leeftijdspiramide in de bajes

De criminaliteit daalt scherp naarmate de leeftijd vor-
dert. In penitentiaire inrichtingen is weinig te merken
van de vergrijzing van de samenleving. De grote groep
is jonger dan veertig. Er 'zit' bijna niemand die ouder is
dan vijftig, zestig jaar. Uit de kennis en inzichten die
humanistische raadslieden bij justitie in de loop van de
jaren hebben verzameld, kunnen we een aantal voor-
zichtige verklaringen putten. Het lijkt erop dat na het
veertigste, vijftigste levensjaar de economie van de mis-
daad anders komt te liggen; de verhouding tussen lus-
ten en lasten verandert. Soms heel duidelijk, omdat de
omgeving er niet meer tegen kan, of er niet meer tegen
wil kunnen. Soms omdat het om niet geringe fysieke
inspanningen gaat. Soms omdat het leven aan diepte
wint en er een heroriëntatie plaatsvindt op de vraag wie
men voor zichzelf maar ook voor (klein- )kinderen of
ouders eigenlijk wil zijn. En niet in de laatste plaats: de
peer group waarvan men deel uitmaakte en die het
gedrag zo sterk stuurde, valt uit elkaar. Het zijn stuk
voor stuk ontwikkelingen die men niet of nauwelijks
van buiten kan sturen. Het zijn, het woord moet toch
weer vallen, grotendeels innerlijke processen die men
moet afleggen niet alleen om tot de drie W's te komen,
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maar ook om deze te waarderen en te willen. Aandacht
voor dit innerlijke proces hoort een integraal onderdeel
van een resocialisatietraject te zijn.

Resumerend

Het voorafgaande overziend zouden we tot de volgen-
de receptuur voor een anti-recidivismetraject van
humanistische snit kunnen komen:
oog voor materiële noden gaat gepaard met oog voor
het immateriële traject
het werk begint 'binnen' en wordt 'buiten' voortge-
zet
er is sprake van een betrokken omstander die het tra-
ject van A tot en met Z meemaakt
het is een traject op maat, de activiteiten en doelstel-
lingen zijn individueel en menugestuurd op basis van
de problemen die de gedetineerde voorziet
het traject werkt bij voorkeur niet met groepswerk,
tenzij groepswerk functioneel is voor het opbouwen
van een niet-crimineellevensperspectief
'binnen' wordt reeds begonnen met problemen die
'buiten' overwonnen moeten worden, zoals een uit-
kering en huisvesting
er is sprake van commitment van meerdere actoren:
RIAGG, sociale dienst, huisvesting en werkgevers

Ten slotte: het lijkt me bij een dergelijke aanpak gepast
om een ander succes criterium te formuleren dan reci-
divisme. Niet-terugvallen in crimineel gedrag wil
immers niet zeggen dat de inspanning om een ander
levensperspectief te vinden gelukt is. En wèl terugval-
len in criminaliteit wil niet zeggen dat die onderneming
geheel mislukt is. Het lijkt mij van belang om mensen
niet te laten vallen als ze terugvallen in oude gewoon-
ten.

Ed van Hoorn is hoofd Dienst Geestelijke Verzorging bij Justitie.
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HVO in de gevangenis
Over de wenselijkheid het humanistisch vormings-

onderwijs in justitiële inrichtingen te introduceren

Marjan Hoogeboom

Het humanistisch vormingsonderwijs

is een van de belangrijkste educatieve

activiteiten die namens het Humanis-
tisch Verbond worden uitgevoerd. Dit
onderwijs wordt tot nu toe alleen op
scholen gegeven. In dit artikel maak ik
duidelijk dat gedetineerden dit onder-
wijs zouden kunnen gebruiken om aan
hun leven een andere wending te
geven.

Humanistiek nr.1, 1ejaargang aprilZaaa .

Inleiding

De specifieke aard van de humanistische levensbe-
schouwing maakt introductie van humanistisch vor-
mingsonderwijs (HVO) aan gedetineerden in justitiële
inrichtingen wenselijk. In mijn eindscriptie voor de
lerarenopleiding HVOmaak ik duidelijk dat er wat dit
betreft de taak ligt voor het Humanistisch Verbond.!')
Voor mijn stelling vind ik aanknopingspunten in de
ontwikkeling van het gevangeniswezen zelf, in het
opvoedingsaspect van de bejegening van gedetineer-
den door het personeel, en tenslotte in de raakvlakken
tussen het HVO en de humanistische geestelijke ver-
zorging.

Detentie in Nederland

Het gevangeniswezen heeft zich in de laatste drie eeu-
wen ontwikkeld. Tijdens deze ontwikkeling werden er
vormen van gevangenhouding bedacht die voortdu-
rend wisselden tussen eenzame opsluiting en bewa-
ring in gemeenschap. Detentie werd wisselend
gelegitimeerd met vergeldingsargumenten en met pre-
ventieargumenten. Ondanks deze legitimering is er
aan speciale preventie, wat wil zeggen een delinquent
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zodanig behandelen dat zijn criminele activiteiten
stoppen of verminderen, weinig gedaan. Hierover later
in dit artikel meer.
Detentie in Nederland is tegenwoordig in grote lijnen
als volgt te schetsen. De meeste gedetineerden bren-
gen in de huidige inrichtingen de nacht alleen in een
cel door. Overdag werken zij een aantal uren in een
werkzaal, samen met medegedetineerden. Naast
arbeid wordt er ook gelegenheid gegeven tot sportbe-
oefening, bibliotheekbezoek en beroepsonderwijs. Dit
gebeurt meestal in groepen van maximaal twaalf per-
sonen. Recreatie en luchten wordt in grotere groepen
gedaan. Voor sociale dienstverlening zijn gedetineer-
den aangewezen op medewerkers van de inrichting.
De terugkeer naar de samenleving wordt begeleid door
reclasseringswerkers binnen of buiten de inrichting.
In de medische zorg wordt voorzien door een medi-
sche dienst waarin een arts, een tandarts en een aan-
tal verpleegkundigen dienst doen. Een inrichtings-
psycholoog geeft voor wie dit nodig geacht wordt
adviezen aan de inrichtingswerkers voor de bejegening
van gedetineerden. De levensbeschouwelijke en de reli-
gieuze dimensie van het leven worden behartigd door
een team van geestelijk verzorgers. Hierin zijn meest-
al de roomskatholieke kerk, de protestantse kerken en
het Humanistisch Verbond door vaste medewerkers
vertegenwoordigd. Geestelijken van de islam, het hin-
doeïsme en van het joodse geloof zijn weliswaar op een
andere basis vertegenwoordigd, maar ze zijn altijd
bereikbaar voor gedetineerden die dat wensen. Een
gedetineerde kan ook een onderhoud hebben met een
geestelijke die niet aan de inrichting verbonden is,
wanneer hij erom vraagt. Dit gebeurt in de regel door
bemiddeling van de vaste geestelijk verzorgers.

Opvoedingsaspect

In ons land is al jaren slechts minimaal aandacht voor
het opvoedingsaspect in de begeleiding van gedeti-
neerden. Naar mijn mening gebeurt dit bovendien niet
zorgvuldig. Het gegeven 'opvoeding aan gedetineer-
den' is zelfs omstreden in onze cultuur. Dit heeft te
maken met de verzuiling die in de Nederlandse poli-
tieke en maatschappelijke bewegingen een prominente
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rol gespeeld heeft en nog altijd speelt. Alles wat ook
maar enigszins te maken heeft met een manier van
leven, opvoeding, verbetering, waarden en normen, et
cetera, wordt in ons land geclaimd door diverse gees-
telijke stromingen. In het kader van het gevangenis-
wezen komt dit probleem aan de orde bij de vraag naar
begeleiding en heropvoeding van delinquenten. In de
huidige praktijk is het gedrag van gedetineerden voor-
namelijk onderwerp van aandacht bij het executieve
personeel (de bewaarders). Verandering van het
gedrag wordt vooral nagestreefd door middel van dis-
ciplineren - voor zover ik gemerkt heb, werkt dat bij
volwassenen nauwelijks of niet. Aanvankelijk had de
reclassering deze taak. De reclassering was vroeger
verdeeld in instellingen die verschillende geestelijke
stromingen representeerden. Deze instellingen becon-
curreerden elkaar en betwistten elkaar de subsidies.
Gelukkig is dat nu veranderd. Die verzuiling heeft er
toe geleid dat in ons land nooit opvoedingsgestichten
voor volwassenen opgericht zijn, zoals bijvoorbeeld de
reformatories in de Verenigde Staten. Met opvoeding
werd beoogd de gevangenen geestelijk te beïnvloeden.
De verschillende christelijke instellingen wilden de
beïnvloeding bepalen in hun specifieke richtingen. Zij
vreesden socialistische oflinks-liberale beïnvloeding.
Heropvoeding vanuit de overheid lijkt in ons land niet
mogelijk te zijn. Nazorg wordt tengevolge van deze
richtingenstrijd namelijk niet als een overheidstaak
gezien, maar wordt overgelaten aan het particulier ini-
tiatief. In de drugshulpverlening, waarvan veel delin-
quenten gebruik maken, is dit probleem eveneens
zichtbaar. In de verslaafdenzorg bestaan globaal twee
vormen om mensen te helpen: in een therapeutische
gemeenschap, die kennis en methoden gebruikt van-
uit de psychologie en de psychiatrie; en daarnaast de
christelijke of levensbeschouwelijke centra. In een
algemene voorlichtingsfolder wordt de lezer zelfs
gewaarschuwd voor deze centra. Men stelt dat de
motieven ervan vaak 'een mengeling zijn van oprecht
idealisme en zieltjeswinnerij' . Naar mijn mening is het
zeer discutabel om mensen te genezen van een ver-
slaving met als voornaamste methodiek het leren leven
volgens een bepaalde religie of overtuiging. Daarvoor
is verslaving een veel te omvangrijk en ingewikkeld
probleem.
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Humanistisch raadswerk

In een penitentiaire inrichting (P.!.) is voorzien in de
mogelijkheid om het eigen geloof of de eigen levens-
overtuiging te 'beleven en belijden' door de aanwezig-
heid van geestelijke verzorging. In mijn praktijk als
humanistisch raadsvrouw is mij echter duidelijk
geworden dat geestelijke verzorging voor veel mensen
niet voldoet, als ik het educatieve aspect in het huma-
nistische mensbeeld in aanmerking neem. De gede-
tineerden die zich aanmelden bij een bepaalde
geestelijk verzorger, doen dit om verschillende rede-
nen: hetzij omdat ze vroeger thuis met een geloof zijn
opgevoed en daaraan hechten, hetzij omdat ze juist
niet in God geloven, of omdat ze verwachten dat deze
geestelijk verzorger in materiële of niet-materiële zin
kan bijdragen aan het draaglijker maken van hun
detentie. Bij 'de humanist', zoals de humanistische
raadslieden binnen het werkveld Justitie genoemd
worden, verwachten gedetineerden vooral veel aan-
dacht en goede persoonlijke gesprekken. In het groeps-
werk verwachten zij naast goede gesprekken met min
of meer gelijkgestemden ook gezelligheid en een ont-
spannen sfeer waarin 'je jezelf kan zijn'. Ik noem dit
een netwerkfunctie van de gespreksgroep. Op deze
manier werken mijn collega's en ik in het gevangenis-
wezen met de gedetineerden. Er is vertrouwelijk con-
tact, soms is het leerzaam voor de gedetineerde en
vaak verzacht het contact de pijn van de detentie. In de
individuele gesprekken is het mogelijk iemand nieu-
we inzichten bij te brengen en soms lukt dit ook in de
groepsgesprekken Naar mijn opvatting gebeurt dit
echter veel te weinig. Er is, vanwege de kenmerken van
een penitentiaire inrichting, te weinig mogelijk binnen
de reguliere activiteiten van de geestelijke verzorging.
Immers, in een P.!. worden de gedetineerden zoals
bekend onderworpen aan een regime. De leiding
oriënteert zich in de dagelijkse gang van zaken voor-
al op de aspecten orde, rust en veiligheid in de inrich-
ting. Daarbij wordt weinig belang gehecht aan de
individuele behoeften en mogelijkheden van de gede-
tineerden. Er ontstaat een sterk wij-en-zij-gevoel on-
der de personeelsleden en de gedetineerden. Struc-
tureel is sprake van repressie en manipulatie, zoals
Goffman in Totale Instituties (1975) reeds duidelijk
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maakte. Het gevolg daarvan is dat veel gedetineerden
hun gedwongen verblijf vooral beleven als een vorm
van overleven en zich slecht op andere dingen kunnen
concentreren. Het beheersingsaspect en het dagpro-
gramma staan centraal. In deze dagelijkse leefomge-
ving is het voor een bewoner moeilijk nieuwe inzichten
te verwerven en te leren van persoonlijk contact of de
groepsgesprekken van het humanistisch raadswerk.
Het humanistische zelfbeschikkingsdenken gaat er-
van uit dat mensen het recht en het vermogen hebben
zelf zin en vorm te geven aan hun leven. Dit uitgangs-
punt heeft twee consequenties voor de humanistische
beweging: ten eerste dat zij de plicht heeft dit recht in
de samenleving te verdedigen. Ten tweede ligt er de
taak om de mensen die daaraan behoefte hebben te
helpen dit vermogen tot zelfbeschikking te vergroten.

Humanistisch Perspectief

Mensen moeten zich volgens humanisten kunnen ont-
wikkelen, hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Zo staat
het ook in het concept voor het nieuwe 'Humanistisch
Perspectief' (H.P.), een discussiestuk van het Huma-
nistisch Verbond.!" In het hoofdstuk over persoonlij-
ke ontwikkeling wordt dit duidelijk beschreven. Er
wordt impliciet van uitgegaan dat er altijd wel enkele
volwassenen in de omgeving van het kind zijn die vol-
doende aandacht voor hem of haar hebben en ruim-
te geven om te experimenteren. Delinquenten echter
hebben in veel gevallen zo'n opvoeding niet gehad.
Humanisten mogen volgens mij hun ogen niet sluiten
voor deze situatie en zullen met een aanbod moeten
komen.
In het H.P. wordt een aantal verschijnselen in de
samenleving genoemd: doodslag zonder aanleiding,
ongebreidelde carrièredrift en een overvloed aan
burenruzies. Het bestaan van deze verschijnselen roept
de vraag op of mensen in staat zijn op eigen kracht een
persoonlijkheid te ontwerpen. Vanuit mijn praktijk zeg
ik: nee, mensen hebben daar begeleiding bij nodig. Vol-
gens het discussiestuk van het HV gaan humanisten
ervan uit dat elk mens zijn eigen levensverhaal wil
schrijven, maar ook een sociale wereld wil bouwen, en
allerlei bijzondere bindingen en verbanden wil schep-
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pen waarin hij zich thuis voelt en die zijn leven mooi-
er maken. Ik kan mij daarin vinden, maar het is nogal
schril in contrast met de beschrijvingen die ik aanhoor
wanneer mijn cliënten in de gevangenis over hun ach-
tergrond en hun leven vertellen. De conceptversie van
'Humanistisch Perspectief' vertelt verder dat mensen
genoopt zijn vaardigheden te verwerven om uit alle
mogelijkheden aan levensvervulling het goede te kie-
zen. Hierin hebben opvoeding en onderwijs een
belangrijke rol. In het stuk wordt echter steeds uitge-
gaan van kinderen die opgevoed worden. Vanuit mijn
praktijk in de gevangenis pleit ik daarnaast voor het
aanbieden van HVO aan jong volwassen en volwassen
gedetineerden, met de bedoeling daarmee een stuk
gemiste opvoeding aan te vullen. Wij humanisten zijn
immers optimistisch over de menselijke mogelijkhe-
den. Wij vinden dat het nooit te laat is om je te gaan
bezinnen op je leefstijl, je normen en je waarden, op de
keuzen die je maakt en de redenen die je daarvoor
hebt. In het HVO staan de morele ontwikkeling, de
sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de gees-
telijke gezondheid centraal. Bovendien is mij gebleken
dat de methodiek van het HVOheel goed kan aanslui-
ten op de leefwereld van de gedetineerden.

Humanistisch vormingsonderwijs

Door de onvrede die ik had over de educatieve bijdra-
ge vanuit het humanisme kwam ik op het idee dat het
HVO wellicht meer perspectief zou kunnen bieden
voor gedetineerden. Toen ik een aantal gedetineerden
hierover polste, kreeg ik meteen zeer enthousiaste
reacties. Zij wilden gráág iets leren op dit gebied. In
mijn stages heb ik dan ook tweemaal een serie lessen
gegeven in de gevangenis van Zoetermeer. Aan deze
lessen werd enthousiast en serieus deelgenomen.
Humanistische geestelijke verzorging is niet speciaal
bedoeld voor humanisten, maar het is bedoeld als
alternatief voor mensen die zich niet bij de godsdien-
stige geestelijke stromingen thuisvoelen. Veel gedeti-
neerden weten vooral wat ze niet willen, wanneer ze
zich bij de humanist aanmelden. Maar wat het huma-
nistisch denken inhoudt en hoe ze met het humanis-
me hun eigen leven kunnen verrijken, dat weten ze
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niet. Dit gegeven vormt voor mij een uitdaging. Het
humanistisch vormingsonderwijs wordt tot nu toe
alleen op scholen gegeven, dus in opvoedingssituaties.
Gedetineerden zijn natuurlijk ook opgevoed. Niette-
min zijn ze in de gevangenis terechtgekomen, iets wat
ouders normaal gesproken niet wensen voor hun kind.
Er is dus iets misgegaan in die opvoeding. En ondanks
alle rationalisaties en ondanks de onverschillige hou-
ding die sommige gedetineerden hebben, ben ik er
toch van overtuigd dat het merendeel van de gedeti-
neerden dat 'vastzitten' zelf ook ongewenst vindt.
Slechts weinig van hen hebben bewust een criminele
levensstijl gekozen, maar hoe vinden deze mensen een
alternatief? Er zijn maar weinig mensen, en helemaal
weinig delinquenten, aan wie in hun jeugd op een wel-
overwogen manier normen en waarden zijn overge-
bracht, zo is mij in de geestelijke verzorging gebleken.
Veel gedetineerden hebben de normen en waarden
ooit overgenomen van hun vrienden, van de TV,van
de straat, vaak uit een crimineel milieu. Het is geen
wonder dat ze daarmee in de gevangenis terechtko-
men.

Wij kunnen het grote geluk niet verwachten van het
HVO.Wij kunnen dus ook niet verwachten dat het de
misdaad zal doen uitsterven, zo we dat zouden willen.
Maar ik acht het wel degelijk mogelijk dat het ook
delinquenten helpt om in toenemende mate zelf zin en
vorm te geven aan hun eigen leven en dat van ande-
ren, en zo een socialer en meer bevredigend leven te
leiden. Daarom is het van groot belang dat HVOwordt
geïntroduceerd in penitentiaire inrichtingen. Het
spreekt eigenlijk vanzelf dat HVO in het programma
van de justitiële jeugdinrichtingen thuishoort, waar
jongeren verblijven die nog onder de (partiële) leer-
plicht vallen. Vervolgonderwijs vormt daar weliswaar
een hoofdbestanddeel in het dagprogramma, maar
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt daar
tot nu toe niet gegeven; dit in tegenstelling tot de scho-
len voor vervolgonderwijs. In de inrichtingen voor vol-
wassenen zou humanistisch vormingsonderwijs mijns
inziens eveneens aangeboden moeten worden, want
ook de populatie daar, die een gemiddelde leeftijd heeft
van 33 jaar, heeft nog een groot deel van het leven voor
zich. Als dat leven door een aantal delinquenten wat

Humanistiek nr.l. I ejaargang april 2000



bevredigender geleid zou kunnen worden door iets van
het HVO op te steken, zou dat een grote winst zijn voor
henzelf en ook voor de samenleving.

Nawoord

Deze tekst schreef ik een jaar geleden naar aanlei-
ding van mijn scriptie. Het concept 'Humanistisch
Perspectief' heeft inmiddels vormgekregen in het
boekje Werken met waarden. Op dit moment ben ik,
mede op basis van mijn scriptie, samen met colle-
ga's bezig met het opzetten en uitvoeren van twee
educatieve projecten vanuit de geestelijke verzor-
ging.

Marjan Hoogenboom is als humanistisch geestelijk raads-
vrouw in dienst bij het Ministerie van Justitie. Op dit moment
werkt zij in het Penitentiair Complex Scheveningen.

Noten

(I) Marjan Hoogeboom (1998), HVO in de gevangenis,
Scriptie Lerarenopleiding HVO.

(2) Humanistisch Verbond (1998), Ontmoeten en samenwer-
ken. Werkboek Regionale Bijeenkomsten, waarin opge-
nomen: Eerste concept van ' Een humanistisch
perspectief aan het begin van de 21e eeuw'
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Zingeven tijdens detentie

He/ena Margaretha

Door je delict, door wat je gedaan hebt, word je van de
ene op de andere dag uit het 'normale' leven verwij-
derd. In mijn geval was dat heel erg drastisch en dra-
matisch. Ik probeerde mijn kinderen en mezelf van het
leven te beroven. Dit gebeurde drieëneenhalf jaar gele-
den. Ik was aan het einde van mijn kracht. Ik wist niet
meer waar ik stond of wat ik de volgende dag moest
doen. Al die mensen om me heen die mij om hulp
vroegen of iets van me wilden. Mijn accu was leeg. Het
enige wat ik wilde was naar een veilige plek gaan met
mijn kinderen. En deze plek was in de hemel bij mijn
overleden grootmoeder. Ik was ieder gevoel voor reali-
teit kwijt. Ik vluchtte in een droomwereld die voor mij
uiteindelijk de realiteit werd. Zodoende gebeurde dit
alles. Het was nooit mijn bedoeling om iemand pijn te
doen en zeker niet mijn kinderen. Ze waren en zijn nog
steeds mijn kostbaarste bezit.
Nu, drieëeneenhalf jaar later, ben ik weer vrij, heb ik
mijn leven op de rails gezet en twee van mijn drie kin-
deren zijn weer bij mij terug. Hier geniet ik ontzettend
van. Ook met mijn derde kind heb ik een goed contact.
Wij hebben het overleefd en gelukkig niet al te veel
schade opgelopen. Wij zijn aardig uit- en bijgepraat en
voor de rest maken wij het goed nu.
Maar om zover te komen was het voor mij een heel erg
harde en lange weg. Mijn eerste tijd in detentie wilde
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ik me nog steeds van kant maken. Je bent alles kwijt
waar je van hield, en alles en iedereen maakt een mon-
ster van je. Je schuldgevoel is zo groot dat je niet meer
de moeite wilt nemen om verder te leven. In mijn vroe-
gere leven kwam ik op de slechtste momenten altijd de
slechtste mensen tegen. Daar kwam in de Penitentiai-
re Inrichting voor Vrouwen verandering (P.LV.) in. Ik
kreeg daar hulp aangeboden die ongelooflijk was. Ik
werd voor de eerste keer als een mens behandeld,
ondanks alles. Ik was veilig. Niemand wilde iets van
mij, viel me lastig of maakte gebruik van me. Voor mij
ging hier een wereld open en ik snapte er niet veel van.
Mijn leven stond op zijn kop. Deze mensen zeiden dat
ik het recht had om te leven, dat ik het waard was en
dat zelfs ik iets bijzonders was. Terwijl je alleen maar
het tegendeel te horen kreeg, al die jaren ervoor. Hoe
goed dit alles ook was, ik kwam steeds verder met
mezelf in de knoop te zitten. Je familie, je naaste omge-
ving begin je te wantrouwen. Hebben ze je opzettelijk
zo vernederd? Je begint te twijfelen, jezelf vragen te
stellen.
Het eerste wat ik in de P.LV.met de inrichtingspsy-
choloog besproken heb, was dat ik eigenlijk helemaal
geen basis heb om een leven op te bouwen. Geen eigen-
waarde, zelfbewustzijn, gevoel en emoties. Deze
begrippen bestonden niet in mijn woordenboek. Ik
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begon dus met mijn 'herprogrammering'. Het is het-
zelfde als bij een computer: gewoon de printplaten uit-
wisselen. Alleen was het bij mij iets moeilijker. Ik heb
ook heel veel geluk gehad met mijn advocaat. Hij stond
altijd vierkant achter mij, terwijl ik me soms als een
puber gedroeg. En dat terwijl ik vijfendertig jaar ben.
Op een gegeven moment heb je door dat justitie en de
maatschappij helemaal niet in je verleden geïnteres-
seerd zijn. Voor hen is het alleen maar belangrijk dat
je voor een tijd zorgvuldig opgeborgen wordt, zodat de
maatschappij je naam en je delict vergeten kan. Het
is belachelijk dat het op zo'n manier moet. Ik kwam
vrouwen tegen die een nog erger verleden achter zich
hadden dan ik, maar nergeTIs kregen zij hulp. Ik had
het grootste geluk dat op een gegeven moment mijn
wil tot overleven terug kwam. Dit gebeurde in het Pie-
ter Baan Centrum te Utrecht. Hier werd mij verteld wie
ik was en tot wat ik in staat ben en was - als ik daar in
het verleden de tijd en de middelen voor gekregen zou
hebben. Met behulp van een lange therapie moest het
lukken om een mens te worden. Justitie besloot anders
en stuurde mij voor vijf jaar de gevangenis in, zonder
therapie. In eerste instantie dacht ik: oké, dan niet. Het
hoeft niet meer. Maar mijn beschermengelen in de
p.r.\!. brachten me toch weer terug op het goede spoor.
Een procedure werd gestart om op grond van een
bepaald wetsartikel alsnog een therapie te volgen tij-
dens mijn detentie. En met succes: opname in een FPK
Forensisch Psychiatrische Kliniek volgde.
Nu begon mijn moeilijkste maar ook mooiste tijd. Ik
moest mezelf helemaal afbreken en daarna weer
opnieuw gaan opbouwen. Alles valt weg; oude normen
en waarden moeten plaats maken voor nieuw gedrag
en je nieuwe ik. Ik was nog nooit in mijn leven zo bang
als in deze tijd. Iedere dag iets nieuws over jezelf ont-
dekken. Niets lijkt meer op het oude. Je leert praten,
schrijven, hulp zoeken, jezelf waarderen en vooral van
jezelf houden. Je hoeft niet meer bang te zijn van jezelf
en weg te lopen. Nu kan ik blijven staan en alles oplos-
sen. Ik kan ook op iemand afstappen en dingen
bespreekbaar maken. Mijn tijd van vluchten is voor-
bij. Ik heb eindelijk mezelf gevonden en ik ben er blij
mee. Ik heb wel mijn nadelen, maar daar werk ik aan.
Niemand is perfect. Ook heb ik eindelijk mijn eigen
geloof gevonden en dat is heel erg belangrijk voor me.

Humanistiek nr.1, 1ejaargang aprilZaaa

Ik heb met behulp van de humanistes en de dominee,
mijn eigen weg naar God gevonden. Deze weg heb ik
tot nu toe uitgebouwd en verdiept. Nu kan ik mijn
kracht uit mijn geloof halen. Ik ben heel erg gelukkig
wanner ik alleen ben. Ik geniet nu van mijn eenzaam-
heid omdat ik nog zoveel dingen bij mezelf ontdekken
kan. Ik kan nu positief gaan denken en heb maling aan
al die negativiteit. Dat moet je ook doen want anders
kom je in een neerwaartse spiraal terecht, en dan is het
einde zoek.
Ik heb mijn detentie in die vorm zin gegeven door op
zoek te gaan naar mezelf, naar wat ertoe geleid heeft
om zoiets te doen wat ik gedaan heb. Nu zijn de ant-
woorden voor mij heel erg simpel en eenvoudig. Ik
denk niet dat ik ooit nog in zo'n wanhopige situatie
terecht kom als toen. Mijn kinderen hebben mij ver-
geven en zeggen nu: 'Ma, wat ben jij veranderd.' Ze
kunnen nu op mijn kracht en energie terugvallen en
er gebruik van maken, zonder dat moeder weer instort.
Zij hebben eigenlijk het meeste profijt van mijn meta-
morfose. Daardoor kunnen wij beter dit trauma ver-
werken en ik mijn verleden. Ik ben nu in staat om alles
gedoseerd toe te laten in mijn gedachten. Ik word er
niet meer door overvallen. Ik geniet er nu zelfs van,
ook al zijn het heel erg pijnlijke momenten. Maar dat
gevoel, dat ik het aankan en onder controle heb, is
geweldig. Mijn detentie was op zich niet slecht, alleen
de manier waarop, daar plaats ik toch grote vraagte-
kens bij. Soms wens ik dat rechters en officieren van
justitie meer Fingerspitzengefühl zouden hebben.
Ik heb veel geleerd in deze drie jaar en vier maanden
dat ik moest zitten. Het was zeker geen onbenutte tijd.
Ik heb er iets van gemaakt en mijn mooiste beloning
zit nu weer met mij aan een tafel.
Dit was mijn verhaal.
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Hoe leren we ervan?
Een pleidooi voor de onafhankelijkheid van humanistisch

geestelijk verzorgers in penitentiaire inrichtingen

Jan Clastra van Loon

Wij kunnen onze medemensen op twee
manieren beoordelen: als exemplaren
van een soort (bijvoorbeeld als alloch-

tonen en autochtonen, als zestien- of
vijfenzestigjarigen, als mensen met en

mensen zonder een strafregister) of als
personen met een eigen verantwoor-
delijkheid voor hun gedragingen (en als

mensen met wie je bevriend kunt zijn
of juist niet, met wie je contracten kunt
sluiten waardoor zij bepaalde rechten
en plichten jegens jou hebben enzo-

voorts). Het Centraal Bureau voor de
Statistiek is gespecialiseerd in de eer-
ste beschouwingswijze ('de mens als
nummer'); in onze omgang met elkaar
overheerst meestal de tweede manier.
In dit artikel gaat het om de verhouding
tussen deze twee manieren van be-
schouwen van én omgang met elkaar.
Daarbij richt ik mij in het bijzonder op
de behandeling van gedetineerden in
strafinrichtingen.
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De kwestie van de behandeling van gedetineerden in
strafinrichtingen is actueel geworden door het voor-
nemen van de overheid om de verantwoordelijkheid
voor alle vormen van bejegening van gedetineerden te
deconcentreren door deze in handen te leggen van de
directeuren van strafinrichtingen, wat zou betekenen
dat zij gaan bepalen hoe er vormgegeven wordt aan
geestelijke verzorging binnen inrichtingen. Ogen-
schijnlijk is dit niet meer dan een maatregel ter bevor-
dering van de effectiviteit van de stratbejegening. Maar
in feite is het een inbreuk op wat wij de scheiding van
staat en kerk plegen te noemen. Want eigenlijk wordt
hierdoor de belangrijkste bescherming van de mens
tegen staatsinmenging aangetast: de vrijheid van
geloofs- en levensovertuiging. Het is aan de staat om
vast te stellen welke feiten stratbaar zijn, of en hoe zij
zullen worden vervolgd en hoe de daarop volgende
straffen ten uitvoer zullen worden gelegd. Maar het is
niet aan de staat om te bepalen hoe de geestelijke ver-
zorging van gedetineerden wordt vormgegeven; daar-
voor zijn uitsluitend de zendende instanties
verantwoordelijk.
Het is duidelijk dat de inpassing van de werkzaam-
heden van geestelijke verzorgers in die van de inrich-
tingen overleg en afspraken vereist. Blijkbaar is het de
overheid echter niet duidelijk dat het daarbij niet
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alleen gaat om een kwestie van opportuniteit, maar dat
daarmee ook een fundamentele principiële zaak aan
de orde is. Over praktische kwesties zal de overheid
zich moeten laten informeren door inrichtingsdirec-
teuren, de principiële kwestie behoort centraal tussen
overheid en zendende instanties te worden geregeld.
Deconcentratie van de budgetten voor geestelijke ver-
zorging staat dat laatste echter in de weg. Zij maakt
haar inpassing juist primair afhankelijk van het beleid
van de directeuren als managers van de inrichtingen.
Noch de centrale overheid, noch de zendende instan-
ties hebben dan nog effectieve middelen in handen om
een inkapseling van de geestelijke verzorging in de
werkzaamheden van de inrichtingen te verhinderen.

Deconcentratie van budgetten

Door deconcentratie wordt de verhouding tussen
gedetineerden en geestelijk verzorgers op een princi-
pieel onaanvaardbare manier verstoord. Tussen direc-
teur en geestelijk verzorger behoort ten opzichte van
gedetineerden een zelfde scheiding te bestaan als die
tussen staat en kerk ten opzichte van staatsburgers.
Om praktische redenen zal telkens overleg en samen-
werking nodig zijn tussen directeur en geestelijk ver-
zorger, zoals nu ook gebeurt. Wanneer echter de
budgetten worden toegewezen aan de directeuren, dan
verkrijgen zij een overwicht ten opzichte van de ver-
zorgers. Op die manier wordt in feite de onafhanke-
lijkheid van de geestelijk verzorgers decentraal
uitgehold, zonder dat daar nog centraal tegenwicht
tegen kan worden geboden. Het is zelfs de vraag of
deze ontwikkeling met voldoende scherpte door de
centrale overheid kan worden waargenomen.
Er zijn nog andere consequenties waarop de centrale
overheid nu al onvoldoende zicht lijkt te hebben. De
belangrijkste daarvan is de volgende. De relatie tussen
geestelijk verzorger en gedetineerde moet een ver-
trouwensrelatie zijn. Is zij dat niet, dan zal aan de kant
van de gedetineerde zelfs geen begin van een verin-
nerlijking plaatsvinden van zijn veroordeling, de hem
opgelegde vrijheidsstraf en zijn daaraan voorafgaan-
de levensloop. Toch zal telkens naar de ontwikkeling
van een dergelijk besef moeten worden gestreefd, wil
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de vrijheidsstraf niet puur en alleen een middel zijn
om iemand tijdelijk aan de samenleving te onttrekken.
Dat het meetbare succes van het streven naar deze ont-
wikkeling tot nu toe klein is, is een slecht argument om
het op te geven. Wordt dit streven opgegeven, dan zou
dat voor zowel degenen binnen als degenen buiten de
strafinrichtingen een perfecte legitimatie bieden om
straffen te beschouwen als niets anders dan risico's die
moeten worden ingecalculeerd in onze pogingen om
ten koste van anderen voordelen te behalen. Tegelij-
kertijd wordt met het prijsgeven van dit ideële doel een
van de beweegredenen weggenomen om verbetering
van het strafstelsel na te streven.

Kwantiteiten en kwaliteiten

Om misverstanden te voorkomen wil ik uitdrukkelijk
stellen dat mijn bezwaren zich niet richten tegen
pogingen om op een rationele, instrumentele manier
de effectiviteit van straffen te verhogen - net zo min als
ik mij verzet tegen rationele methodes om mijn
gezondheid te bevorderen of het openbaar vervoer te
verbeteren. Waar ik mij wel tegen verzet is een zoda-
nige instrumentalisering van de verhoudingen tussen
mensen, dat de menselijke waardigheid wordt platge-
walst onder het geweld van berekenende, verstande-
lijke overwegingen. Niet alleen de mensen die zo
worden behandeld (in dit geval delinquenten), maar
ook degenen die hen behandelen worden op deze wijze
gereduceerd tot nummers - en in het beste geval tot
intelligente, calculerende robots. En dit blijft niet
beperkt tot de omgang binnen strafinrichtingen. Wat
zich daar afspeelt, heeft een uitstraling op de samen-
leving die daar in onze tijd ruim voor openstaat.
Verschillende tijden hebben verschillende termino-
logieën bedacht voor de beschouwing van mensen als
nummers. Op dit moment voert het jargon van de
managementtheorie de boventoon. Men heeft het over
de missie van een organisatie als het gaat om haar
doelstelling en over de verhouding tussen input en out-
put in plaats van die tussen kosten en baten. Waar het
op aankomt is dat input en output zo moeten worden
gedefinieerd dat zij kwantificeerbaar zijn, zodat ver-
volgens aan de hand van tellingen en metingen de
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meest efficiënte manier van werken kan worden bere-
kend. Onmiskenbaar is dit een methode met behulp
waarvan geleerd kan worden hoe de efficiëntie en de
effectiviteit van verschillende manieren van doen zich
tot elkaar verhouden. Als men de nodige verfijningen
weet aan te brengen in de definities en analyses van
wat men telt - en nog meer wanneer men deze tellin-
gen en analyses in een theoretisch verband weet te
vangen - kunnen belangrijke inzichten worden ver-
worven. Zonder deze zouden wij veel dommer en veel
minder bestand zijn tegen allerlei irrationele gedach-
ten en opwellingen. Maar deze werkwijze wordt
bezwaarlijk wanneer men haar intrinsieke beperkin-
gen en het bestaan van andere belangrijke manieren
van leren uit het oog verliest. Als men de kwantifice-
rende methode op de hoogste troon plaatst, wordt zij
in feite zelf irrationeel doordat zij blindelings wordt
gevolgd en toegepast. De beperkingen van deze metho-
de komen voort uit het feit dat iedere definitie ook een
ontkenning is van dat wat buiten de definitie valt. Men
krijgt zo te maken met abstracte variabelen (zoals de
vermaarde 'voordeurdelers', of meer ter zake 'de ple-
gers van strafbare feiten', eventueel opgesplitst naar
geslacht en leeftijd) en niet met concrete mensen
(zoals degenen die je op straat kunt ontmoeten).
De twee manieren om mensen te beschouwen die ik aan
het begin van deze tekst voor de duidelijkheid zo scherp
mogelijk heb onderscheiden, namelijk de mens als num-
mer en de mens als concrete persoon, worden in onze
dagelijkse omgang met anderen met elkaar afgewisseld
en vermengd. Mijn buren zijn gedefinieerd als bewoners
van dezelfde stad, dezelfde straat, met een huisnummer
één hoger of één lager dan het mijne, enzovoorts. Tege-
lijkertijd zijn het mensen bij wie ik op bezoek kan gaan
en die dat bij mij kunnen doen, met wie ik een gesprek
kan voeren, met wie ik het eens of oneens kan zijn, enzo-
voorts. Al naar gelang de omgang die wij met elkaar heb-
ben, zal de ene of de andere manier van beschouwen
meer op de voorgrond staan. Maar hoe dan ook vormen
de concrete personen in die omgang de kern van de
onderlinge verhoudingen. Dat kan wel veranderen; wan-
neer bekend wordt dat de kopers van het buurhuis zwar-
te mensen zijn of zigeuners, of dat meneer een pedofiel
is. Dan worden de buren opeens nummers en wel num-
mers met een grof negatief voorteken.
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De noodzaak van een vertrouwensrelatie

Er is geen twijfel over mogelijk dat in de bejegening
van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen door
allen die in dienst van die inrichtingen werken, van
hoog tot laag, professionaliteit de overhand moet heb-
ben - al was het maar om willekeur in de behandeling
uit te sluiten en om die behandeling aan het doel van
de vrijheidsstraf te doen beantwoorden. Naar de aard
van de functies kan dit niet wezenlijk een vertrou-
wensrelatie zijn. Daarentegen behoort de vertrou-
wensrelatie in de contacten tussen gedetineerden en
humanistisch raadslieden, aalmoezeniers en predi-
kanten juist wel tot de kern van dit werk. In die con-
tacten wordt op een professionele wijze gestreefd naar
het scheppen van die vertrouwensband. Daarom zal de
bejegening van de gedetineerden door de geestelijk
verzorgers vooral op kwalitatieve gegevens moeten
rusten, zoals de levensgeschiedenis van de gedeti-
neerde; zijn gedrag tegenover de inrichtingswerkers,
de medegevangenen en de geestelijke verzorger, en
dergelijke. Deze gegevens worden niet kwantitatief, sta-
tistisch verwerkt, maar worden in de ervaring van de
geestelijk verzorger opgeslagen, door hem met elkaar
in verband gebracht en vergeleken, en gaandeweg
zoveel mogelijk tot een samenhangende visie op de
individuele persoon van de gedetineerde verwerkt.
Voor de raadspersonen die actief zijn in het kader van
de Humanistische Geestelijke Verzorging - maar ik
. maak me sterk dat dit niet alleen voor hen geldt - kan
er geen twijfel over bestaan dat zij zowel op principië-
le als op praktische gronden onafhankelijk van de
directie van de inrichtingen moeten kunnen functio-
neren. Om vertrouwensrelaties met de gedetineerden
op te kunnen bouwen, moet die onafhankelijkheid
bovendien aan de gedetineerden blijken. Het vergt
geen buitenissig voorstellingsvermogen om in te zien
dat de overheveling van de budgetten voor de geeste-
lijke verzorging van het departement naar de direc-
teuren van de inrichtingen die onafhankelijkheid
zowel reëel als in de ogen van de gedetineerden zal
aantasten. Het vergt evenmin een bijzonder voorstel-
lingsvermogen om in te zien dat de directeuren hun
beleid meer zullen afstemmen op 'harde' cijfermati-
ge gegevens en op berichten van de eigen medewer-
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kers dan op de relatief 'zachte' gegevens die geestelij-
ke verzorgers vergaren.
De overheid moge de vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging en de scheiding van kerk en staat
met even grote woorden belijden als voorheen, door
haar voorgenomen daden zal zij deze ontkrachten. Dat
geldt voor humanistisch raadslieden niet anders dan
voor de aalmoezeniers en predikanten in penitentiai-
re inrichtingen. Je kunt, kortom, verwachten dat in de
loop van de jaren de geestelijke verzorging door de
inrichtingen stap voor stap zal worden ingelijfd als een
onderdeel van de institutionele bejegening van de
gedetineerden en van het detentieproces in het alge-
meen. Het voortbestaan van een afzonderlijk budget
voor de geestelijke verzorging zal dan de betekenis
hebben van een nog slechts met de mond beleden
erkenning van de scheiding van staat en kerk.

Jan Glastra van Loon is oud-staatssecretaris van Justitie, oud-
voorzitter van het Humanistisch Verbond en oud-lid van de
Eerste Kamer der Staten Generaal
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Levenskunst en burger-
schap in een technopolis

Harry Kunneman

Deze tekst is de enigszins bewerkte

versie van de Socrateslezing die Harry
Kunneman hield op 30 november
1999.
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Inleiding

De humanistische beweging in ons land bevindt zich
op een beslissend punt in haar ontwikkeling. Sinds het
Humanistisch verbond en Humanitas vlak na de Twee-
de Wereldoorlog als gescheiden organisaties van start
gingen, zijn zowel de organisatorische structuur van
de humanistische beweging als haar levensbeschou-
welijke kader in grote lijnen onveranderd gebleven. Er
zijn de afgelopen vijftig jaar weliswaar een flink aan-
tal gebieden bijgekomen waarop humanistische orga-
nisaties actief zijn en er zijn een groot aantal nieuwe
ideeën naar voren gebracht, maar de beweging als
geheel is qua structuur en perspectief niet echt ver-
anderd. Op de drempel van de eenentwintigste eeuw
kondigt zich echter een veranderingsproces aan dat
veelbelovende aanknopingspunten lijkt te bieden voor
een revitalisering van de humanistische beweging en
voor een veel bredere erkenning van haar maatschap-
pelijke en culturele betekenis. Dit veranderingsproces
heeft twee zwaartepunten. In de eerste plaats het stre-
ven om de extreme organisatorische verkokering die
de humanistische beweging lange tijd gekenmerkt
heeft te doorbreken en nieuwe, intensieve vormen van
samenwerking te ontwikkelen. In de tweede plaats het
streven om humanisme niet meer primair als omvat-
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tend levensbeschouwelijk kader te profileren maar
vooral ook vorm te geven vanuit het brede scala aan
praktische activiteiten dat door humanistische orga-
nisaties ontplooid wordt, in directe relatie tot de con-
textspecifieke maatschappelijke en persoonlijke
vragen waarop zij zich richten. Het is mijns inziens van
groot belang dat deze verschuivingen met kracht door-
gezet worden. Niet alleen omdat ze op zich genomen
noodzakelijk zijn, maar ook omdat ze de basis vormen
voor een derde verschuiving die mijns inziens plaats
zou moeten vinden, namelijk het openleggen van nieu-
we werkterreinen en het ontwikkelen van nieuwe bed-
dingen voor reflexieve leerprocessen in directe relatie
tot de zingevingsvragen van de postmoderne cultuur.
Om de noodzaak en de betekenis van deze drie ver-
schuivingen te verhelderen, begin ik met een globale
schets van enkele structurele ontwikkelingen die ver-
antwoordelijk zijn voor de veranderde omgeving waar-
in de humanistische beweging de komende decennia
haar plaats zal moeten vinden. De belangrijkste daar-
van komen voort uit de techno-culturele transforma-
ties die de afgelopen decennia plaats hebben
gevonden, met name in de verst ontwikkelde landen,
en uit de voortdurende versnelling van technische, cul-
turele en maatschappelijke ontwikkelingen die daar-
mee gepaard gaat. Deze transformaties gaan in de
eerste plaats terug op de golf van technisch-weten-
schappelijke vernieuwingen die zich over een breed
gebied en met toenemende snelheid en urgentie aan
ons opdringen, variërend van micro-elektronica,
informatica, en telecommunicatie tot genetische modi-
ficatietechnieken, bio-elektronica, nieuwe materialen
en nieuwe energiebronnen. In de tweede plaats han-
gen deze transformaties samen met het ontstaan van
een globale economie, een economisch wereldsysteem,
waarbinnen ontwikkelingen op nationaal en regionaal
niveau rechtstreeks verbonden raken met globale ont-
wikkelingen en verschuivingen binnen de mondiale
economie. Als symbool voor deze verschuivingen
gebruik ik het begrip 'technopool', in aansluiting bij
een invloedrijk theoreticus van de mondiale netwerk-
maatschappij, Manuel Casteils. Wanneer de huidige
ontwikkelingen in ons land zich onveranderd door-
zetten, dan zal Nederland zich naar alle waarschijnlijk-
heid de komende decennia tot één grote technopool
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ontwikkelen. De toekomst van de humanistische bewe-
ging zal in mijn ogen grotendeels afhangen van de
manier waarop wij ons tot deze ontwikkeling en de
gevolgen daarvan zullen verhouden. Wanneer wij er
niet in slagen om daar adequaat op in te haken, dan
bestaat er een grote kans dat de levensbeschouwelijk
geprofileerde onderdelen van de beweging de komen-
de decennia een zachte dood zullen sterven, terwijl de
praktisch georiënteerde onderdelen van de beweging
hun humanistische identiteit waarschijnlijk steeds
verder verliezen en als 'neutrale' organisaties verder
zullen gaan. Wanneer de humanistische beweging er
echter in zou slagen om een actieve verhouding te ont-
wikkelen tot de dynamiek van de technomaatschappij
en de mogelijkheden en risico's die daaruit voort-
spruiten, dan vormt een nieuwe bloei van de huma-
nistische beweging in de komende decennia in mijn
ogen een reële mogelijkheid. Om dat te verhelderen ga
ik eerst wat dieper in op het begrip technopool, om
vervolgens te schetsen hoe deze metafoor kan helpen
om een steekhoudende visie op de toekomst van de
humanistische beweging te ontwikkelen.

Silicon Valley

Naar analogie van het begrip 'metropool' heeft CasteIls
het begrip 'technopool' ingevoerd ter aanduiding van
de nieuwe centra van technologische vernieuwing die
de afgelopen decennia overal ter wereld in snel tempo
uit de grond zijn gerezen. Het klassieke model voor
deze centra is het roemruchte Silicon Valley in Cali-
fornië, waar vanaf de jaren zeventig een groot deel van
de belangrijkste technologische vernieuwingen op het
gebied van computer- en informatietechnologie zijn
voorbereid. Hier valt volgens vele economen ook de
bakermat te vinden voor de productiviteitsgroei en de
voortdurende toename van economische rijkdom die
de 'nieuwe economie', althans aan de oppervlakte
gezien, kenmerkt. Silicon Valley verschaft het model
voor andere bekende technopolen, zoals Bostons High-
way 128, het Science Park van de University of Cam-
bridge, Sophia-Antipolis bij Nice aan de Cote d'Azur,
'München Valley' in Duitsland en Tsukuba en Kansai
in Japan. Daarom schets ik enkele centrale kenmerken
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van de ontwikkeling van Silicon Valley tot een techno-
pool, om vervolgens te laten zien dat belangrijke ken-
merken van deze technopool steeds meer van kracht
worden voor de technosamenleving in haar geheel.
Het ontstaan van Silicon Valley als technopool reikt
terug naar het begin van de jaren vijftig, naar Fredrick
Terman, geboren in Californië, die in Stanford en Bos-
ton studeerde maar na zijn studie terugging naar Palo
Alto omdat het klimaat daar beter was voor zijn
gezondheid. In de loop van de jaren vijftig stichtte hij
als vice-president van Stanford University op land van
de universiteit het Stanford lndustrial Park, waar gese-
lecteerde bedrijven en bedrijfjes met name op het
gebied van de elektronica tegen lage tarieven konden
bouwen en in direct contact met de universiteit aan
vernieuwingen konden werken. Die ontwikkeling
kwam in een stroomversnelling toen halverwege de
jaren vijftig William Shockley, de Nobelprijs winnaar
en uitvinder van de transistor, een nieuw bedrijf
begon, Shockley Semi conductors Laboratory, in
Mountain View vlakbij Palo Alto - mede omdat zijn
bejaarde moeder daar woonde. Samen met acht per-
soonlijk geselecteerde briljante jonge ingenieurs werk-
te hij daar op het gebied van de transistor technologie,
tot ze na een paar jaar alle acht ruzie met hem kregen
en een nieuw bedrijf begonnen, Fairchild Semiconduc-
tors. Hier vonden de belangrijkste vernieuwingen
plaats die de lT-revolutie op gang hielpen, met name
de uitvinding van het geïntegreerde circuit en de
methode voor het industrieel produceren van IC's. Uit
Fairchild kwamen vele nieuwe elektronica bedrijfjes
voort, opgericht door ex-Fairchild ingenieurs, waar-
onder lntel en Amelco, die zich allemaal in de buurt
van het moederbedrijf in Silicon Valley vestigden. Dit
'spin-off' proces zette zich de jaren daarna door, met
als gevolg dat 40 van de 45 nieuwe bedrijven die tus-
sen 1959 en 1976 in Amerika ontstonden op het gebied
van halfgeleiders, in Silicon Valleygevestigd waren. Die
ontwikkeling werd in hoge mate bevorderd doordat het
Amerikaanse ministerie van defensie grote bedragen
investeerde in de ontwikkeling van deze nieuwe tech-
nologie, met name met het oog op haar ruimtevaart-
programma. Het ministerie van defensie bevorderde
bovendien een snelle diffusie van de resultaten van dat
onderzoek, omdat het eiste dat alle door hen gefinan-
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CÎerde ontdekkingen die niet als militair geheim
geclassificeerd werden, openbaar werden gemaakt. Die
eis viel in vruchtbare aarde, omdat er hoe dan ook
sprake was van een grote mate van uitwisseling en dif-
fusie, doordat veel van de betrokken techneuten annex
ondernemers frequent van baan wisselden, nieuwe
bedrijfjes startten en vriendjes weglokten bij de con-
currentie en zo een atmosfeer creëerden waarin ver-
nieuwingen nauwelijks af te schermen, laat staan te
monopoliseren waren. Voorop lopen in de permanen-
te stroom van innovaties was daarom de beste manier
om succes te boeken. Bovendien kwam er steeds meer
'venture capital' beschikbaar, vooral doordat er enorm
veel geld werd verdiend en een flink deel ervan door
de betrokkenen opnieuw werd geïnvesteerd in de vele
risicovolle maar veelbelovende onderneminkjes die
voortdurend werden opgericht.
In het midden van de jaren zeventig was zodoende een
innovatief milieu ontstaan waarbinnen de uitvinding
van de personal computer in korte tijd een explosie-
ve groei op gang kon brengen. Grote bedrijven zagen
toen nauwelijks brood in de PC,maar in Silicon Valley
functioneerde een informeel netwerk van jonge elek-
tronische ingenieurs en computerliefhebbers die in de
personal computer een mogelijkheid zagen om 'com-
puterpower' te democratiseren. En dat hebben ze
gedaan, in het bijzonder Bill Gates, de latere directeur
van Microsoft, en Steve Wozniak, die samen met Steve
Jobs Apple Computers op richtte. Daarmee was de
interne dynamiek van Silicon Valley als technopolis
voor lange tijd verzekerd. Zelfs toen de onstuimige
groei van bedrijven die zich direct of indirect op de
verdere ontwikkeling en de productie van de PC richt-
ten halverwege de jaren stokte - met name ten gevol-
ge van de Japanse concurrentie - zelfs toen bleven de
innovatie-netwerken van Silicon Valley als een mag-
neet werken op mensen, informatie en kapitaal en kon
Silicon Valley zijn positie als toonaangevend ontwik-
kelingscentrum op het gebied van de micro-elektro-
nica grotendeels behouden.
Het succes van Silicon Valleywas volgens CasteIls mede
te danken aan de specifieke cultuur die zich daar ont-
wikkelde. Centraal in die cultuur staat in de eerste plaats
lang, hard en enthousiast werken. In de tweede plaats
wordt die cultuur gekenmerkt door een zeer positieve

Humanistiek nr./, / ejaargang april za aa



instelling ten opzichte van nieuwe commerciële initia-
tieven en het starten van nieuwe bedrijven en bedrijf-
jes. In samenhang daarmee wordt de cultuur van
Silicon Valley in de derde plaats gekenmerkt door zeer
harde concurrentie en de bijbehorende strategische
omgangsvormen. Winnen, de beste zijn, aan kop liggen
en de concurrentie voortdurend voor blijven zijn domi-
nante waarden. Daarmee is in de vierde plaats een
extreem individualisme verbonden. Veel van de jonge
professionals en ondernemers zijn van elders afkom-
stig en leven alleen, of bewegen zich van de ene relatie
naar de andere, en ieder voor zich gelooft dat hij of zij
het in zijn eentje helemaal kan en zal maken. Ook al
geldt dat lang niet voor iedereen, toch zijn er voortdu-
rend voldoende nieuwe 'successtories' in omloop en
vertoont de streek in zijn geheel zo'n hoge levensstan-
daard dat bijna iedereen kan geloven in de mogelijkheid
van groot persoonlijk succes en toekomstige rijkdom.
Maar de oriëntatie op innovatie, competitie en indivi-
dueel succes die volgens CasteIls kenmerkend is voor
de cultuur van Silicon Valley,vraagt ook een prijs. Niet
alleen in de vorm van een sociale blikvernauwing, ten
gevolge waarvan alleen de winnaars er toe doen en
iedereen die niet mee kan komen als een loser en een
tweederangs burger wordt beschouwd. Maar ook in de
vorm van een verschijnsel dat plaatselijk bekend staat
als technostress. Daaronder vallen zowel de voortdu-
rende druk om optimaal te presteren als daarvan afge-
leide problemen, zoals overmatig drank- en drugs-
gebruik, een hoog echtscheidingspercentage en fre-
quente emotionele problemen bij de kinderen van de
betrokkenen. Daar hangen tenslotte twee kenmerken
mee samen die beschouwd kunnen worden als een
vorm van compensatie voor de technostress. Enerzijds
de bewuste ontwikkeling van ondersteunende be-
drijfsculturen, gekenmerkt door informele omgangs-
vormen, collegiale steun, flexibele werktijden en
allerlei bedrijfsgebonden recreatieve activiteiten,
anderzijds een gedragspatroon dat Castelis treffend
aanduidt als 'compenserende consumptie'. Het pro-
testantse ethos en de daarvoor kenmerkende combi-
natie van hard werken en grote spaarzaamheid die
volgens Max Webers klassieke analyse bepalend was
voor de ontwikkeling van kapitalistische samenlevin-
gen, is in de technopool vervangen door een uitbun-
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dige consumptieve levensstijl in het teken van de
onmiddellijke bevrediging van behoeften, het voort-
durend op zoek zijn naar nieuwe consumptieve moge-
lijkheden en het tegelijkertijd opvallend en nonchalant
ten toon spreiden van de eigen rijkdom.
In Silicon Valley ontstonden langs deze lijnen in de
jaren zeventig nieuwe, zeer dynamische netwerken,
waarbinnen ingenieurs, managers en kapitaalver-
schaffers in een beperkt geografisch gebied een milieu
creëerden waarin een proces van permanente, zichzelf
continuerende technologische innovatie mogelijk
werd. Dit gebeurde op basis van voortdurende diffu-
sie van nieuwe ideeën en technieken en op grond van
een cultuur waarin hard werken, concurreren, onder-
nemen en individueel succes centraal stonden.

Vier kenmerken van de technomaatschappij

Het punt waar het mij om gaat is vooral dat deze ken-
merken van Silicon Valley in toenemende mate bepa-
lend worden voor de maatschappij waarin wij leven in
haar geheel. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat Cas-
tells een volledig adequaat beeld van de technomaat-
schappij biedt. Zijn analyse is op essentiële punten
onvolledig. Maar zijn perspectief biedt de mogelijk-
heid om bepaalde fundamentele ontwikkelingen uit te
vergroten en zodoende de mogelijke betekenis daar-
van nauwkeurig te onderzoeken. Dat wil ik aan de
hand van vier kenmerken van de technomaatschappij
verhelderen.
Het eerste kenmerk betreft de belangrijkste grond-
stoffen van de technomaatschappij. Net zoals energie
de belangrijkste grondstof vormde van de negentien-
de-eeuwse industriële revolutie, gesymboliseerd door
de stoommachine en door rokende fabrieksschoor-
stenen, zo vormen kennis en informatie de belangrijk-
ste grondstoffen van de technologische revolutie die
aan het einde van de twintigste eeuw heeft plaatsge-
vonden. Het begrip informatie moet daarbij breed
worden opgevat. Het omvat niet alleen informatie-
technologie in engere zin - op gebieden als dataver-
werking, computernetwerken, robotisering, nieuwe
communicatietechnologieën en alle daarmee samen-
hangende ontwikkelingen op het gebied van de mas-
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samedia - maar ook de ontsluiting en manipulatie van
genetische codes en de zeer ingrijpende veranderin-
gen die daarmee in zicht komen op gebieden als voed-
selproductie, medicijnontwikkeling en de modificatie
van het genetisch materiaal van mensen en dieren. In
de kennis- en informatiemaatschappij, of kortweg de
technomaatschappij, zijn zowel de militaire macht van
naties als de economische voorspoed van landen en
regio's volgens CasteIls in toenemende mate afhanke-
lijk van de vraag welke positie zij innemen bij de pro-
ductie en implementatie van nieuwe kennis en nieuwe
informatietechnologie: horen zij bij de dynamische,
zelfstandig innoverende en uitbundig consumerende
kopgroep, rijden ze op afstand mee in de race of spe-
len ze nauwelijks een rol en nemen ze een marginale
positie in binnen de netwerken en stromen van de
mondiale informatiesamenleving?
Daarmee is een tweede belangrijk kenmerk aangeduid
van de technomaatschappij, namelijk de centrale posi-
tie die netwerken daarbinnen innemen. De perma-
nente innovatie die de centrale bron van rijkdom en
macht in de technomaatschappij vormt, is gesitueerd
in en afhankelijk van netwerken. Zowel in de vorm van
organisatienetwerken als in de zin van de alzijdige,
wijd vertakte informatiestromen waarvan het internet
het voertuig en het symbool vormt. In de netwerksa-
menleving maken volgens CastelIs centraal geleide,
bureaucratisch opgebouwde, naar binnen gekeerde,
aanbodsgerichte organisaties en het bijbehorende
technisch-instrumentele rationaliteitstype in snel
tempo plaats voor zich in vele richtingen vertakkende
netwerken, waarbinnen hiërarchie, controle, stabiliteit
en voorspelbaarheid vervangen zijn door uitwisseling,
zelfsturing, innovatie en emergentie op basis van flexi-
bele, betaalbare, steeds krachtiger informatie- en
communicatietechnologieën.
Een derde belangrijk kenmerk van de technomaat-
schappij hangt daar direct mee samen, namelijk de
spanningsverhouding tussen globalisering en indivi-
dualisering. De nieuwe economische interdependen-
ties en de machtsverhoudingen die via deze netwerken
gevestigd worden, brengen aan de ene kant met zich
mee dat locale en globale ontwikkelingen hecht met
elkaar verstrengeld raken, zowel op het niveau van
kapitaal-, arbeid- en goederenstromen als op het niveau
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van de beeld- en geluidsstromen van de nieuwe mas-
samedia. Aan de andere kant gaat deze globalisering
van uiteenlopende, zich steeds sneller bewegende stro-
men gepaard met nieuwe vormen van individualise-
ring, zowel op het niveau van marketingstrategieën en
commercieel aanbod, als op het niveau van persoon-
lijke verhoudingen. Mede ten gevolge van de vrouwen-
emancipatie zijn het hiërarchisch gestructureerde,
patriarchale gezin en de bijbehorende gemeenschaps-
gerichte normen en waarden afgebrokkeld. De identi-
teit van de betrokken individuen raakt in toenemende
mate verstrengeld met de positie die zij innemen bin-
nen de netwerken waarvan zij deel uitmaken of waar-
van zij uitgesloten worden. De permanente innovatie
die kenmerkend is voor technopolen en voor de tech-
nomaatschappij in haar geheel is mede afhankelijk van
een permanente dynamiek op sociaal, cultureel en per-
soonlijk niveau. Dat vraagt van individuen onder meer
het vermogen om zich in veel verschillende netwerken
tegelijk te bewegen, steeds weer nieuwe relaties aan te
gaan en zich voortdurend nieuwe kennis en nieuwe
perspectieven eigen te maken, zonder dat daarvoor
vastliggende codes of maatgevende voorbeelden voor-
handen zijn.
Dat brengt me bij een vierde bijzonder belangrijk ken-
merk van de technomaatschappij. Dat wordt door Cas-
tells slechts zijdelings aangeroerd maar is voor de
toekomst van de humanistische beweging van groot
belang. Het gaat hier om het ontstaan van een nieu-
we categorie maatschappelijke en culturele problemen
in de technomaatschappij, naast en onder de proble-
men waarop de grote politieke ideologieën van de
moderne tijd en de daaraan complementaire levens-
beschouwingen een antwoord probeerden te bieden.
Sterk vereenvoudigend gesteld, was het centrale pro-
bleem waarop de belangrijkste politieke ideologieën
van de moderne tijd -liberalisme en socialisme - een
antwoord probeerden te bieden, de productie van rijk-
dom in het spanningsveld tussen politieke en econo-
mische vrijheid enerzijds en sociale rechtvaardigheid
anderzijds. Aan het einde van de twintigste eeuw, lijkt
de sociaal-democratisch gereguleerde markteconomie
voor dit probleem een min of meer werkbare oplos-
sing te bieden. Willekeurige machtsuitoefening en
onbeperkte economische uitbuiting zijn daarbinnen
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tot op zekere hoogte aan banden gelegd. De voortdu-
rend op allerlei niveaus en met democratische mid-
delen uitgevochten politieke tegenstellingen en
inhoudelijke meningsverschillen rond het spannings-
veld tussen vrijheid en rechtvaardigheid, bieden een
culturele bedding waarbinnen permanente technolo-
gische innovatie mogelijk is en de constante toename
van (ongelijk verdeelde) rijkdom gerealiseerd kan wor-
den die de belangrijkste legitimatiebron vormt voor
de sociaal-democratisch gereguleerde marktecono-
mIe.
De technomaatschappij die langs deze lijnen aan het
einde van de twintigste eeuw ontstaan is, wordt door
velen beschouwd als een nieuwe fase in de ontwikke-
ling van de moderne samenleving, waarbinnen
bepaalde kenmerken van moderne markteconomieën
zijn uitvergroot en volledig dominant zijn geworden,
met name de innovatieve dynamiek waarvoor de tech-
nopolen model staan en de daarmee verbonden com-
penserende consumptie van autonome, op zelf-
ontplooiing gerichte individuen. Maar er zijn ook
goede redenen om de technomaatschappij als een
nieuw maatschappijtype te beschouwen, waarbinnen
een andere, postmoderne problematiek centraal staat.
Een problematiek die de moderne vragen rond vrij-
heid en rechtvaardigheid niet vervangt, maar daar om
zo te zeggen bovenop komt, zodat de moderne ant-
woorden op deze vragen in een nieuwe context komen
te staan en tegen een andere horizon aan de orde
komen, vormt niet alleen de horizon van rijkdom, vrij-
heid en rechtvaardigheid, maar ook de horizon van uit-
sluiting, duurzaamheid en zingeving.

Drie problemen

De postmoderne problematiek waar ik op doel is even
eenvoudig te omschrijven als moeilijk te analyseren.
Zij spruit voort uit het feit dat de interne dynamiek van
de technomaatschappij een nieuwe categorie bijzon-
der dringende problemen oproept, die onoplosbaar
zijn vanuit de logica van de permanente technologi-
sche versnelling die de technomaatschappij domi-
neert, terwijl de praktische omgang met die problemen
tegelijkertijd in hoge mate door de logica van de ver-
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snelling wordt bepaald. De problemen waar het hier
om gaat cirkelen als ik het goed zie om drie centrale
thema's, namelijk uitsluiting, duurzaamheid en zin-
geving.
De eerste categorie betreft de nieuwe vormen van
onrecht en uitsluiting en de nieuwe sociale tegenstel-
lingen die op mondiaal, nationaal en lokaal niveau aan
het ontstaan zijn. In de negentiende en het grootste
deel van de twintigste eeuw speelden de landen en de
individuen die het slachtoffer waren van economische
uitbuiting in ieder geval nog een rol als leveranciers
van goedkope grondstoffen en van ongeschoolde
arbeidskracht. Zij vormden anders gezegd gewild
materiaal voor uitbuiting en exploitatie. In de mate
waarin kennis en informatie zich ontwikkelen tot de
belangrijkste grondstof voor economische groei,
neemt het belang van ruwe grondstoffen tendentieel
af en wordt ongeschoolde arbeidskracht grotendeels
onbruikbaar. Waar met andere woorden gedurende de
afgelopen eeuwen een groot deel van de maatschap-
pelijke conflicten bepaald werd door de strijd om de
economische uitbuiting van arbeiders en de niets ont-
ziende exploitatie van (voormalige) koloniën - door
combinaties van kapitalisme en imperiale macht -
daar ondergaat de vraag naar rechtvaardige maat-
schappelijke verhoudingen in onze tijd een verschui-
ving. Naast uitbuiting wordt uitsluiting het centrale
probleem en wel op twee niveau's: enerzijds de uit-
sluiting van personen en groepen uit de netwerken en
de dynamiek van de technomaatschappij, anderzijds
de uitsluiting van hele landen en economieën.
Hoewel de technomaatschappij nog steeds gekenmerkt
wordt door aanzienlijke sociale ongelijkheid en door
een onrechtvaardige verdeling van rijkdom, heeft zich
daar bovenop een nieuwe problematiek ontwikkeld,
namelijk de uitsluiting van grote aantallen personen
en van groepen die irrelevant zijn voor de versnelling,
die geen enkele rol spelen in de stromen van kennis en
informatie en daarom afglijden naar de periferie van
de netwerken. Daar komen ze niet om van de honger,
maar zijn ze wel nutteloos, overbodig, irrelevant,
omdat ze niet in staat zijn te functioneren als knoop-
punt van veelvoudige relaties, als kruispunt van ken-
nis- en informatiestromen en als aanjager van de
bijbehorende productieve en consumptieve dynamiek.
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Het gaat hier om een bonte verzameling van personen
en groepen, variërend van dak- en thuislozen tot
demente bejaarden en van laaggeschoolde Marok-
kaanse jongeren tot ex-psychiatrische patiënten, die in
al hun verscheidenheid één kenmerk delen: ze hebben
weinig of niets te bieden dat als grondstof kan dienen
voor de voortgaande versnelling van de technomaat-
schappij en belanden daarom in de marges van de
netwerken en aan de randen van de stromen die deze
versnelling mogelijk maken. Datzelfde geldt ook voor
al die landen en nationale economieën die alleen maar
ruwe grondstoffen en ongeschoolde arbeidskrachten
bij te dragen hebben aan de wereldeconomie en alleen
in komen als ze door een aardbeving of door de zoveel-
ste hongersnood worden getroffen, of als er nieuwe
gruwelen uit hun midden te melden zijn. Uitsluiting
belichaamt een ander probleem dan uitbuiting, omdat
de uitgeslotenen het zelfs niet waard geacht worden
om uitgebuit te worden. Op zich is een dergelijke vorm
van uitsluiting geen nieuw probleem, omdat uitslui-
ting en marginalisering oeroude fenomenen belicha-
men. Bovendien blijft het noodzakelijk en tot op zekere
hoogte mogelijk om hedendaagse vormen van uit-
sluiting via moderne, sociaal-democratische strate-
gieën van zijn scherpste kanten te ontdoen, namelijk
via het uitbreiden van de netwerken en zo uitgeslote-
nen insluiten. Maar tegelijkertijd wordt in onze cultuur
geleidelijk aan zichtbaar dat die insluiting altijd ambi-
valent zal blijven. Niet alleen omdat die insluiting voor
de betrokkenen hoogstens een tweede- of derderangs
status op zal leveren, maar vooral ook omdat het stre-
ven de uitgeslotenen in te sluiten voorbij dreigt te gaan
aan de eigen waarde en betekenis van datgene wat de
gemarginaliseerden vertegenwoordigen. Wanneer
'werk, werk, werk' bijvoorbeeld het voornaamste ant-
woord is van de overheid op problemen van maat-
schappelijke achterstand en uitsluiting, dan wordt
daarmee niet alleen een oplossing geboden maar ook
een probleem versterkt, zoals de instroom in de WAO
laat zien. Moderne sociaal-democratische regule-
ringsvragen raken hier met andere woorden verstren-
geld met inhoudelijke vragen over de kwaliteit van ons
leven. Met zingevingsvragen die zich onttrekken aan
de logica van de versnelling.
Datzelfde geldt in nog sterkere mate voor een tweede
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categorie problemen die in de technomaatschappij
tegelijkertijd acuut worden én vanuit de logica van de
versnelling uiteindelijk onoplosbaar lijken te zijn,
namelijk de kwetsbaarheid van ons natuurlijk leefmi-
lieu en van de onvoorstelbaar rijke, maar desalniet-
temin kwetsbare en eindige hulpbronnen die dat biedt.
Ik hoef de groene litanie hier niet te herhalen om de
ernst en de omvang van de problemen waar het om
gaat te onderstrepen. De kern van de milieuproble-
matiek betreft mijns inziens het feit dat binnen de
technomaatschappij slechts die mogelijke oplossingen
daarvan serieus worden beproefd, die de versnelling
onaangetast laten of daar zelfs een bijdrage aan leve-
ren, bijvoorbeeld in de vorm van genetisch gemodifi-
ceerde graansoorten die zodanig resistent zijn tegen
landbouwgiffen dat daar meer per hectare van kan
worden toegepast. Ook ten aanzien van deze ontzag-
wekkende en uiterst verontrustende problematiek, valt
niet uit te sluiten dat de interne dynamiek van de tech-
nopolen op lange termijn via radicale technologische
vernieuwingen een min of meer werkbare oplossing
zou kunnen genereren, ook al is dat niet erg waar-
schijnlijk. Een dergelijke moderne omgang met de
milieuproblematiek impliceert echter naar alle waar-
schijnlijkheid een steeds verdergaande verstedelijking
en een onherstelbare beschadiging en verminking van
het aanzicht van onze planeet. Ook hier raken moder-
ne beheersvragen en technologische oplossingsstrate-
gieën aan inhoudelijke vragen over het soort leven dat
we zouden willen leiden; raken zij anders gezegd ver-
strengeld met zingevingsvragen waarop verdergaan-
de modernisering geen antwoord biedt.
Naast deze eerste twee problemen leidt de permanen-
te versnelling die de technomaatschappij kenmerkt
nog tot een derde categorie van problemen. Deze pro-
blematiek lijkt zich radicaal en onherroepelijk aan de
logica van de versnelling en de technologische ver-
nieuwing te onttrekken, ook al wordt onze omgang met
die problemen in toenemende mate door die versnel-
ling bepaald. Het gaat hier om een bonte familie van
problemen en dilemma's die doorgaans als zinge-
vingsvragen worden aangeduid. Die vertonen zoals
betoogd belangrijke raakvlakken met vragen rond uit-
sluiting en duurzaamheid, met name waar die vragen
een postmodern karakter krijgen en verstrengeld
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raken met de vraag naar het soort leven dat we willen
leiden. Daarnaast hebben zingevingsvragen echter ook
betrekking op existentiële vragen, op alle vragen en
dilemma's die met het menselijk bestaan als zodanig
verbonden zijn. Daaronder vallen zowel vragen rond-
om ziekte, lijden en dood als ambivalenties rond lief-
de, trouwen zorg in de relaties tussen ouders en
kinderen en in de verhoudingen tussen levenspart-
ners, respectievelijk rond ontrouw, onverschilligheid
en geweld. De bestaansknopen die wij in dit domein te
ontwarren krijgen en de manier waarop wij daarmee
om weten te gaan, zijn in hoge mate bepalend voor de
existentiële kwaliteit van ons bestaan.
De vragen waar het hier om gaat kunnen misschien
aangeduid worden als trage vragen, omdat zij in meer-
dere opzichten het tegendeel vormen van de versnel-
ling die de technopolen kenmerkt. In de eerste plaats
komen deze trage vragen niet in hoog tempo op ons
af, zoals de vragen en problemen op bijna alle werk-
plekken in de technomaatschappij, maar dienen zij
zich langzaam, zij het onontkoombaar aan. Het dui-
delijkste voorbeeld daarvan is de confrontatie met
onze sterfelijkheid, die tijdens onze jeugdjaren met
gemak en onbekommerd op afstand gehouden kan
worden, maar zich vroeger of later hoe dan ook
opdringt. Datzelfde geldt voor de emotionele ambi-
valenties die in veel gevallen de relaties tussen ouders
en kinderen en tussen partners kenmerken. Ook die
openbaren zich doorgaans slechts langzaam en drin-
gen zich pas in de loop der jaren in hun volle omvang
en complexiteit aan ons op. In de tweede plaats kan
hier van trage vragen gesproken worden, omdat zij in
veel gevallen verbonden zijn met scripts, of scenario's,
die historisch min of meer onveranderlijk lijken en
zodoende naast en onder de versnelling van de tech-
nopolen een eigen realiteit blijven belichamen die niet
of nauwelijks door die versnelling wordt beroerd.
Daarbij kan niet alleen gedacht worden aan het basa-
le psychische drama dat Freud onder de naam van het
Oedipusconflict geanalyseerd heeft, en aan alle eigen-
tijds variaties en amendementen die daarop ontwik-
keld zijn, onder meer van feministische zijde. Hier kan
ook gedacht worden aan de basale emotionele trans-
acties die de onderlinge omgang tussen mensen in veel
gevallen onbewust bepalen. Volgens de psychiater Wil-
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lem van Tilburg verdichten die transacties zich mak-
kelijk tot rolpatronen en stereotypen, zoals 'ouder-
kind', 'overwinnaar-verliezer' of 'beul-slachtoffer', die
via overdracht en tegenoverdracht de onderlinge
omgang in hoge mate kunnen structureren zonder dat
de betrokkenen zich dat duidelijk bewust zijn. Dat
brengt me bij een derde belangrijk kenmerk van trage
vragen. In veel gevallen zijn die wel als probleem voel-
baar - doorgaans in de vorm van meer of minder pijn-
lijke symptomen, zoals technostress, alcoholpro-
blemen, emotionele verwaarlozing en depressiviteit -
maar kost het tegelijkertijd bijzonder veel moeite om
ze helder te benoemen, laat staan om oplossingen te
vinden voor de problemen die achter die vragen schuil
gaan. Trage vragen zijn anders gezegd vaak ook
ondoorzichtige vragen, die eerder met zoeken dan met
vinden verbonden zijn. Tegenover de razendsnelle
digitale verwerking van informatie en de steeds ver-
dergaande beheersing van krachten en processen op
macro- en microniveau, die model staan voor de leer-
processen die in de technopolen plaatsvinden, zijn het
verhaal en de metafoor, de droom en de fantasie, het
spel en de humor, de vertwijfeling en de vreugde ken-
merkend voor onze omgang met trage vragen.

Cognitieve en narratieve leerprocessen

Tegen deze achtergrond kan ik nu mijn karakteristiek
van de postmoderne situatie preciseren aan de hand
van het onderscheid tussen twee soorten leerproces-
sen, die ik aanduid als cognitieve en narratieve leer-
processen. Het verschil daartussen gaat terug op de
verschillende ordeningskaders die eraan ten grondslag
liggen. Cognitieve kaders worden gekenmerkt door de
zoektocht naar structuren en programma 's, de speur-
tocht naar fundamentele patronen binnen een werke-
lijkheid die in zijn geheel als contingent gedacht wordt
en ook beheersbaar is, omdat wij ons eigen handelen
als contingente kracht in materiële constellaties en
processen kunnen invoegen. Narratieve kaders daar-
entegen veronderstellen een betekenisvolle werkelijk-
heid. Zij worden gekenmerkt door de zoektocht naar
een goed leven, naar een betekenisvol persoonlijk
bestaan in het kader van rechtvaardige maatschappe-
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lijke verhoudingen. Aan de hand van dit onderscheid
kan de overgang naar de postmoderne situatie geduid
worden als het ontstaan van een nieuwe verhouding
tussen cognitieve en narratieve leerprocessen.
In de negentiende en twintigste eeuw waren cognitie-
ve leerprocessen geconcentreerd in de wetenschap en
in het economische systeem en boden kerken aan de
ene kant, politieke partijen en sociale bewegingen aan
de andere kant de belangrijkste institutionele kaders
voor narratieve leerprocessen. In de postmoderne cul-
tuur raken cognitieve leerprocessen en de daarop
gebaseerde technologische vooruitgang steeds meer
verzelfstandigd ten opzichte van de narratieve bed-
dingen waaraan ze in de moderne tijd gebonden
waren. De versnelling zèlf komt centraal te staan en
heeft geen andere inzet en legitimatie meer nodig dan
het steeds sneller genereren van nieuwe consumptie-
ve en technische mogelijkheden. Daarmee is een heel
andere, historisch ongekende verhouding ontstaan
tussen cognitieve en narratieve leerprocessen. Omdat
narratieve leerprocessen grotendeels betrekking heb-
ben op trage vragen, komen deze leerprocessen ten-
dentieel in de knel naarmate in de technomaatschappij
de versnelling maatschappelijk dominant wordt. Trage
vragen laten zich namelijk niet goed versnellen - ook
al is een groot deel van de inspanningen in de heden-
daagse gezondheidszorg, het onderwijs en de organi-
satieleer daarop gericht.
Vanuit de logica van de versnelling gezien zijn uitein-
delijk slechts twee vormen van omgang met trage vra-
gen mogelijk. Een trage vraag wordt bij voorkeur
getransformeerd in een snelle vraag, een vraag die met
behulp van versnellende technieken en dus met toe-
nemende efficiency opgelost kan worden. Het gebruik
van psychofarmaca bij psychische problemen vormt
daar een goed voorbeeld van, of het genetisch modi-
ficeren van gewassen zodat ze bestand zijn tegen land-
bouwgif, of het op afstand houden van de ouderdom
via face-lifts, borstverstevigingen en liposuctie. Voor-
zover een trage vraag zich niet of onvoldoende laat ver-
snellen, treedt het tweede patroon in werking, namelijk
het wegduwen daarvan, het terugduwen van de vraag
in kwestie naar de leefwereld, naar het gebied van de
religieuze en levensbeschouwelijke kaders en de socia-
le en politieke bewegingen. Maar de beddingen die deze
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tot voor kort boden voor de omgang met trage vragen
en voor narratieve leerprocessen worden in toene-
mende mate irrelevant voor postmoderne individuen,
vooral omdat ze collectieve antwoorden boden op zin-
gevingsvragen en daarmee haaks staan op de indivi-
dualisering van zingevingsprocessen die zich in onze
tijd steeds verder doorzet. Die individualisering bete-
kent enerzijds een grote vooruitgang, omdat zij de
bevrijding van hiërarchische vormen van narratieve
machtsuitoefening met zich meebrengt en van de daar-
mee verbonden betutteling en repressie. Maar ander-
zijds brengt die individualisering een verstrekkend
probleem en een heel nieuw uitdaging met zich mee,
omdat de omgang met trage vragen en de narratieve
leerprocessen die daarbij kunnen helpen om bijzon-
dere voorwaarden vragen, om veilige ruimtes waarin
samen met anderen geëxperimenteerd kan worden met
verschillende narratieve articulaties van de eigen
geschiedenis en de eigen identiteit, met nieuwe moge-
lijkheden van onderlinge omgang en met nieuwe inter-
pretaties van traditionele bronnen. Hier ligt mijns
inziens de centrale vraag van de postmoderne cultuur
en het centrale probleem van de technomaatschappij:
hoe nieuwe sociale beddingen te creëren voor tegelij-
kertijd geïndividualiseerde én gemeenschappelijke vor-
men van omgang met zingevingsvragen, hoe nieuwe
verbindingen te creëren tussen cognitieve en narratie-
ve leerprocessen, tussen de versnelling van de tech-
nopolen en de compenserende consumptie enerzijds
en de trage vragen rond rechtvaardigheid, eindigheid
en het goede leven anderzijds? Hoe kortom de techno-
pool om te vormen tot een technopolis?

De eigenheid van humanistische
organisaties

Wanneer deze analyse enigszins hout snijdt, volgen
daar een aantal consequenties uit voor de toekomst
van de humanistische beweging in ons land. Tot voor
kort werd de beeldvorming rond het humanisme in de
lage landen gedomineerd door de levensbeschouwe-
lijke variant van het humanisme, die de afgelopen vijf-
tig jaar door het Humanistisch Verbond uitgedragen
is. Daarbinnen werd aan humanisme vormgegeven als
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een levensbeschouwing zonder god, maar met dezelf-
de omvattende pretenties als religieuze levensbe-
schouwingen, namelijk het bieden van een verza-
meling samenhangende en afdoende antwoorden op
de trage vragen van ons bestaan. Die vormgeving paste
bij en was van groot belang in de naoorlogse situatie
in ons land. Maar deze voldoet niet langer omdat het
profileren van humanisme als een levensbeschouwe-
lijk alternatief voor en dus naar het model van religi-
euze levensbeschouwingen steeds minder toekomst
heeft naarmate dat model zèlf steeds meer terrein ver-
liest. De individualisering van de levensbeschouwing
betekent niet dat steeds meer mensen humanist wor-
den, maar betekent dat steeds meer mensen helemaal
nergens bij willen horen en zelfstandige ondernemers
worden op het gebied van zingeving en levensbe-
schouwing. Vanuit humanistisch perspectief gezien is
dat mijns inziens een verheugende ontwikkeling, ook
al heeft zij ingrijpende consequenties voor de ontwik-
keling van de humanistische beweging en met name
voor het Humanistisch Verbond, omdat in de netwerk-
maatschappij het hele idee van een ideologisch en
inhoudelijk centrum uit de tijd raakt. In plaats daar-
van gaat het om het ontwikkelen van fijnmazige vor-
men van samenwerking en van wederzijdse inspiratie,
waarin onderlinge verschillen niet genegeerd worden,
maar juist het uitgangspunt vormen. De beste ingang
daartoe biedt het brede scala van praktische activitei-
ten dat niet alleen door grote humanistische organi-
saties als Humanitas en Hivos ontplooid wordt, maar
ook door het Humanistisch Verbond zelf en door klei-
nere humanistische organisaties zoals de omroep
Human, het Humanistisch Vormingsonderwijs, de
Universiteit voor Humanistiek en de stichting Socra-
tes. Samen bestrijken deze organisaties een breed scala
aan praktische activiteiten, die een 'startplatform' kun-
nen bieden voor een nieuw elan van de humanistische
beweging.
Een van de belangrijkste culturele verschuivingen die
de komst van de technomaatschappij met zich mee-
brengt, is zoals betoogd de individualisering en insti-
tutionele marginalisering van de omgang met trage
vragen. Vanuit haar eigen logica en dynamiek heeft de
technomaatschappij daarvoor maar twee patronen
beschikbaar: ofwel het omvormen van trage vragen tot
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technische en beheersmatige vragen waarop snelle en
versnelbare antwoorden mogelijk zijn, ofwel het weg-
duwen daarvan, het terugduwen van trage vragen naar
maatschappelijke enclaves en persoonlijke marges
waar zij de dynamiek van de innovatie niet in de weg
staan. In die situatie is de oeroude scheiding tussen het
sacrale en het profane domein en de daarmee ver-
bonden hiërarchische relatie tussen het verhevene en
het alledaagse niet langer adequaat om de omgang met
trage vragen cultureel te verankeren en maatschappe-
lijk in te bedden.
De centrale vraag van de postmoderne cultuur luidt
zogezien: hoe nieuwe maatschappelijke beddingen te
ontwikkelen voor narratieve leerprocessen en voor de
omgang met trage vragen binnen de kerninstituties
van de technomaatschappij? Dat kan niet door die
instituties binnen te stappen met een humanistische,
christelijke of islamitische visie op de vragen die daar
aan de orde zijn op zak, maar heeft mijns inziens uit-
sluitend kans van slagen vanuit de praktische activi-
teiten die daarbinnen aan de orde zijn en in
wisselwerking met de contextspecifieke talen en de bij-
behorende professionele expertise die daar domine-
ren. De concrete activiteiten van de verschillende
humanistische organisaties op het brede spectrum van
de maatschappelijke velden die zij bestrijken, bieden
daarvoor veelbelovende aanknopingspunten. Op dat
niveau wordt namelijk contact gemaakt met de con-
crete vragen die aan de orde zijn in centrale maat-
schappelijke domeinen zoals de zorg, het onderwijs,
het maatschappelijk werk, de massamedia en de
omgang met bestaansvragen binnen privé-relaties. Die
domeinen worden in toenemende mate beheerst door
de logica van de versnelling. Het gaat er dus om bin-
nen de verschillende instituties in kwestie in aanslui-
ting bij de specifieke maatschappelijke en persoonlijke
vragen die daar op het spel staan, beddingen te ont-
wikkelen waarbinnen nieuwe verbindingen tussen
cognitieve en narratieve leerprocessen tot stand kun-
nen komen en ruimte ontstaat voor nieuwe manieren
van omgaan met de trage vragen, die daar voortdu-
rend uit weggeduwd worden maar zich daarbinnen
ook steeds opnieuw en met toenemende urgentie aan-
dienen.
De verschuivingen die de laatste jaren binnen de
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humanistische beweging plaatsvinden in de richting
van intensievere samenwerking en het centraal stellen
van praktische activiteiten, bieden voor een dergelijk
project interessante aanknopingspunten. Maar zij roe-
pen ook de vraag op wat er bij een dergelijke koers
overblijft van humanisme als gedeeld perspectief.
Leidt een dergelijke koers niet tot het steeds verder ver-
vagen van de levensbeschouwelijke identiteit van
humanistische organisaties? Waarop berust hun
onderlinge band? Waarin bestaat kortom de eigenheid
van humanistische organisaties?
Dat zijn belangrijke vragen die een duidelijk antwoord
verdienen. De koersverandering die binnen de huma-
nistische beweging waar te nemen valt, maakt een dis-
cussie over die vragen dringend noodzakelijk. Ook
binnen de humanistische beweging zelf zijn nieuwe
beddingen nodig voor narratieve leerprocessen en
nieuwe vormen van omgang met trage vragen rond
identiteit en eigenheid. Als bijdrage aan de discussie
over de eigenheid van humanistische organisaties als
netwerken-zonder-centrum, wil ik tot slot twee begrip-
pen uitwerken die misschien enige tijd als wegwijzers
zouden kunnen dienen bij de zoektocht waar het hier
om gaat, namelijk 'levenskunst' en 'burgerschap'.

Levenskunst en burgerschap

De individualisering van zingevingsprocessen die een
belangrijk kenmerk van de technomaatschappij
vormt, impliceert geenszins een algemeen verval van
normen en waarden, zoals vaak wordt beweerd. Inte-
gendeel. De modernisering heeft niet alleen geleid tot
de institutionalisering van technologische innovatie
en tot de sociaal-democratische inbedding van de
kapitalistische markteconomie. In directe samenhang
daarmee heeft zij ook een verstrekkend moreel leer-
proces mogelijk gemaakt, namelijk de maatschappe-
lijke erkenning van individualiteit en eigenheid als
morele categorieën. Op een breed scala van maat-
schappelijke velden, variërend van opvoeding tot sek-
sualiteit' van man-vrouwrelaties tot politieke
participatie, van culturele identiteiten tot opleidingen,
en van beroepskeuzes tot bestaansvisies, is sinds de
jaren zestig langzaam maar gestaag een nieuw moreel
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inzicht doorgebroken, dat ik aanduid als het recht op
onafgestemdheid. Het gaat hier om een fascinerende
en in sommige opzichten ook problematische ver-
schuiving van het zwaartepunt van morele en ethische
overwegingen: weg van de gemeenschap en de samen-
leving, weg van geboden en verboden, weg van ver-
antwoordelijkheden en plichten, naar individuele
mogelijkheden en behoeften, naar persoonlijke
authenticiteit en naar individuele eigenheid. Ik spreek
hier van het recht op onajgestemdheid omdat het more-
le inzicht dat voor deze verschuiving bepalend is in de
kern betrekking heeft op het recht van individuen om
te verschillen, om niet bij voorbaat samen te vallen met
datgene wat belangrijke anderen van hen verwachten
of eisen. In plaats daarvan garandeert het recht op
onafgestemdheid ruimte voor 'beperkte experimen-
ten in zelf-exploratie' zoals Roberto Unger treffend
zegt. Ruimte, anders gezegd, om op basis van eigen
ervaringen, inzichten en verlangens met vallen en
opstaan uit te vinden hoe vanuit je eigen unieke moge-
lijkheden en levensloop gestalte te geven aan een goed
leven.
Het is deze zoektocht die met het begrip levenskunst
kan worden aangeduid. De wortels daarvan reiken
terug tot de klassieke cultuur van het zelf, tot Aristo-
teIes en tot de Stoa, tot renaissancedenkers als Mon-
taigne en tot vroegmoderne denkers als Shakespeare.
In de moderne tijd is de notie levenskunst vooral door
Nietzsche uitgewerkt en door een van de belangrijkste
wegbereiders van het postmoderne denken: Michel
Foucault. In het tweede deel van zijn studie naar de
geschiedenis van de seksualiteit omschrijft Foucault
de levenskunst of de bestaanskunsten zoals hij zegt als
volgt:

'Daaronder moeten weldoordachte en bewuste praktij-
ken worden verstaan waarmee mensen niet alleen
gedragsregels voor zichzelf vaststellen maar proberen
zich te veranderen, hun eigen wezen te wijzigen en van
hun leven een kunstwerk te maken dat bepaalde esthe-
tische waarden meedraagt en aan bepaalde stijlcriteria
beantwoordt. '

Centraal in Foucaults opvatting van levenskunst staat
dus de bewuste vormgeving van het eigen bestaan in
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het kader van specifieke praktijken, op een manier die
een eigen vormgeving te zien geeft en een eigen hand-
tekening waard is: dit heb ik van mijn leven gemaakt,
zo heb ik willen worden. Die stilering staat niet alleen
in het teken van een geslaagd bestaan in de zin van een
stralend leven, maar betreft nadrukkelijk ook de
omgang met trage vragen, de omgang met relaties en
met erotiek, met gezondheid en ziekte, met de wissel-
valligheden van het lot en met de noodzaak te moeten
sterven. Levenskunst heeft anders gezegd te maken
met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen
leven, met zelfzorg, niet in antwoord op een moreel
gebod maar in relatie tot de eigen onafgestemdheid en
tot de uitdaging een bestaan te leiden dat het waard
is om gezien en geleefd te worden.
Levenskunst is zogezien primair aan esthetische maat-
staven gebonden. Het gaat om de individuele inspan-
ning om iets moois en waardevols van je bestaan te
maken, om jezelf te willen ontwikkelen, om te durven
zoeken en te willen experimenteren, om te willen leren
van je ervaringen. Net zoals een scheppend kunstenaar
na lang werken aan een beeld, schilderij, boek af
muziekstuk, tenslotte zegt: nu is het klaar, zo is het
goed, nu wil ik er niet meer aankomen, en zodoende
in de creatieve omgang met het materiaal zijn eigen
maatstaven volgt en ontdekt. Precies zo is het de per-
soon zelf die haar eigen onafgestemdheid exploreert.
Die mogelijke voortzettingen van haar leven over-
weegt en al doende op hun waarde toetst. Levenskunst
onder postmoderne culturele voorwaarden staat niet
alleen mijlenver af van alles wat met plicht en verticaal
opgelegde morele verantwoordelijkheid van doen
heeft, maar staat ook op gespannen voet met alle maat-
gevende voorbeelden, wijze lessen en verheven goe-
roes die zich als zeker houvast voor een authentiek
bestaan aanbieden. Humanistische levenskunst onder
postmoderne voorwaarden is gericht op het aandur-
ven en verkennen van de eigen onafgestemdheid, op
het explorerend vormgeven van het eigen bestaan.
Een aldus begrepen levenskunst kan mijns inziens
tegen de achtergrond van humanistische tradities zèlf
als een ethisch principe en als een morele waarde wor-
den opgevat. Een ethisch principe in de zin van een
aansporing en een opwekking: durf te leven, durf af te
wijken, durf te onderzoeken waar het voor jou om gaat;
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onze ervaring en onze hoop is dat je leven dan rijker
en voller zal zijn, meer diepgang zal kennen, echt bete-
kenisvol zal zijn. En een universele morele waarde in
die zin dat vanuit humanistische tradities gezien de
ruimte om een dergelijke persoonlijke zoektocht te
kunnen ondernemen een recht van ieder individu
behoort te zijn: het recht op onafgestemdheid als 'ont-
werpprincipe' voor relaties tussen mensen, met name
wat hun omgang met trage vragen betreft.
Een dergelijke vorm van levenskunst ofbestaanses-
thetiek verwijst naar een uitdaging die voor steeds
meer postmoderne individuen een acute betekenis
krijgt: hoe vorm te geven aan mijn eigen bestaan op
een manier die voor mijzelf daadwerkelijk betekenis
heeft, zonder daarbij af te gaan op het gezag van auto-
riteiten en de verleiding van maatgevende voorbeel-
den? Het positief bekrachtigen van deze postmoderne
individualisering, het consequent opkomen voor de
culturele en maatschappelijke voorwaarden die per-
soonlijke zingeving kunnen bevorderen, en het helpen
creëren van ruimte voor mensen om hun ervaringen
daarmee te delen en samen nieuwe zoekrichtingen te
overwegen en te exploreren, lijken mij centrale inhou-
delijke oriëntatiepunten voor een hedendaags huma-
nisme.
Maar dat is slechts de helft van het verhaal. De nadruk
op individualiteit en persoonlijke ontwikkeling is
namelijk binnen humanistische tradities steeds weer
verbonden met een tweede thema dat met het begrip
burgerschap verbonden is en niet zozeer verwijst naar
de verschillen tussen mensen alswel naar hun gelijk-
waardigheid en naar de politieke en sociale rechten
met behulp waarvan praktisch gestalte gegeven kan
worden aan die gelijkwaardigheid. Het gaat hier met
andere woorden niet om het recht om af te kunnen wij-
ken, maar om het recht gerespecteerd en geëerbiedigd
te worden.
Bij nadere beschouwing kunnen binnen het begrip
burgerschap twee betekeniscomponenten onder-
scheiden worden. Het begrip heeft in de eerste plaats
een politiek-theoretische betekenis, die betrekking
heeft op de kenmerken van de rechtsstaat en daarbin-
nen de rechten van burgers specificeert: enerzijds het
gelijke recht van alle burgers om gevrijwaard te blij-
ven van onwettige vormen van inmenging in hun
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bestaan en het recht om naar eigen inzicht te partici-
peren in processen van politieke besluitvorming.
Anderzijds het recht op een bestaan waarin de maat-
schappelijke en culturele voorwaarden voor die parti-
cipatie, voor zover dat mogelijk is veilig gesteld worden
door de overheid en door aanvullende netwerken van
ondersteunende organisaties. Wezouden dit de more-
le component van burgerschap kunnen noemen,
omdat het hier om een universeel recht van alle men-
sen gaat, dat vanuit humanistisch perspectief gezien
een noodzakelijke voorwaarde voor een goed leven
vormt. Daarnaast wordt de betekenis van het begrip
'burgerschap' nog door een tweede, ethische compo-
nent bepaald, die een brug vormt naar het begrip
levenskunst. Het gaat hier om de gedachte dat poli-
tieke participatie niet alleen een recht is van alle bur-
gers in een democratische staat, maar ook bijdraagt
aan een goed en zinvol bestaan. Centraal staat hier met
andere woorden het idee dat het ontplooien van ini-
tiatieven ten aanzien van vragen die een algemeen
belang betreffen, het deelnemen aan het publieke
debat over algemeen maatschappelijke vragen en het
participeren aan praktische activiteiten die daaraan
bijdragen, als zodanig een positieve bijdrage betekent
aan een goed, zinvol bestaan. Deze tweede betekenis-
component van het begrip 'burgerschap' vertoont een
duidelijke relatie met het begrip 'levenskunst', omdat
het een specifieke invulling daaraan geeft. Maar die
verbinding gaat ook met spanningen gepaard. Die
berusten op het feit dat levenskunst uiteindelijk naar
het onafgestemde zelf verwijst, naar de exploratie van
nieuwe mogelijkheden om een bestaan te leiden dat in
eigen ogen, volgens eigen ervaring en inzicht, waard is
om geleefd te worden, terwijl burgerschap in de kern
verwijst naar het uitvinden en tot stand brengen van
de algemene voorwaarden waaronder mensen een
goed leven kunnen leiden. Tussen die twee polen
bestaan interessante dwarsverbindingen, omdat voort-
gaande exploraties op het gebied van levenskunst een
voorwaarde vormen voor het articuleren van nieuwe
inzichten ten aanzien van de algemene voorwaarden
voor een goed leven en omdat omgekeerd vanuit die
algemene voorwaarden bepaalde invullingen van
levenskunst bevorderd of juist afgewezen kunnen wor-
den. Burgerschap en levenskunst verwijzen dus ener-
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zijds naar elkaar, maar bewegen op grond van hun
eigen inhoudelijke dynamiek ook van elkaar weg en
staan tendentieel op gespannen voet met elkaar.
Tegen deze achtergrond wil ik bepleiten om aan de
eigenheid van humanistische organisaties de komen-
de decennia gestalte te geven via het streven naar nieu-
we, spanningsvolle vormen van verbinding tussen
levenskunst en burgerschap. Niet in abstracto, maar in
de technopolen, in directe relatie met de versnelling
die voor de interne dynamiek van de technomaat-
schappij kenmerkend is. Humanistische tradities
bieden voor dergelijke verbindingen belangrijke aan-
knopingspunten, omdat het humanisme niet alleen op
levenskunst en burgerschap betrokken is, maar ook
gekenmerkt wordt door een positief-kritische ver-
houding ten opzichte van wetenschappelijke en tech-
nologische vooruitgang. Zodoende zou de huma-
nistische beweging kunnen proberen zichzelf opnieuw
te profileren in het spanningsveld tussen versnelling,
levenskunst en burgerschap. Op het niveau van cen-
trale waarden en perspectieven vormt een dergelijke
koers geenszins een breuk met de huidige uitgangs-
punten van de verschillende humanistische organisa-
ties. Maar in organisatorisch opzicht, in de beeld-
vorming naar buiten toe en met betrekking tot het
zwaartepunt van de eigen activiteiten, vraagt zo'n
koers zowel om een krachtige voortzetting van de ver-
anderingen die al in gang zijn gezet als om het ont-
plooien van nieuwe activiteiten, zoals ik in het laatste
deel van mijn betoog wil laten zien.

Samenwerking, digitalisering en innovatie

Wanneer men tegen deze achtergrond de praktische
activiteiten van de verschillende humanistische orga-
nisaties in ogenschouw neemt, wordt duidelijk dat die
op zich genomen veelbelovende aanknopingspunten
bieden voor een eigentijdse zoektocht naar nieuwe ver-
bindingen van levenskunst en burgerschap in de tech-
nomaatschappij. Op het vlak van professionele
expertise, praktische ervaring en maatschappelijke
netwerken hebben de humanistische organisaties
samen een indrukwekkend potentieel te bieden. Dat
wil ik kort toelichten voor de zwaartepunten 'levens-
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kunst' en 'burgerschap' en de verbindingen daartus-
sen die nu al in verschillende humanistische organi-
saties gelegd worden.
Op het gebied van levenskunst en het omgaan met
trage vragen is bij de raadslieden van het Humanis-
tisch Verbond een grote hoeveelheid ervaring, inzicht
en professionele deskundigheid voorhanden. Die zijn
gekoppeld aan uitgebreide veldkennis ten aanzien van
organisatorische ontwikkelingen en problemen bin-
nen de zorg, de krijgsmacht en justitie, zodat hier van
binnenuit relaties gelegd kunnen worden met alge-
mene maatschappelijke en politieke vragen rond bij
voorbeeld vergrijzing, humanitaire interventies en de
omgang met criminaliteit. Vanuit het Humanistisch
Verbond worden bovendien steun en begeleiding aan-
geboden bij uitvaarten en bij relatievieringen en wordt
gezocht naar eigentijdse vormen en rituelen voor het
markeren en gemeenschappelijk beleven van belang-
rijke levensrnomenten. Daaraan levert ook De huma-
nist als magazine een eigen, karakteristieke en
eigentijdse bijdrage. Bij het Humanistisch Vormings-
onderwijs zijn uitgebreide aandacht en professionele
deskundigheid te vinden ten aanzien van de gemeen-
schappelijke reflectie van leerlingen in het basison-
derwijs en het vervolgonderwijs op vragen rond
levenskunst en zingeving, waarbij doorgaans een
expliciete verbinding wordt gelegd met vragen rond
burgerschap en solidariteit. Die verbinding staat ook
centraal bij Humanitas, de grootste en meest complexe
organisatie uit de humanistische beweging. Op gro-
tere schaal dan in enige andere humanistische orga-
nisatie worden door Humanitas op praktisch niveau
verbindingen tot stand gebracht tussen burgerschap
en zingeving. Niet alleen door de vele vrijwilligers die
binnen Humanitas en haar werkstichtingen actief zijn,
maar ook door het grote aantal professionals die in
Humanitas-verband werkzaam zijn op een zeer breed
spectrum van maatschappelijke activiteiten, variërend
van jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg en gehandi-
captenzorg tot activiteiten op het gebied van de mul-
ticulturele samenleving en de rehabilitatie van
ex-delinquenten. Hoewel het zwaartepunt bij Huma-
nitas duidelijk op burgerschap ligt, op ondersteuning,
hulpverlening, samenlevingsopbouw en activering,
spelen vragen rond levenskunst voortdurend mee - op
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de achtergrond, maar soms ook pal op de voorgrond.
Bijvoorbeeld in een project als Homestart, waarbinnen
ervaringsdeskundigen jonge ouders desgevraagd
ondersteunen bij het omgaan met de vele vragen die
het starten van een gezin met zich mee kan brengen,
vooral als je niet al te veel cultureel kapitaal hebt mee-
gekregen om met die problemen om te gaan. De oriën-
tatie op burgerschap, ja zelfs op wereldburgerschap, is
ook kenmerkend voor Hivos, de humanistische orga-
nisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich richt
op emancipatie, democratisering en armoedebestrij-
ding in ontwikkelingslanden, met name via steun aan
lokale organisaties en initiatieven. Thema's als men-
senrechten, duurzaamheid en economische en poli-
tieke participatie nemen een centrale plaats in binnen
de activiteiten van Hivos. Maar Hivos spant zich ook
bijzonder in op het gebied van kunst en cultuur in
ontwikkelingslanden en is actief op het gebied van
gendervragen en het stimuleren van ontwikkelings-
activiteiten van en voor vrouwen. Hier raken cogni-
tieve en narratieve leerprocessen duidelijk met elkaar
verknoopt en wordt burgerschap gevoed vanuit een
specifieke omgang met levenskunst, en met behulp van
culturele verbeeldingskracht. Dat laatste geldt ook voor
de activiteiten van de omroep Human die zich zowel
op de radio als op de televisie een duidelijke plek heeft
verworven met programma's waarin eigentijdse vra-
gen op een soms speelse, soms diepgravende manier
aan de orde worden gesteld. De Universiteit voor
Humanistiek, de Stichting Socrates, het Humanistisch
Archief en het nieuwe Tijdschrift voor Humanistiek
geven tenslotte gestalte aan de wetenschappelijke en
reflexieve poot van de humanistische beweging en
doen dat op een aansprekende manier, getuige onder
meer de opvallende toename van het aantal studenten
aan de UvH en de gestage uitbreiding van het aantal
Socrates-Ieerstoelen.
Uit deze opsomming komt naar voren dat de huma-
nistische beweging in haar geheel inderdaad een breed
spectrum van maatschappelijke velden bestrijkt en op
uitlopende manieren verbindingen tussen levenskunst
en burgerschap tot stand brengt in centrale maat-
schappelijke domeinen zoals de zorg, het onderwijs,
het maatschappelijk werk, de massamedia en de
omgang met bestaansvragen op privé-niveau. Maar in
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de beeldvorming rond humanisme in ons land komen
de spanwijdte en de relevantie van die activiteiten vaak
niet goed tot hun recht. Om te bevorderen dat dat meer
gebeurt zijn denk ik minstens drie verschuivingen
noodzakelijk. Twee daarvan zijn de laatste jaren al in
gang gezet en verdienen krachtige ondersteuning, een
derde verschuiving moet nog aangepakt worden en zal
extra inspanningen vragen.
De eerste verschuiving betreft de reeds gesignaleer-
de, eenzijdige en niet altijd even positieve beeldvor-
ming rond humanisme in ons land. In de beeld-
vorming domineert niet het brede scala aan maat-
schappelijk relevante activiteiten van humanistische
organisaties, maar een beperkt onderdeel van die acti-
viteiten, namelijk het bieden van een levensbeschou-
welijke thuishaven voor de buitenkerkelijken in ons
land. Tekenend in dit verband is het feit dat verreweg
de grootste en meest actieve humanistische organisa-
tie, Humanitas, allerminst op de eerste plaats komt in
de huidige beeldvorming rond humanisme, terwijl
omgekeerd de overgrote meerderheid van de vele vrij-
willigers die Humanitas weet te mobiliseren, maar ook
een groot aantal professionals en bestuurders, met
name in de werkstichtingen, geen sterke band lijkt te
onderhouden met humanisme als levensovertuiging
en het werk doet vanuit een praktisch engagement met
de concrete activiteiten die men ontplooit. Hetzelfde
geldt tot op zekere hoogte voor Hivos, dat in de beeld-
vorming zowel binnen als buiten de humanistische
beweging nauwelijks de erkenning en waardering
ondervindt die het op grond van de kwaliteit en de
maatschappelijke relevantie van de eigen activiteiten
zou verdienen. Met als gevolg dat omgekeerd die kwa-
liteit ook nauwelijks afstraalt op de beeldvorming in
ons land rond humanisme in het algemeen.
Daarmee kom ik bij een tweede ingrijpende verschui-
ving die rechtstreeks met de eerste samenhangt en
betrekking heeft op de verregaande verkokering van de
beweging en het onthutsende gebrek aan samenwer-
king dat tot voor kort tussen humanistische organisa-
ties bestond, zowel op het niveau van praktische
activiteiten als op inhoudelijk vlak. Dat is begrijpelijk,
niet alleen omdat zij stuk voor stuk hun handen vol
hadden en hebben aan hun eigen kerntaken, maar ook
omdat de specifieke inhoudelijke profilering van huma-
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nisme in ons land in termen van een omvattende
levensbeschouwing - als een perspectief dat vooral uit-
gangspunten, overtuigingen en ideeën betreft in plaats
van activiteiten en diensten - zich niet goed leende als
bindmiddel tussen de verschillende praktisch gerich-
te organisaties onderling. Inmiddels heeft zich hier ech-
ter een duidelijk verbetering ten goede voorgedaan. Er
zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd in de
vorm van de Humanistische Alliantie en het Humanis-
tisch Kenniscentrum en er vindt verdichting plaats,
onder meer via de samenvoeging van de twee weten-
schappelijke tijdschriften Praktische Humanistiek en
Rekenschap tot het nieuwe Tijdschrift voor Humanistiek,
dat zich ten doel stelt om actuele maatschappelijke vra-
gen te belichten in relatie tot de praktische activiteiten
van de verschillende humanistische organisaties. Een
verdere versterking van de onderlinge banden en nieu-
we, intensieve vormen van samenwerking zijn in mijn
ogen een dringende noodzaak.
De interne dynamiek van de technomaatschappij en
de daardoor gegenereerde maatschappelijke en per-
soonlijke vragen bieden nadrukkelijk kansen voor een
eigentijds humanisme dat zich situeert in het span-
ningsveld tussen levenskunst, burgerschap en de logi-
ca van versnelling. Maar diezelfde dynamiek stelt ook
harde randvoorwaarden op het gebied van schaal-
grootte, professionaliteit, communicatieve kwaliteit en
integriteit van de organisaties die daarbinnen een rol
van betekenis willen spelen. Alleen alom enige aan-
dacht te trekken binnen de enorme stromen van infor-
matie en prikkels die de hedendaagse massamedia
produceren, zijn een bepaalde schaalgrootte en een
professionele uitstraling vereist, die waarschijnlijk voor
een aantal humanistische organisaties in hun eentje
steeds moeilijker op te brengen zullen zijn. Daar komt
nog bij dat de media en de patronen van de commu-
nicatie zelf in hoog tempo aan het veranderen zijn. In
de technomaatschappij domineert de multimediale
beeldcultuur en ontstaan in hoog tempo nieuwe, voor-
heen ongekende communicatievormen en communi-
catiekanalen, die zowel voor de communicatie binnen
de beweging als voor haar maatschappelijke profile-
ring nieuwe mogelijkheden en nieuwe, verstrekken-
de eisen stellen, waaraan waarschijnlijk allen via
intensieve samenwerking voldaan zal kunnen worden.
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Daarmee kom ik bij de derde verschuiving die mijns
inziens noodzakelijk is, naast de verschuiving van een
levensbeschouwelijke naar een praktisch gerichte pro-
filering van humanisme en de noodzaak van inten-
sieve samenwerking: namelijk de mogelijkheid en de
wenselijkheid van een drastische uitbreiding van de
gebieden waarop humanistische organisaties zich rich-
ten op basis van een nadrukkelijke oriëntatie op
inhoudelijke en organisatorische innovatie binnen de
humanistische beweging in haar geheel. Bij het ont-
sluiten van nieuwe gebieden gaat het mijns inziens
enerzijds om de vele beleidsvoorbereidende en uit-
voerende overheidsdiensten, anderzijds om het
bedrijfsleven. Het gaat hier anders gezegd om de orga-
nisaties en instituties waar de dynamiek van de tech-
nomaatschappij primair gestalte krijgt en waar de
randvoorwaarden voor voortgaande versnelling veilig
worden gesteld. Wanneer men het huidige aanbod van
humanistische organisaties overziet, valt op dat veel
daarvan gericht is op het begeleiden en ondersteunen
van mensen in moeilijke situaties. Daar is niets mis
mee. Integendeel, verbindingen tussen levenskunst en
burgerschap komen bij uitstek in dergelijke situaties
tot stand en zijn daar ook hard nodig. Maar tegelij-
kertijd komt het mij voor dat de potenties van het
hedendaagse humanisme onderbenut blijven indien
humanistische organisaties vooral actief zijn als hoe-
ders van de trage vragen, die door de dynamiek van de
technomaatschappij worden verdrongen of naar maat-
schappelijke en persoonlijke marges worden verban-
nen. Het kernprobleem van de postmoderne
samenleving en de centrale uitdaging voor een heden-
daags humanisme is mijns inziens de vraag hoe voor
de trage vragen rond uitsluiting, duurzaamheid en zin-
geving ruimte te maken binnen de instituties en orga-
nisaties waar de technologische, culturele en
maatschappelijke versnelling primair gestalte krijgt.
De centrale vraag luidt met andere woorden hoe nieu-
we beddingen te creëren voor narratieve leerproces-
sen, voorbij de religieuze scheiding tussen het sacrale
en het profane domein en voorbij de moderne subjec-
tivering van zingevingsvragen, dat wil zeggen binnen
de netwerken waar de dynamiek van de technomaat-
schappij in steeds hoger tempo aangedreven en voort-
gedreven wordt: binnen bedrijven, overheids-
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instellingen en de massamedia. Om daar aansluiting
bij te vinden is een consequente gerichtheid op inhou-
delijke en organisatorische innovatie binnen huma-
nistische organisaties zelf en binnen de beweging in
haar geheel vereist.
De noodz;ak tot innovatie betreft niet alleen de digi-
talisering en 'medialisering' van de maatschappelij-
ke zichtbaarheid en het aanbod van humanistische
organisaties, hoewel het belang en de urgentie daar-
van moeilijk overschat kunnen worden. Deze heeft ook
betrekking op de ontwikkeling van nieuwe diensten op
nieuwe plekken, met name bij de overheid en in het
bedrijfsleven. Binnen de humanistische beweging
overheerste tot voor kort niet alleen een hoge mate van
verkokering, maar als ik het goed zie ook een sterk
aanbodgerichte oriëntatie, die in hoge mate bepaald
wordt door de geschiedenis, de cultuur en de kernac-
tiviteiten van de verschillende organisaties. Zodoende
werd er nauwelijks actief gezocht naar mogelijkheden
om de professionele expertise die in de verschillende
organisaties aanwezig is, te combineren met het oog
op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in directe
samenspraak met potentiële afnemers. Wanneer men
naar alle organisaties samen kijkt, alsof die één grote,
wijd vertakte dienstverlenende organisaties zouden
vormen, dan wordt duidelijk dat hier een zeer brede
en tamelijk unieke combinatie van professionele
expertise en van betrokken professionals en vrijwil-
ligers voorhanden is, die veelbelovende mogelijkhe-
den biedt voor innoverende projecten; niet alleen op
nieuwe terreinen ten bate van overheden en het
bedrijfsleven, maar ook binnen de velden waarop de
verschillende organisaties nu al actief zijn. Het lijkt mij
voor de toekomst van de humanistische beweging van
groot belang dat humanisme in de beeldvorming ver-
bonden gaat worden met innoverende, praktisch
gerichte initiatieven en activiteiten, gericht op het ver-
binden van levenskunst en burgerschap binnen de net-
werken van de technomaatschappij.
Daarmee kom ik bij het slot van mijn betoog dat waar-
schijnlijk veel vragen oproept. Op een van de belang-
rijkste daarvan wil ik afsluitend ingaan, de vraag
namelijk of er überhaupt wel aanknopingspunten
bestaan binnen de centrale instituties van de netwerk-
maatschappij voor de ontwikkeling van nieuwe

81



reflexieve ruimtes en voor het totstandkomen van
nieuwe verbindingen tussen cognitieve en narratieve
leerprocessen. Wordt de logica van de versnelling niet
ex hypothesi gekenmerkt door het verdringen van
trage vragen, respectievelijk de transformatie daarvan
tot technisch oplosbare problemen? Zit er eigenlijk wel
iemand te wachten op humanisten met nobele inten-
ties en met uitbreidingsplannen?
Op deze voor mijn betoog cruciale tegenwerping wil
ik drie complementaire antwoorden beproeven. In de
eerste plaats lijkt het mij van belang onder ogen te zien
dat de dynamiek van de versnelling aan de ene kant en
morele leerprocessen aan de andere kant niet alleen
maar tegenpolen vormen. Om dat duidelijk te maken
kan niet alleen gewezen worden op het failliet van fas-
cisme en communisme, die als politieke ideologieën
te weinig ruimte boden aan vrijheid en rechtvaardig-
heid en mede daarom op het vlak van technologische
en militaire macht uiteindelijk het onderspit hebben
gedolven. Daarnaast kan ook gewezen worden op ont-
wikkelingen binnen de hedendaagse organisatietheo-
rie, hoe ambivalent die ook zijn. Bijvoorbeeld op het
gebied van 'human resources management' en het
bevorderen van innovatieve bedrijfsculturen waarbij
communicatieve waarden als openheid, gelijkwaar-
digheid en aandacht voor de persoon en de emoties
van de betrokkenen nadrukkelijk een rol spelen. Of de
aarzelende opkomst van bredere definities van
bedrijfssucces, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking
komen in een slogan als 'profit, people and plan et'. Of
in ontwikkelingen binnen de overheid waar centralis-
tische en hiërarchische sturingsmodellen hier en daar
plaats maken voor participatieve en communicatieve
vormen van beleidsontwikkeling en implementatie.
Duidelijk is echter dat dergelijke ontwikkelingen ten
diepste ambivalent blijven. Cognitieve leerprocessen,
efficiency, prestatie en versnelling staan centraal, en
ruimte voor narratieve leerprocessen en voor com-
plexere, ook door morele overwegingen bepaalde ana-
lyses van de vragen waar men voor staat, komt in de
meeste gevallen slechts onder grote druk tot stand. Die
druk is uiteindelijk afkomstig van moeizaam bevoch-
ten verschuivingen op het gebied van normen, waar-
den en identiteitsmodellen.
Dit brengt mij bij mijn tweede antwoord op de vraag
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naar concrete aanknopingspunten voor de verschui-
vingen die ik bepleit. Die zijn vooral te vinden op het
niveau van verschuivende beelden en opvattingen rond
een goed leven en een zinvol bestaan. Het is duidelijk
dat de cultuur van Silicon Valley zoals ik die kort heb
aangeduid zonder meer de overhand heeft gekregen
binnen de technomaatschappij. Dat wil zeggen: de
oriëntatie op succes, werk en compenserende con-
sumptie is zonder twijfel maatschappelijk dominant,
maar wij leven geenszins in een monocultuur. Wie wat
dieper graaft stuit ook op een complex geheel van
onderstromen die hun energie vooral ontlenen aan de
individualisering en democratisering die de grote
morele verworvenheid van moderne samenlevingen
belichamen. Deze onderstromen wijzen in de richting
van een radicalisering en spiritualisering van die pro-
cessen, doordat de vraag naar een goed leven op basis
van politieke participatie en sociale rechtvaardigheid,
nu ook de omgang met existentiële vragen en het recht
op onafgestemdheid gaat omvatten. Op basis van de
moeizame verworvenheden die moderne maatschap-
pijen ondanks alles op het vlak van vrijheid en recht-
vaardigheid hebben geboekt, wordt zingeving zogezien
in de postmoderne cultuur het centrale persoonlijke
en maatschappelijke probleem. Die zingevingsvragen
krijgen concreet gestalte binnen de instituties en orga-
nisaties van de technomaatschappij: op de werkplek,
op scholen, in zorginstellingen, in contact met over-
heidsapparaten en in relatie tot de massamedia. De
hamvraag is dus in hoeverre hedendaagse individuen
toe zullen blijven staan dat hun zoektocht naar een
authentiek leven en hun zorgen over de wereld waar-
in ze leven binnen die instituties en organisaties steeds
weer op de eisen van de versnelling worden afgestemd
en aan de logica daarvan onderworpen worden. Ook
hier is sprake van diepe ambivalenties, want diezelfde
logica levert ook de materiële basis en een groot deel
van de culturele en technologische hulpmiddelen voor
die zoektochten.
Daarmee kom ik tenslotte bij het derde antwoord op de
vraag naar concrete aanknopingspunten voor de ver-
schuivingen waar het mij om gaat. Dat antwoord luidt
dat op die vraag geen sluitend cognitief antwoord
mogelijk is en een groot verhaal geen soelaas biedt. Een
postmodern humanisme heeft geen zekere grondslag,
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maar verwijst uiteindelijk naar een beeld van een moge-
lijke toekomst, naar de hoop op en het verlangen naar
een toekomst die minder door onrecht, geweld en een-
zaamheid gekenmerkt wordt en meer mensen de moge-
lijkheid biedt een leven te leiden dat in emotioneel en
relationeel opzicht rijk en zinvol is. Indien die hoop en
dat verlangen concreet gestalte kunnen krijgen in prak-
tische activiteiten waarbij de betrokkenen aansluiting
kunnen vinden op basis van respect voor hun eigenheid
en ruimte voor verschil, dan vormen zij misschien wel
de belangrijkste bijdrage die humanistische organisa-
ties heden ten dage kunnen leveren aan een humane
toekomst voor de postmoderne samenleving.

Harry Kunneman is hoogleraar praktische humanistiek aan
de Universiteit voor Humanistiek
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Heimwee naar het
humanisme

He/een Pott

Ooit, halverwege de twintigste eeuw, lag het nog voor
de hand om humanist te zijn. De strijd tegen dogma-
tisme en religieuze onverdraagzaamheid was nog in
volle gang, de kerken hadden hun gelovigen stevig in
de houdgreep en in de Nederlandse politiek verdeel-
den de confessionele zuilen onderling de macht en de
baantjes. De tijdgeest wierp onheilspellende schadu-
wen voor zich uit. 'Wij leven allerminst in een mieux
des mondes possibles, doch veeleer in een demonische
werkelijkheid,' schrijft J. P.van Praag in de vergeelde
brochure 'Modern Humanisme', die ik gratis bij het
antiquariaat mocht meenemen. Er is een belangrijke
taak weggelegd voor de humanisten, meent de toen-
malige voorzitter van het Humanistisch Verbond. In
een tijd van dreigend nihilisme, van ontworteling door
industrialisering en secularisatie, is er meer dan ooit
behoefte aan een kritische visie, een omvattende
levensbeschouwing waarin de mens centraal staat. Van
Praag heeft tijdens het schrijven van zijn tekst de laat-
ste wereldoorlog nog vers in het geheugen; de toon is
vastberaden en enigszins grimmig. De toestand in de
wereld laat te wensen over, de voortekenen zijn niet
onverdeeld gunstig, maar alles heeft nog toekomst -
ook het humanisme.
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Intussen is die toekomst aangebroken en op de drem-
pel van het euforische digitale millennium klinken de
woorden van Van Praag gedateerd. Wij leven in een
netwerkmaatschappij, die dankzij de revolutie in de
informatietechnologie in permanente versnelling is
geraakt. De samenleving is een grote racebaan, waar
ieder zijn eigen sprintje trekt. De zuilen zijn verdwe-
nen, Nederland is ideologisch ontkerstend. Maar de
opstand der horden is uitgebleven, de ontketende mas-
sa's waar Van Praag zo bang voor was bezoeken de
meubelboulevard. Politiek is een kwestie van prag-
matisch interim management geworden, de maat-
schappelijke tegenstellingen zijn teruggedrongen,
iedereen blaakt van tevredenheid. Want het gaat goed
in de postmoderne technopool. Problemen van vrij-
heid en rechtvaardigheid (ik parafraseer nu de oor-
spronkelijke versie van de Socrateslezing van Harry
Kunneman) zijn dankzij de eendrachtige samenwer-
king van liberalen en socialisten min of meer opgelost.
Machtsmisbruik en uitbuiting zijn aan banden gelegd.
De netwerkmaatschappij genereert dynamische flex-
werkers, ondernemende, autonome, op hun zelfont-
plooiing gerichte individuen, die al consumerend hun
eigen verlangens verkennen en hun eigen variant van
het Goede Leven in praktijk proberen te brengen.
Natuurlijk zijn er nog problemen: Harry Kunneman
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wijst er expliciet op. De nieuwe globale netwerken
bestaan bij de gratie van nieuwe sociale ongelijkheid
en uitsluiting; de existentiële, 'trage' vragen, die met
leven en dood, goed en kwaad, sex en relaties te maken
hebben, zijn binnen de logica van de versnelling onop-
losbaar en dreigen te worden weggedrukt naar de
privésfeer. Maar aan het slot van de Socrateslezing res-
teert een indruk van onmiskenbaar optimisme. We
zijn op de goede weg, de samenleving lijkt haar defini-
tieve vorm te hebben gevonden. Nu alleen nog even
doorzetten en beddingen creëren. Sinds de jaren zestig
zijn er belangrijke morele leerprocessen in gang gezet,
zegt Harry, de consumptiecultuur bijkt genoeg ruim-
te te bieden voor experimenten in zelf-exploratie en
onafgestemdheid, er ontwikkelen zich nieuwe bedrijfs-
culturen waar communicatieve waarden als openheid,
persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid centraal
staan. De wereld, kortom, ligt er sinds de dagen van
Van Praag een stuk lichter en prettiger bij. Hierdoor
vraag je je af of er eigenlijk nog wel iets te doen valt
voor het humanisme, in het nieuwe millennium. Of is
het wegens succes overbodig geworden?

2

Tegen de achtergrond van Manuel Castelis omvatten-
de macroperspectiefklinkt het programma dat Harry
voor de humanistische beweging in het jaar 2000
bedacht heeft op zijn minst wat low profile en onbe-
stemd: grote verhalen zijn overbodig geworden, dus
geen theorie meer maar praktijk, geen levensbe-
schouwing maar praktische levenskunst, geen over-
koepelend kader maar contextspecifieke vragen. Het
humanisme moet infiltreren in de kerninstituties van
de technopool en zich daar richten op het implemen-
teren van levenskunst en burgerschap in directe rela-
tie met de interne dynamiek van de zich steeds
versnellende technologische cultuur.
Levenskunst en burgerschap bevorderen in de prak-
tijk - wie zou daar tegen zijn? Niemand waarschijnlijk.
Sterker nog: je struikelt bijna over de initiatieven die
precies daarop gericht zijn. Reclamespotjes voor
levensverzekeringen, damesbladen, omroepvereni-
gingen, politieke partijen, buurthuizen, stadsdeelra-
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den, van links tot rechts en van confessioneel tot
agnostisch: iedereen doet wel mee. Als het geen bur-
gerschap is dan is het wel levenskunst. Zelfs het aarts-
bisdom München roept tegenwoordig de gelovigen op
om te onthaasten en tijd vrij te maken voor 'spiritu-
aliteit en communicatie, intimiteit en sex'. Als dat geen
levenskunst is! En wat zou er ook op aan te merken
kunnen zijn, op de inzet van dit actieplan - cognitie-
ve en narratieve leerprocessen met elkaar verknopen,
beddingen creëren, maatschappelijke velden verbre-
den, bestaansknopen ontwarren? Niets natuurlijk.
Maar ik zou er ook niet speciaal lid voor worden van
het HV

3

Is er nog toekomst voor de humanistische beweging?
Misschien wel, maar dan zullen wij naar het nieuwe
millennium dat ons nu zo leeg en oningevuld aangaapt
toch iets meer mee moeten nemen uit de oude eeuw
dan nu het geval is. Misschien niet precies de visie van
Van Praag, maar wel het voornemen om zoiets als een
visie te gaan uitwerken. Want het is duidelijk dat het
humanisme zich in de toekomst alleen kan profileren
wanneer het meer afstand neemt van de tijdgeest dan
in het programma van Harry Kunneman het geval is,
en zich minder gelegen laat liggen aan het postmo-
derne taboe rond het ontwikkelen van een duidelijk
levensbeschouwelijk en filosofisch profiel. Het zou
jammer zijn als met het verdwijnen van de zuilen ook
het HV zich zou terugtrekken uit het intellectuele
debat, om comfortabel achter de grote beeldschermen
weg te zakken waar Kunneman in zijn lezing naar ver-
wees. Wil het humanisme een serieus te nemen invloed
blijven houden, dan zal het een poging moeten doen
om iets terug te winnen dat onderweg naar de nieuwe
technopool verloren lijkt te zijn gegaan: namelijk kri-
tisch potentieel.
Onderzoek je het analytische vocabulaire van de
Socrateslezing - en hier wordt mijn verhaal enigszins
filosofisch - dan blijkt al gauw wat de spil daarvan is:
de tegenstelling tussen cognitieve en narratieve leer-
processen (Kunneman), the Net en the Self (CastelIs),
een tegenstelling die herinnert aan de Duitse filosoof
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Habermas en die verder weg ook naar Adorno verwijst.
Habermas benutte de oppositie tussen technische
(cognitieve) en communicatieve (narratieve) rationa-
liteit om de kolonisering van de leefwereld door impe-
ratieven van het systeem aan de kaak te stellen. De
Frankfurters gebruikten het begrip technische (doel)
rationaliteit om een totalitaire rationaliseringstrend
aan te duiden die gericht is op homogenisering,
beheersing en onderdrukking en die uiteindelijk uit-
mondt, dachten zij, in de vernietiging van elk kritisch
potentieel. Bij Adorno levert dat een radicale, pessi-
mistische cultuurkritiek op. Bij Habermas wordt de
vijandschap jegens het systeem aanzienlijk afgezwakt,
en is er sprake van een veel minder sombere diagno-
se: de technocratie moet worden teruggedrongen en
de leefwereld moet gedekoloniseerd, wat ongeveer
neerkomt op een pleidooi voor meer publiek debat en
maatschappelijke democratisering. In de Socrates-
lezing van Harry Kunneman tenslotte ondergaat de
tegenstelling tussen systeem en communicatie, tussen
cognitief-instrumentele en narratieve rationaliteit, een
allerlaatste transformatie. Ze wordt losgemaakt uit de
oorspronkelijk maatschappijkritische context, de
scherpe kantjes worden eraf gehaald en de beide polen
worden verzoend.
Kunneman gaat ervan uit dat er in de postmoderne
situatie een nieuwe verhouding ontstaan is tussen deze
twee van oorsprong antagonistische typen rationali-
teit. Er valt een complexe interne samenhang te con-
stateren tussen de dynamiek van de versnelling en de
logica van morele leerprocessen; zingevingsvragen
kunnen alleen vruchtbaar worden gehanteerd als er
een verbinding van die twee types leerprocessen
plaatsvindt, stelt hij. Ze hebben elkaar nu nodig, de
logica van de versnelling en die van de vertraging, ze
onderhouden een productieve relatie. En zo verandert
een binaire oppositie in een dialectische relatie - en
daarmee zijn we dan weer terug bij af: niet bij Marx
maar bij Hegel. Niet alleen de sociale theorie, maar ook
de samenleving is nu ontdaan van een immanent anta-
gonisme, dat in principe de inzet van een politiek con-
flict had kunnen zijn. Terwijl de technomaatschappij
in een tomeloze versnelling is geraakt, heeft het soci-
aal-kritische denken zichzelf aldus effectief stilgelegd.
Deze paradoxale ontwikkeling is overigens ook typisch
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voor Manuel Castelis persoonlijk, die ooit zijn loop-
baan begon als marxist maar inmiddels een van 's
werelds invloedrijkste economische beleidsadviseurs
is: hij begeleidde onder meer ]eltsin bij diens eerste
wankele schreden in de richting van een vrijemarkt-
economie. Heel consequent sluit Castelis dan ook het
derde deel van The Information Age (1998) af met een
expliciete omkering van Marx' beroemde Elfde These
over Feuerbach. Anders dan vroeger in de naargeesti-
ge twintigste eeuw gedacht werd, hoeft de wereld in het
nieuwe millennium niet langer veranderd te worden.
Ze is in principe af, filosofen hoeven haar alleen nog
maar anders te interpreteren, aldus Castells.

4

Maar hoe actueel is deze geruststellende visie op de
toekomst? De stemming is aan het omslaan, de euforie
over de informatietechnologie is voorbij, de sociale en
culturele kosten van de ontketende, gedigitaliseerde
markt beginnen te tellen. Een op hol geslagen kapita-
listische wereldeconomie vergroot aanhoudend de
wanorde in de wereld, zo luidt de verwachting. Per-
manente instabiliteit en chaos staan ons te wachten,
de verschillen tussen arm en rijk zullen alleen maar
groter geworden, de welvaart steeds onrechtvaardi-
ger verdeeld. Miljoenen' disposable people' worden nu
al ten gevolge van de mondialisering in Brazilië, Paki-
stan of Thailand gedwongen tot onmenselijke arbeid
in ruil voor een schijntje aan voedsel of loon. Als ze
opgebruikt zijn worden ze weggedaan. Intussen ver-
vullen ze een belangrijke rol in de wereldeconomie en
bij het op peil houden van de westerse welvaart. Zelfs
godsdienst blijkt, anders dan verwacht, geen stadium
in de geschiedenis dat de mensheid te boven kan
komen, maar een blijvend fenomeen. De modernise-
ring brengt op wereldschaal geen secularisatie met
zich mee, maar desecularisatie. Nationalisme en fun-
damentalisme bloeien als nooit te voren. Ook in het
rijke Westen zal de informatiesamenleving niet resul-
teren in steeds meer tijd voor zelfonderzoek, burger-
schap en levenskunst, maar in een dolgedraaide
cultuur vol overstresste flexwerkers. Veel mensen zul-
len het tempo niet meer kunnen bijhouden en in de
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nabije toekomst over de rand vallen. Intussen zal het
postmoderne individu doorgaan een eigen bestaans-
ethiek te ontwerpen, maar zij zal dat doen met more-
le codes die in toenemende mate bepaald worden door
de reclame. De politieke en morele, psychologische en
spirituele leegte die het hart van een echte geseculari-
seerde technomaatschappij uitmaakt, begint opnieuw
te benauwen; niet alleen de ideologen van rechts, ook
die van links zijn somber. Wat houdt ons samen wan-
neer dat niet meer de verbindende kracht van een
gedeelde godsdienst kan zijn? Hoe kwetsbaar is de
samenleving geworden wanneer de oude normen en
waarden wegvallen en de religieuze survival kit zoek is?
Dit zijn de oude vragen weer, de vragen van de twin-
tigste eeuw - dus misschien is Van Praag toch actueler
dan wij op het eerste gezicht dachten. Het humanisme
kan die vragen niet aangaan zolang het een vaag pro-
fiel cultiveert en vlucht in praktisch burgerschap of
levenskunst. Natuurlijk was het oude filosofisch acti-
visme oubollig en waren de doelstellingen soms
wereldvreemd. Maar zonder intellectuele visie op de
toekomst zijn de dagen van het humanisme inderdaad
geteld. Verstandiger lijkt het mij dan ook om te zorgen
dat het HV zichzelf niet langer zonder meer als een
exponent van de huidige netwerkmaatschappij opvat,
maar daartoe enige afstand inneemt. Dat kan alleen
door weer uit te stijgen boven het pragmatisch plura-
lisme dat dit postmoderne tijdperk kenmerkt en door
zich opnieuw een beeld te vormen van de maatschap-
pij en van de wereld vanuit een expliciet humanistisch
perspectief. Om te voorkomen dat dat een herhalings-
oefening wordt van wat wij in een vorige eeuw al eens
hebben uitgedokterd, zou het humanisme kunnen
beginnen de lessen van deze twintigste eeuw ter harte
te nemen en zich eens kritisch te bezinnen op haar
eigen erfenis: de erfenis van de Verlichting met haar
tomeloos vertrouwen in de mens en in de toekomst
van het menselijk samenleven, in de beloftes van de
(digitale) techniek en van cyberspace; namelijk haar
blindheid voor de schaduwzijden van het menselijk
vernuft. Dat zou kunnen verhinderen dat het huma-
nisme in de eenentwintigste-eeuwse technopolis geba-
seerd blijft op een mensbeeld dat weer even groots,
meeslepend en hopeloos naïef is als dat van de vori-
ge eeuw.
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He/een Poft doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Maas-
tricht en is als hoogleraar Kunst & Samenleving vanwege de
Stichting Socrates verbonden aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam.

Repliek Harry Kunneman

Er was eens een oudere dame die bij de gemeente
Amsterdam klaagde dat zij vanaf haar raam op de
tweede verdieping recht in een nieuw geplaatste 'krul'
aan de overkant van de straat kon kijken. De gemeen-
te verhoogde de afscherming, maar ontving opnieuw
een klacht. Toen de gemeenteambtenaar die bij haar
op bezoek kwam verklaarde dat hij vanuit haar raam
toch echt niet over de verhoogde rand van de krul kon
kijken, antwoordde zij: 'Ja dat klopt wel, maar gaat u
nu eens op deze stoel staan.'
Deze anekdote kwam bij mij boven bij het lezen van
het commentaar van Heleen Pott op mijn Socratesle-
zing. Hoewel dat commentaar lekker weg leest, blijft
bij mij vooral de boodschap hangen dat het niet goed
is ofhet deugt niet. De visie die ik ontwikkel kwalifi-
ceert zij als naïef optimisme waartegenover Pott alle
problemen van de technomaatschappij in stelling
brengt, die ik zelf breed heb uitgemeten. Tegen het idee
dat humanisme vooral vanuit praktische activiteiten
gestalte zou moeten krijgen, brengt ze in dat er een
expliciet humanistische visie op de toekomst nodig is:
terug naar Van Praag. Maar toch eigenlijk ook weer
niet, want het Verlichtingsoptimisme dat daaraan ten
grondslag lag moet streng gekritiseerd worden en 'de
lessen van de twintigste eeuw' moeten ter harte geno-
men worden. Dat is precies wat ik probeer te doen
wanneer ik tegen de achtergrond van het postmoder-
ne denken benadruk dat de moderne versnelling geen
oplossing biedt voor 'trage vragen'. Maar ook het post-
moderne denken moet het bij Pott ontgelden, want het
humanisme moet afstand nemen van de tijdgeest en
zich 'minder gelegen laten liggen aan het postmoder-
ne taboe rond het ontwikkelen van een duidelijk
levensbeschouwelijk en filosofisch profiel'. Wel een
visie, maar geen optimisme. Terug naar de twintigste
eeuwen naar Van Praag, maar afstand nemen van het
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Verlichtingsdenken. Welkritisch, maar niet modern en
evenmin postmodern.
Nog afgezien van deze inconsistenties verdwijnt in
haar 'weergave' van mijn betoog een cruciale pointe
uit beeld: het feit dat het mij om de verbinding van
levenskunst en burgerschap gaat op het niveau van
concrete praktijken. In de kritiek van Pott proef ik nos-
talgie naar de jaren zeventig en tachtig, toen we nog
onbekommerd konden werken met overzichtelijke
schema's à la Foucault of Habermas: hier het systeem
als de kolonisator, daar de leefwereld of de gediscipli-
neerde lichamen als de slachtoffers en daarnaast de
filosofen die als hoeders van de humaniteit of van de
kritische reflectie druk doende waren met het ont-
vouwen van radicale visies - die verder tot niets ver-
plichtten. Het overgrote deel van de ruim honderd
filosofen bij wiens afstuderen ik tussen '74 en '89
betrokken ben geweest, heeft werk gevonden waar-
binnen hun kritisch-filosofische competentie slechts
een marginale rol speelt. Op een klein aantal filosofi-
sche begeleiders, milieufilosofen en ethici na, is de
academische filosofie in ons land geheellosgezongen
van welke beroepspraktijk dan ook.Wanneer PoUmijn
pleidooi voor het omvormen van de technopool tot een
technopolis als een verzoeningsoperatie afdoet en
impliciet als een soort verraad aan vroegere kritische
intenties, gaat ze niet alleen voorbij aan de maat-
schappijkritische intenties die ik met het begrip bur-
gerschap verbindt. Ze komt bovendien op voor een
vorm van filosofiebeoefening die radicaal kan zijn
omdat ze vrijblijvend is. Mijn verbinding met de
humanistische beweging en mijn pogingen om de
maatschappelijke invloed en betekenis daarvan te ver-
sterken worden mede gemotiveerd door het feit dat
humanistische organisaties samen zo'n breed scala
van maatschappelijke velden bestrijken en daar aan
humanisme inhoud geven op het niveau van prakti-
sche activiteiten; niet met hun rug maar met hun
gezicht en hun handen naar de dynamiek van de tech-
nomaatschappij gericht. De interpretaties die filosofen
van de wereld geven kunnen kortom slechts bijdragen
aan de verandering daarvan wanneer filosofen bereid
en in staat zijn vanuit concrete contexten te speken.
Naar die maatstaf gemeten is ook mijn eigen verhaal
nog veel te filosofisch.
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Recensies

Bert Gasenbeek, Rudolf de Jong & Pieter Edelman
(red.) (1999) Anton Constandse. Leven tegen de
stroom in, Breda/Utrecht: Papieren TijgerIHet
Humanistisch Archief, 268 bIl, ISBN 90 6728 099 2,
f30,-

In september vorig jaar verscheen er een bundel arti-
kelen over Anton Constandse (1899-1985). De samen-
stellers kozen als ondertitel 'Leven tegen de stroom in'.
Een terechte ondertitel, want Anton Levien Constand-
se, geboren in het Zeeuwse Brouwershaven, had zich
op al vrij jonge leeftijd ontwikkeld tot een individu-
alist die zei zich niets aan te trekken van God noch
gebod - en dat in de meest letterlijke zin. Op zijn acht-
tiende zag hij zichzelf als atheïst en vrijdenker en op
zijn eenentwintigste publiceerde hij zijn eerste artike-
len in het anarchistische tijdschrift De Vrije Socialist.
In datzelfde jaar kwam de jonge Constandse ook in
aanraking met justitie: hij werd veroordeeld wegens
heling. De bundel meldt dit nieuwe feit - details ont-
breken vooralsnog. Zoveel is zeker: Constandse zat een
half jaar gevangenisstraf uit in Veenhuizen. Dit 'detail'
uit Constandses biografie zou wel eens een minstens
even belangrijke factor in zijn latere levensloop kun-
nen blijken te zijn als zijn radicale politieke en filoso-
fische opvattingen. Onderwijzer, zoals de bedoeling
was, kon hij immers zonder bewijs van goed gedrag
niet meer worden. Hij was door deze omstandigheid
aangewezen op een 'vrij beroep'. Hij werd, zeker ook.
uit idealisme, propagandist en publicist en ging later
ook privé-lessen Frans geven. Pas na de Tweede
Wereldoorlog vond hij voor het eerst een reguliere
baan, mede dankzij contacten die hij in de oorlog had
opgedaan tijdens zijn internering met andere promi-
nente gijzelaars. Hij werd redacteur buitenland van het
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liberale Algemeen Handelsblad. Na zijn pensionering
in 1964 bereikte hij zelfs de status van 'bekende Neder-
lander'. Als commentator bij de VPRO-radio (1968-
1982) werd hij al snel vergeleken met de populaire
AVRO-commentator, mr. G.B.J. Hiltermann. Con-
stands es verwantschap met het vrijdenken is altijd vele
malen groter geweest dan die met het georganiseer-
de humanisme in Nederland. Tegen deze achtergrond
is het op zijn minst vreemd dat Constandse bij de
humanisten diverse functies vervulde - hij was onder
meer lid van hoofdbestuur van het HV - terwijl zijn rol
bij de vrijdenkers beperkt bleef tot het leveren van
(overigens vele) artikelen.
Constandse behoort tot die Nederlanders van wie je
hoopt dat ooit iemand hun biografie zal schrijven. Zijn
leven was bewogen genoeg om van zo'n biografie een
uiterst leesbaar boek te kunnen maken. Hij schreef niet
alleen ontzettend veel - niet ten onrechte typeerde
Constandse zichzelf ooit als 'een ambachtsman wiens
werktuig het woord is' - ook de lijst met publicaties
over Constandse is groeiende. Tot deze laatste catego-
rie zijn de meeste bijdragen in deze bundel te rekenen.
Enkele op zichzelf waardevolle artikelen, zoals de per-
soonlijke herinneringen aan Constandse van Fleur
Bourgonje en van de Drentse veenarbeider Harmen
van Houten, werden echter al eerder gepubliceerd. Dat
geldt ook voor twee autobiografische stukken van Con-
standse zelf. Het oppervlakkige inleidinkje daarbij van
Pieter Edelman voegt helaas niets toe. Constandses
'belevenissen' binnen het HV worden beschreven door
Hans van Deukeren en Bert Gasenbeek in een artikel
met de veelzeggende titel 'Het eeuwige examen van een
vrijdenker tussen de humanisten'. Uit dit goed gedo-
cumenteerde verhaal blijkt dat de toekenning van de
Dr. f.P. van Praag-prijs aan Constandse geenszins het
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bewijs was dat hij uiteindelijk ook als humanist
'geslaagd' was. Het artikel eindigt met de positief
bedoelde, maar vooral oubollige klinkende vaststel-
ling dat er tussen Constandse en het HV sprake was
van 'een echte knipperlichtrelatie'.
Ronduit slecht vond ik de bijdragen van de vrijdenker
André van WeIl en de anarchist Peter Zegers: zij zijn
het zo met Constandse eens dat elke kritische distan-
tie ontbreekt en zelfs zijn eigen nuances (om over
tegenstrijdigheden nog maar te zwijgen) geheel onbe-
licht blijven. Zo had bijvoorbeeld zijn fraaie, huma-
nistische essay over Montaigne aanknopingspunten
kunnen bieden om zijn radicale vrijdenkerij te pro-
biematiGeren. 'De rede in de mens is zwak. Zijn zin-
tuigen zijn inferieur aan die der dieren', schreef
Constandse, met Montaigne instemmend.IJ)
Jammer is ook dat in deze bundel zelden de vraag naar
de actualiteit van Constandses opvattingen wordt
opgeworpen. Een uitzondering hierop vormt het arti-
kel van Marli Huijer, waarin zij ingaat op Constandses
visie op seksualiteit en moraal- die zij van de nodi-
ge(!) kritiek voorziet. Zij schreef daarmee wat mij
betreft het beste artikel uit de bundel. Interessant vond
ik ook het artikel van Gerhard Binkhorst over het
proefschrift van de hispanist Constandse, dat het werk
van de schrijver Pedro Caldéron de la Barca (1600-
1681) tot onderwerp had. Het ging Constandse daar-
in nauwelijks om de eventuele boodschap van de
schrijver. Hij paste vooral zijn, aan de psychoanalyse
van Freud ontleende, analyseschema's toe op het werk
van Caldéron, dat hij daarmee, zo concludeert Bink-
horst, tot 'documenten', tot tamelijk willekeurig onder-
zoeksmateriaal, reduceerde.
Constandses activiteiten als redacteur van De Gids
worden onderhoudend beschreven door Laurens van
Krevelen. Jan de Kievid schreef een goed stuk over
Anton Constandse en Latijns-Amerika. Constandses
link met dit deel van de wereld, via zijn ooms Henk en
Daniël die rond 1900 naar Midden-Amerika vertrok-
ken, vormt het vertrekpunt van De Kievids artikel. Hij
besluit met de stelling dat Constandse ongetwijfeld
hoop geput zou hebben uit de recente opstand van de
Zapatistas in Mexico. Hij verbloemt niet dat Con-
standse soms ook niet onbelangrijke zaken miste: met
het werk van schrijvers als Márquez en Cortázar is
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Constandse bijvoorbeeld nooit vertrouwd geraakt.
Kees Slager schreef een vooral anekdotisch stuk over
Constandses veelvuldige optreden als commentator bij
de VPRO-radio. Dat niet iedereen bij de VPRO hem
altijd even serieus nam blijkt uit een aantal 'grappen
en grollen' die een aantal redacteuren van weleer zich
wisten te herinneren. Persoonlijk vind ik het jammer
dat daarbij niemand 'die enge witte pakken' memo-
reert, die de zeker ook ijdele Constandse op een gege-
ven moment was begonnen te dragen.(2) Ik ben
eigenlijk altijd benieuwd geweest wie die pakken nu
toch - wekelijks? - naar de stomerij gebracht moet
hebben ...
Constandse maakte zich in de jaren tachtig ernstige
zorgen over de opkomst van de islam in Nederland. In
1983 raakte hij zelfs in opspraak nadat hij zich posi-
tiefhad uitgelaten over de door menigeen als racistisch
beschouwde SP-brochure 'Gastarbeid en kapitaal'.
Daarin werd onder meer een 'oprotpremie' van f
15.000,- en een cursus islam in het vooruitzicht gesteld
aan die Turken en Marokkanen die zich een enkele reis
naar hun land van herkomst wilden aanschaffen. Con-
standse vond dat een prima brochure - iets wat ik nooit
begrepen heb - en associeerde de islam, onder ande-
re in zijn columns in het weekblad De Nieuwe Linie,
vooral met 'extreme vrouwvijandigheid' en 'fascistOÏ-
de leiders'. De tolerante kant van de islam die er wel
degelijk ook is, weigerde hij te zien. En dit tegen beter
weten in; want, zoals Rudolf de Jong ook eens heeft
gezegd, Constandse zou met zijn kennis van de Spaan-
se geschiedenis toch moeten weten dat juist de 'moor-
se' tijd relatief gezien een van de meest tolerante
perioden uit de Spaanse geschiedenis was. Zelfs zijn
kennis van zaken die hij opdeed als redacteur buiten-
land van het Algemeen Handelsblad liet hem blijkbaar
in de steek als het over de islam ging. Constandses
opvatting van cultuur had 'in veel opzichten iets
ouderwets atheïstisch en Europacentristisch', stelt
Rudolf de Jong dan ook zeer terecht in de bundel. De
C van Constandse was niet de C van culturen, om de
titel van een eerder Rekenschap-artikel over Con-
standse van De Jong te parafraseren.1Jl Deze SP-affai-
re wordt in de bundel helaas slechts terloops aangestipt
door Hans Ramaer in zijn bijdrage over Anton Con-
standse en De AS - van de redactie van dit anarchis-
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tische tijdschrift maakten zowel Constandse als schrij-
ver dezes korte tijd gezamenlijk deel uit. Dit artikel ver-
scheen ook in De AS.(4)

Naast de vijftien artikelen biedt de bundel een bere-
deneerde Constandse-bibliografie die bijna vijfenze-
ventig van de in totaal ruim tweehonderdvijftig
bladzijden beslaat. Die 'beredenering' is voortreffelijk:
paragraafsgewijs worden de vele terreinen waarop
Constandse actief was kort, helder en doeltreffend
beschreven. De bibliografie zelf vind ik daarentegen
minder geslaagd. Zo is de presentatie van Constand-
ses eigen geschriften door een mijns inziens merk-
waardig nummeringssysteem weinig overzichtelijk -
iets waar vooral de niet-professionele gebruiker, die
slechts zo af en toe eens een artikel van Constandse zal
willen opzoeken, last van zal hebben. Een grafiek die
een overzicht zou moeten geven van Constandses
publicitaire activiteiten doet dat helaas nauwelijks.
Jammer is ook dat de index slechts naar namen en
onderwerpen in de artikelen verwijst en niet naar die
in het bibliografische gedeelte. Wie zich bijvoorbeeld
vaag herinnert dat Bart Tromp in De Volkskrant ooit
nuttige en kritische recensies van het werk van Con-
standse schreef, is wel even aan het bladeren. En wie
dan zo'n recensie van Tromp vindt, weet nog niet alles,
want de verschijningsdatum kan volgens de biblio-
grafen 19 november Ofjanuari 1981 zijn (het moet 19
november 1981 zijn). Verder vind ik het merkwaar-
dig dat er niets van de relatieve stortvloed aan publi-
citeit over Constandse en de SP-affaire in de
bibliografie terug te vinden is. En helaas blijkt ook de
genoemde index niet foutloos.

Stan Baars, Ondersteuning van slachtoffers;
kwaliteit van onderop, Proefschrift Univer-
siteit van Amsterdam, 1999

Op 14 oktober jongstleden promoveerde Stan Baars aan
de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over
slachtofferhulp. De promovendus werkt bij Slacht-
offerhulp Amsterdam/ Amstelland en dat garandeert
dat hij een directe koppeling weet te maken met de
dagelijkse praktijken van slachtofferhulp. Het gaat hem
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Tot slot zou de vraag opgeworpen kunnen worden voor
welke categorie lezers deze bundel nu eigenlijk bedoeld
is. Zo zou je je kunnen afvragen wat geïnteresseerde
leken nu met zo'n uitgebreide bibliografie aan moeten,
of welke Constandse-vorser er nu zat te wachten op
al dat eerder gepubliceerde materiaal. Het worden
overbodige vragen, vermoed ik, wanneer je ervan uit-
gaat dat voor geen enkele potentiële lezer of gebruiker
de prijs van deze verzorgd uitgegeven bundel- slechts
dertig gulden - een probleem zal zijn.

Cees Bronsveld

Noten
(J) Anton Constandse (1976) 'Montaigne en de twijfel', in

Bevrijding door verachting, p. 11 (oorspr. in Rekenschap,

1966/3)
(2) Zie bijvoorbeeld de omslagfoto bij het artikel van John

Jansen van Galen, 'De tachtigjarige oorlog van Anton Con-

standse' in Haagse Post, 4.8.1979
(3) Rudolf de Jong, 'De C van Constandse is ook de C van Cul-

tuur', in Rekenschap, 1987/1

(4) In een reactie daarop heb ik getracht de suggestie die

Ramaer in zijn bijdrage doet te ontzenuwen als zou mijn
AS-artikel uit 1983 over deze SP-affaire voor Constand-
se de aanleiding geweest zijn om uit de AS-redactie te
stappen. Zie Cees Bronsveld, 'Constandse, de AS en de SP',

te verschijnen in De AS.

om de kwaliteit van de hulpverlening zoals ervaren
door slachtoffers; vandaar de in de titel genoemde
'kwaliteit van onderop'.
Het boek bevat een zeer uitgebreide inhoudsopgave van
wel elfbladzijden, waarin hoofdstukken zijn opgedeeld
in paragrafen en subparagrafen, die met behulp van
tussenkopjes weer verder zijn opgedeeld. Dat sugge-
reert een mooie systematiek, maar werkt ook verbrok-
kelend, waardoor de tekst niet overal vloeiend
doorloopt. Ten dele wordt dit gecompenseerd door het
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opnemen van veel casuïstiek, die als een rode lijn door
de tekst loopt.
Het proefschrift, dat bestaat uit acht hoofdstukken en
een samenvatting, begint met een hoofdstuk over de
probleemstelling van het onderzoek: de kwaliteit van
slachtofferhulp, geplaatst tegen de achtergrond van een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt
onder meer ingegaan op de spanning tussen slacht-
offerschap en zelfbeschikking, op toenemende crimi-
naliteit en op de terugtredende overheid. Tevens wordt
verkend wat onder kwaliteit in ondersteuning kan wor-
den verstaan. De zoekrichting wordt hierin wel duide-
lijk, evenals de praktijkgerichte aanpak, maar een
uitgeschreven probleemstelling wordt niet geformu-
leerd.
In het tweede hoofdstuk wordt de methodiek van het
onderzoek uiteengezet, waarin wordt aangesloten bij
de ervaringswereld van slachtoffers. Er wordt gebruik
gemaakt van handelingsgericht onderzoek - en dan
gaat het om het veranderen van bestaande praktijken
door het activeren van direct betrokkenen. Speciale
aandacht wordt besteed aan de rol van de onderzoeker
en wat deze kan bijdragen aan de kwaliteit van de hulp-
verlening. Een open communicatie, uitgaande van
respect voor de onderzochte slachtoffers, is in dit ver-
band van groot belang. Uit drie casussen blijkt hoe
ingewikkeld dit in de dagelijkse praktijk is.
Het derde hoofdstuk gaat in op de maatschappelijke
context van slachtofferschap en criminaliteit. Het gaat
dan om vragen naar de normatieve verankering bij
hulpverlening, de opkomst van de calculerende burger,
identiteitsconstructie en de maatschappelijke beteke-
nis van slachtofferschap. Voor een deel worden kantte-
keningen geplaatst, waarbij wel naar theoretische
noties wordt verwezen, maar het blijft wat oppervlak-
kig. Dat geldt ook voor de vraag naar de relatie tussen
moraliteit en kwaliteit van handelen. Na een zin als
'Kenmerkend voor kwaliteit is daarentegen een com-
municatieve praktijk, waarbij wensen en verwachtin-
gen van mensen tegen de achtergrond van hun
specifieke omstandigheden centraal komen te staan'
(p. 49) zou je toch een uitgebreide toelichting ver-
wachten, maar we duiken direct in een volgende sub-
paragraaf over 'discretionaire ruimte'. Wat achteloos
wordt hierin bepleit een uitsluitend juridische bena-
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dering terug te dringen en meer belang te hechten aan
'tussenorganisaties' die kunnen bemiddelen tussen
daders en slachtoffers. De gedachte om misdadig
gedrag buiten het juridische discours te houden en
terug te voeren naar het onderlinge sociale verkeer, die
op meerdere plaatsen in het proefschrift is terug te vin-
den, is sympathiek. Maar het achterliggende maat-
schappijbeeld blijft nogal impliciet. Duidelijk wordt wel
dat we te maken hebben met een auteur die met beide
benen in de praktijk staat.
Hoofdstuk vier richt zich op de slachtoffers en wat deze
zoal meemaken. Het slachtofferschap doorbreekt alle-
daagse vanzelfsprekendheden en dat grijpt diep in. De
illusie van onkwetsbaarheid en veiligheid is ruw ver-
stoord en wat moet je daar dan verder mee? Mensen
raken uit hun evenwicht en vertonen stress-stoornis-
sen of zelfs trauma's. Problemen worden ten dele
gepsychologiseerd, maar wat is daartegen te doen? De
tekst is hier wel erg puntsgewijs, waarbij veel zaken
worden aangestipt zonder verder te worden uitgewerkt.
Zes zinnen over Vietnamveteranen, vijf over verkeers-
slachtoffers, veertien over seksueel geweld; erg veel is
het allemaal niet gelet op wat daarachter schuilgaat.
Maar dat wordt ook in dit hoofdstuk voor een deel weer
goedgemaakt door de omschrijving van een aantal
aansprekende casussen.
In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de ondersteuning
van Slachtofferhulp, met name op wat vrijwilligers aan
extra's te bieden hebben boven andere hulpverleners.
Vooral het alledaagse van vrijwilligerswerk heeft voor-
delen, zonder protocollisering en aansluitend bij de bio-
grafie van de cliënt. Het gaat met nadruk niet om
hulpverlening maar om ondersteuning, waarbij geen
beroep wordt gedaan op een professioneel model. Het
draait om mensen onder elkaar binnen een herkenba-
re sociale context, om kleinschalig maatwerk. Het
scheppen van een discretionaire ruimte en het werken
met kleinschalige arrangementen zijn hierbij belang-
rijk. Maar bij welke misdaden kan dat en bij welke niet?
Het lezen van de zonder meer sympathieke tekst roept
veel van dit soort vragen op, waarop verder niet wordt
ingegaan. Een voordeel hiervan is dat de lezer zelf aan
het denken gezet wordt (maar het zonder helpende sug-
gesties moet doen).
Dat geldt ook voor het zesde hoofdstuk waarin de rol
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van de politie in Amsterdam wordt behandeld. Hier
doen zich tegendraadse bewegingen voor, waarbij zowel
sprake is van bureaucratisering als van klantgerichtheid
en decentralisatie, van algemene regelge-ving en van
maatwerk, van juridisering en van vermaatschappelij-
king. Een ingewikkeld veld dat met behulp van casuÏ-
stiek impressionistisch in beeld wordt gebracht, waarbij
nogal wat dilemma's worden aangestipt. De exemplari-
sche lijn is zeer verhelderend, maar ook hier roept deze
enorm veel vragen op. Je kan politiemensen wel neer-
zetten als 'tussenorganisatie', als netwerk tussen offi-
ciële regelgeving en mensen in de buurt (p.113), maar
het politie-apparaat representeert toch bij uitstek een
ordehandhavend systeem. Hoeveelleefwereldruimte
daarbinnen bestaat, is in laatste instantie nogal onge-
wis. In strikt formele zin is er geen discretionaire ruim-
te, hoewel deze wel wordt gesuggereerd. Op meerdere
plaatsen in Nederland worden pogingen ondernomen
het politie-apparaat om te bouwen tot een lerende orga-
nisatie. Maar formeel gaat het nog steeds om een
machine-bureaucratie en tussen beide bestaan grote
spanningen.

Hoofdstuk zeven is een spannend hoofdstuk dat han-
delt over slachtoffers en justitie. Wat is eigenlijk de bete-
kenis van het strafrecht in de huidige samenleving, wat
is de zin van het straffen van misdadigers als er zo wei-
nig met slachtoffers wordt gedaan? Hoe belangrijk is het
gevoel van rechtsherstel en wordt het belang van straf-
recht wat betreft de ervaring van rechtvaardigheid, niet
overschat? Voor een deel gaat het hier om socialisatie
van misdadig gedrag: kan de samenleving normover-
treding niet meer zelf aanpakken? De suggestie is dat
het wellicht zaak is het domein van het strafrecht terug
te dringen en een zwaarder accent te leggen op sociale
conflictbemiddeling. Ook dit hoofdstuk bevat interes-
sante casuïstiek, onder andere over het project 'dading'
in Amsterdam. Maar weer stapelen de vragen zich op:
wanneer kan dat en wanneer niet; welke maatschappe-
lijke voorwaarden worden verondersteld; hoe verhoudt
zich dat tot een toch dominante trend van juridisering
van het onderlinge maatschappelijke verkeer; wat kan
een slachtoffer uit de sociale omgeving aan ondersteu-
ning verwachten; wanneer wordt een slachtoffer zelf in
diskrediet gebracht; in hoeverre kan politie of justitie
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interveniëren in een pluriforme sociale context?
Hoofdstuk acht bevat de resultaten van het onderzoek,
waarbij de drie respondentgroepen worden gevolgd:
medewerkers slachtofferhulp, politiemensen en mede-
werkers van justitie. Veel nieuws bevat dit hoofdstuk
niet en wat in het voorgaande ontbrak, ontbreekt hier
ook, te weten een theoretische verankering. De sugges-
ties en aanbevelingen zijn sympathiek, met name het
pleidooi om een gebruikersperspectief te laten preva-
leren boven een systeemperspectief. Dat veronderstelt
echter ondersteuning vanuit de sociale omgeving en dat
roept niet alleen vragen op wat betreft de kwaliteit van
die ondersteuning, maar ook aangaande de kwaliteit
van die omgeving als zodanig. En dat roept weer de
vraag op aan welk achterliggend maatschappijbeeld
wordt gerefereerd. Onduidelijk blijft van welk maat-
schappijbeeld Stan Baars uitgaat. Hij doet namelijk wel
bepaalde suggesties wat betreft de kwaliteit van de
sociale omgeving. Zo spreekt hij over het ontbreken van
protocollisering (p. 81), zelfreflexie (p. 82), communi-
catie (p. 83), nabuurschap (p. 107), discretionaire ruim-
te (p. 115) en creativiteit (p.149). Stuk voor stuk mooie
kwaliteiten, maar in wat voor soort maatschappij tref je
deze aan en hoe kan je een ontwikkeling van zo'n maat-
schappij bevorderen?
Het zou mooi zijn als de auteur over enige tijd, bevrijd
van het keurslijf van een dissertatie, nog eens wat reflec-
ties zou publiceren over hoe een maatschappij die wat
socialer met misdadig gedrag omgaat, eruit zou zien en
welke plaats het strafrecht daarbinnen inneemt. Overi-
gens is daarmee niet gezegd dat de voorliggende studie
het niet verdient te worden bestudeerd. Integendeel, het
boek bevat een leerzame verzameling praktijkgevallen,
die zelf aanzetten tot nadere bezinning. Van harte aan-
bevolen.

Douwe van Houten
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S ignal emen ten

Ellen Crootoonk en Tonja van den Ende

Boeken

Reclassering
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de
reclassering hebben Kees Schuyt, Max Kommer en
anderen een sociologisch onderzoek verricht naar
de beroepservaringen van reclasseringsmedewer-
kers. Zij constateren dat het reclasseringswerk zich
bevindt in een spanningsveld tussen idealisme en
realisme. In het eerste deel van Niet bij straf alleen
wordt een overzicht gegeven van de discussie over
criminaliteit, over de strafrechtelijke reactie hierop
en over resocialisatie. Het oordeel van de schrijvers
is dat (ex- )delinquenten een betere behandeling
verdienen dan ze krijgen. In het tweede deel wordt
verslag gedaan van de ervaringen van reclasse-
ringsmedewerkers. Hun opvattingen over crimina-
liteit, straf en resocialisatie worden uiteengezet. In
het derde deel wordt er ingegaan op de toekomst
van de reclassering. De auteur betoogt dat vrijwil-
ligers worden gemist in het reclasseringswerk. Wat
ooit begon ooit als een van de eerste vrijwillige ini-
tiatieven van burgers zou niet mogen eindigen in
een organisatie zonder vrijwi!ligheid en zonder ini-
tiatief.
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Kees Schuyt en Max Kommer (red.), Niet bij straf
alleen. De spanning tussen idealisme en realisme in het
reclasseringswerk, Amsterdam University Press 1998,
ISBN 90 5356 3210, f 45,-

Filosofie
Van filosofen wordt wel gezegd dat zij vaardig zijn in
het geven van antwoorden, maar meer nog in het stel-
len van vragen. In het boek Denken doorzien 2 (dat is
gebaseerd op de gelijknamige Teleac/NOT-serie, maar
zonder deze gezien te hebben kan worden gelezen)
gaat Tonja van den Ende in op een aantal belangrijke
filosofische vraagstukken. Aan bod komen bijvoor-
beeld: bestaat de tijd echt? Is de menselijke natuur
aangeboren of wordt zij tijdens het leven gevormd?
Wat is de relatie tussen lichaam en geest? Wat maakt
theorieën en beschrijvingen waar? Maken wij de wer-
kelijkheid zelf of is zij een gegeven dat onafhankelijk
van ons bestaat? Zijn wij volledig vrij in het kiezen van
onze handelingen en ons gedrag?
Elk hoofdstuk biedt een verheldering van deze en
andere vragen waarover fIlosofen in de westerse wereld
zich hebben gebogen. Want om het denken van filoso-
fen te 'doorzien', is een goed begrip van de vragen die
zij opwerpen een belangrijke stap. Omdat geen enkel
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aspect van de redeneringen bekend wordt veronder-
steld, is dit boek toegankelijk voor elke geïnteresseer-
de.

Tonja van den Ende, Denken doorzien 2, Teleac/NOT
Hilversum 2000, ISBN 90 6533 547 1, f 39,95

Symposia

Het genetisch paradigma
De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG)
organiseert een voorjaarssymposium over de ontwik-
kelingen in de genetica. Vragen als 'wat is het genetisch
eigene van mensen? Wat verandert er in het genees-
kundig handelen als gevolg van genetische kennis?'
staan centraal.
Op het programma staan inleidingen door medici,
wijsgerige antropologen en genetici, videopresenta-
tie en discussies.
Datum en plaats: 19 mei van 10 tot 17 uur, conferen-
tieoord De Queeste van de Internationale School voor
Wijsbegeerte, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden.
Prijs: f75,- voor leden en studenten, f 100,- voor niet-
leden (incl.lunch, koffie en thee).
Aanmelding: door overmaking van het juiste bedrag
op giro 193201 t.n.v. Penningmeester VFG,Wagenin-
gen.

Diversiteit in de (vrouwengezondheids)zorg:
feniks of dode mus?
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en de
Stichting Vrouwengezondheidszorg organiseren ter
gelegenheid van de benoeming van mw Janneke van
Mens- Verhuist tot bijzonder hoogleraar Vrouwenge-
zondheidszorg aan de UvH een symposium over sek-
se, etniciteit en andere maatschappelijke verschillen
in de zorg.
Diversiteit is het nieuwe devies voor maatschappelijk
verantwoord handelen. Voor de gezondheidszorg is het
een kwaliteitseis die een belangrijke innovatie uit-
drukt. In de vrouwengezondheidszorg inspireert het
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tot een herijking van de reeds opgebouwde kennis en
kundigheden. Op dit symposium komen zowel de
beloftes als de kanttekeningen en twijfels aan de orde.
Datum en plaats: 25 mei van 13 tot 16.30 uur, Uni-
versiteit voor Humanistiek, Utrecht.
Voor nadere inlichtingen: Agnes Andeweg, UvH,
Postbus 797,3500 ATUtrecht, 030-2390162, a.ande-
weg@uvh.nl.

Oorlogsgeweld, zingeving en sekse
Per 1 januari 2000 is aan de Universiteit voor Huma-
nistiek de Britse sociologe Cynthia Cockburn benoemd
als bijzonder hoogleraar op de Ribbius Peletier Leer-
stoel Feminisme, Humanisme en Emancipatievraag-
stukken. Cynthia Cockburn verdiept zich in deze
periode in de relatie tussen oorlogsgeweld, zingeving
en sekse, wat een actueel, maar vrijwel onontgonnen
thema is. Daarom is in overleg met de hoofdkrijgs-
machtsraadsman en het Ministerie van Defensie beslo-
ten een aantal andere activiteiten te ontwikkelen, zoals
een studiedag voor geestelijk verzorgers binnen de
krijgsmacht.
Oorlogsgeweld, zingeving en sekse is ook het thema
van een expertseminar dat op 27 oktober zal plaats-
vinden in het Academiegebouw te Utrecht. De dag
daarvoor houdt Cynthia Cockburn haar inaugurele
rede in de aula van de Universiteit. Deze oratie zal in
het Engels worden uitgesproken.
Datum en plaats oratie: 26 oktober 16.15 uur precies,
Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29.
Voor informatie: Diane Ricketts, 030-2390175 (ma
t/m do), d.ricketts@uvh.nl.

Rekenschap-discussie
In maart vorig jaar publiceerde Paul Cliteur een arti-
kel naar aanleiding van het verschijnen van het boek
J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse
humanisme (onder redactie van Peter Qerkx en Bert
Gasenbeek). Cliteur stelt daarin dat Van Praag nooit
helder voor de geest heeft gekregen welk soort huma-
nisme hij wilde verdedigen: zijn humanisme was mis-
schien wel zo breed dat het voor alles en daarmee voor
niets stond. En, zo betoogt Cliteur, dit heeft belang-
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rijke consequenties gehad voor het Humanistisch Ver-
bond, dat volgens hem gekenmerkt wordt door dezelf-
de ambivalentie.
Op dit artikel zijn drie reacties geschreven door Pie-
ter Edelman, Marcel Fresco en Liesbeth Mulder voor
het laatste nummer van Rekenschap, dat in december
zou verschijnen. Om inhoudelijke redenen heeft de
redactie van Rekenschap echter besloten dat er in dat
nummer geen plaats meer was voor deze teksten.
Daarom is nu besloten deze teksten op de website van
de Universiteit voor Humanistiek te plaatsen, adres:
www.uvh.nl\rekenschap. Degenen die niet over mid-
delen beschikken om deze website te bezoeken, kun-
nen kopieën van de teksten per post opvragen bij:
Tonja van den Ende, Tijdschrift voor Humanistiek,
Van Asch van Wijckskade 28,3512 VS Utrecht.

Noot van de redactie

In het tijdschrift Praktische Humanistiek werd de
rubriek 'signalementen' verzorgd door Ellen Groot-
oonk. In dit nummer is haar laatste bijdrage opge-
nomen. Zij wil zich nu richten op haar afstuderen
aan de Universiteit voor Humanistiek. Bij deze wil-
len we haar van harte danken voor haar inzet.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

I. Het Tifdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch
Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in april, juli, oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar:
Redactiesecretariaat TIjdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BS Utrecht, tel. (030)2390100,
fax (030)2390 100, e-mail: tvde@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bij-
drage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Hijbeoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid, adequaat gebruik van de lijdende
vorm) en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, hel-
dere conclusies). Schema's, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een
goede afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege
het karakter van het tijdschrift worden geen financiële vergoedingen
betaald voor bijdragen.

3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de wmerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aanslui-
tend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiese-
cretariaat). Maximaal 4 weken na bespreking volgt bericht aan de auteur.
Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukke-
lijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad. De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als atlachmetlt via e-mail. De tekst wordt aan-
geleverd als WP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere ver-
sie van WP of met Wordfor Windows: het document opslaan als WP51-
document (Bewaren als... of Opslaan als WP51-bestand). Als Word-
document aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-
adres, en eventuele referentiewens.

6a Hanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het
'Groene Iloekje', 1995) en gebruik grul tekstuele afkortingen, dus: bijv.
=bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; etc.=et cetera. Instellingen
eerst voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes: Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); daarna afkorten: NIZW.

b. Houd de tekst w 'schoon' mogelijk, dus zónder opmaakcodes en wnder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het docu-
ment alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanummering, uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische stijlopties uit te zetten voordat u begint met schrijven.
Neem bij vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

c. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cu~iefgebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift of krant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
'Groene Iloekje', wals empowerment of atlachment. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of k!lnl; stukjes tekst die u wilt benadrukken.

d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van
congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
'Voorbij het produkt' ..

e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie f). Neem de tekst letterlijk
over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [...].

f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:I13) bij meerdere publicaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;
• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;

• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin, binnen de
punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op meerdere voorafgaande
zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bij citaten: altijd na het
aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met
een volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).

7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouwen volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:

a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e. De tekst zelf met:

I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alineàs
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie

f. Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g. Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h. Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische

volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bij meerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (l993a),
(1993b ),et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de vol-
gende voorbeelden (vetmarkeringen dienen hier slechts ter verduidelij-
king):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993), Psychology, University Press, London.
Carr, A. & Barret, B,C. (1993), Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.C.& Yalom, D,E. (1993), Psychology, ...

b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr,A. red. (1994), Essays on Roge~, VUB-Press, Hrussel.
Carr,A. & Barret, B.C. red. (1994), Essays on Rogers, ...

c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client -centered Therapy', in: Carr, A. red. (1995),
CoulISelling, VUB-Press, Brussel, pp.152-168.

d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr. 3, (jrg. 8), pp. 66-81.

9. In het TIjdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin een zin) het nummer tussen
haakjes zetten. Aan het eind van de tekst, na de literatuurlijst, de noten
zetten. Dus niet de voetnoot- of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuur-
verwijzing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuuryerwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuuryermelding
in de literatuurlijst: Carr,A. (1993),Psychology, University Press,London.
Literatuurvermeldingen alleen in de notenlijst plaatsen, indien het
publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt verwezen.

10.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1400 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij 8a-b, inclusief ISBN-num-
mer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b, echter
wnder ISBN-nummer en prijs .
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