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Proloog

Cyrille Fijnaut

Het is een groot genoegen om een proloog te mogen schrijven in deze uitgave van de 
lectorale redes die Ben Rovers en Hans Moors ter gelegenheid van hun benoeming 
als lector aan Avans Hogeschool hebben gehouden. Niet alleen omdat het hier gaat 
om twee onderzoekers die ik – de een langer dan de ander – goed ken en van wie ik 
het academische handwerk zeer waardeer, maar ook omdat hun redes getuigen van de 
doordachte eigenzinnigheid die originele en ervaren wetenschappers kenmerkt. Laat 
ik maar meteen terzake komen. Dat ik hierbij terugval op de ervaringen die ik zelf in 
de voorbije decennia heb opgedaan met het doen van onderzoek, zullen zeker zij mij 
niet euvel duiden.
Wat mij in de rede van Moors met name aanspreekt, is zijn pleidooi om het onderzoek 
betreffende lokale onveiligheid niet langer te beperken tot veiligheidsproblemen zoals 
die zich hic et nunc in (delen van) gemeenten voordoen, maar om aan dit onderzoek 
langs twee wegen veel meer diepgang en breedte te geven. Ten eerste door de ‘crimi-
nele geschiedenis’ van wijken, gemeenten, regio’s in het onderzoek te betrekken. Ten 
tweede door deze problemen zowel te situeren in hun sociaal, economisch en cultureel 
verband als ze te plaatsen in een institutioneel kader: hoe zijn zij verweven met het 
beleid dat door allerlei (semi)overheidsinstellingen is en wordt gevoerd?
Dat dit pleidooi bij mij in goede aarde valt, is niet verbazingwekkend. Al jaren kom ik 
op voor een dergelijke aanpak van onderzoek rond stedelijke onveiligheid. En ik kom 
er niet alleen voor op, maar heb bij diverse gelegenheden ook gedemonstreerd dat het 
mij menens is. In het onderzoek dat ik rond 1990 samen met H. Moerland en J. uit 
Beijerse heb gedaan naar de onveiligheidsproblemen op en rond de Boulevard-Zuid in 
Rotterdam, is ruim aandacht geschonken aan de geschiedenis van Rotterdam-Zuid, 
aan de demografische en sociaal-economische ontwikkeling van dit deel van Rot-
terdam sedert de jaren zestig en aan het beleid dat in de jaren nadien op het gebied 
van onveiligheid werd gevoerd. Het rapport van de commissie die in 2003 onder mijn 
leiding de problemen van sociale onveiligheid in Tilburg onderzocht en een heel aantal 
voorstellen deed omtrent de aanpak ervan, heeft ook volop betrekking op de organisa-
tie en werking van al die instellingen en diensten die hier op de een of andere manier 
medeverantwoordelijk voor zijn.
Moors heeft in zijn voordracht een paar redenen genoemd waarom onderzoek inzake 
lokale onveiligheid met voldoende historische diepgang en maatschappelijke breedte 
moet gebeuren. Dit is volgens hem niet alleen noodzakelijk om te vermijden dat we 
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ons verliezen in problemen die hype-matig worden opgeworpen, maar ook om recht 
te doen aan de complexiteit van de problemen waar we het hier over hebben. Ik zou 
daar nog wel een paar argumenten aan kunnen toevoegen. Ze allemaal hier bespreken 
kan natuurlijk niet.
Eentje wil ik echter wel noemen, namelijk dat – om een acceptabel niveau van vei-
ligheid in een gemeente of stad te kunnen bewerkstelligen – velen vrij grote en aan-
houdende inspanningen moeten leveren. Hierbij gaat het om kerninstellingen van 
het openbaar bestuur – gemeente, politie, openbaar ministerie –, om allerlei instan-
ties en diensten die er zijdelings mee te maken hebben – scholen, woningcorpora-
ties, hulpverleningsinstellingen –, maar ook om individuele burgers en hun directe 
sociale  omgeving; in een democratische rechtsstaat moeten óók zij binnen grenzen 
verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid. Welnu, om hen allen te kunnen 
aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de beheersing van veiligheidsproble-
men en om hen voortdurend te kunnen bewegen tot acties die dit moeten bevorderen, 
is onderzoek van veiligheidsproblemen nodig dat niet alleen demonstreert hoe deze 
problemen er in al hun verscheidenheid uitzien en hoe ze zijn verweven met allerlei 
ontwikkelingen in de gemeente, stad of streek, maar dat ook laat zien welke – gegeven 
deze analyse – noodzakelijkerwijze ieders rol moet zijn in een strategie om de proble-
men daadwerkelijk terug te kunnen dringen. Dit kan alleen worden bereikt door mid-
del van onderzoek dat niet alleen historisch, maar ook sociologisch gezien de nodige 
diepgang en breedte heeft.
Hierbij sluit aan dat ook in historische termen kan worden aangegeven waarom der-
gelijk onderzoek is geboden als men op de langere termijn, structureel, echt wat aan 
de bedoelde problemen wil doen. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat 
met name sedert het einde van de negentiende eeuw – ook onder invloed van de 
analyses die G. Tarde, E. Durkheim en anderen maakten van het probleem van de 
onveiligheid in de almaar groter wordende steden van Frankrijk, Duitsland en andere 
Europese landen – ook in Nederland een veelzijdig beleid werd ontwikkeld om dit 
gevaar  zoveel als mogelijk te keren. Politie en strafrechtspleging werden strakker geor-
ganiseerd, sociale bijstand, kinderbescherming en reclassering werden uitgebouwd, de 
sociaal-geografische inrichting van steden werd meer afgestemd op de beheersing van 
lastige onveiligheidsproblemen. Dit alles kan men niet alleen goed teruglezen in de 
geschiedenis van de onveiligheid in Rotterdam-Zuid, maar ook in die van bijvoorbeeld 
de Mijnstreek in Limburg-Zuid waar Moors eveneens naar verwijst. Niet alleen wie 
iets wil begrijpen van de onveiligheidsproblemen die zich hier in het kielzog van de 
sluitingen van de mijnen voordeden, maar ook wie aan die problemen iets wil doen, 
kan niet om de geschiedenis van (de aanpak van) deze problemen heen, tot en met de 
pogingen om ze te voorkomen in de jaren waarin de mijnen werden geopend.
Moors herinnert in zijn rede aan de criminografie die in het verleden ook in Neder-
land wel op enige schaal werd beoefend, maar die in de loop der jaren helemaal in 
de vergetelheid is geraakt. Wellicht moet hij een stap verder gaan en zichzelf tot taak 
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stellen om de criminografie nieuw leven in te blazen. De ‘oude’ criminografie, zoals 
die bijvoorbeeld werd bedreven in de schoot van de Utrechtse School, was ondanks 
alles nogal cijfermatig, statistisch, georiënteerd op de misdaadproblemen zelf en ging 
eigenlijk goeddeels voorbij aan de dingen die Moors zelf nu juist belangrijk vindt: de 
geschiedenis van deze problemen, hun maatschappelijke inbedding en de reactie erop 
door overheden. Welnu, wat let hem om een ‘nieuwe’ criminografie tot ontwikkeling 
te brengen in het kader van het onderzoeksprogramma dat hem klaarblijkelijk voor 
ogen staat? Aan onderwerpen om de opstelling van een dergelijke criminografie op uit 
te proberen, ontbreekt het in onze samenleving bepaald niet.
Een van de kwesties die hij zelf in zijn rede meer uitvoerig bespreekt, is het pro-
bleem van ‘het gevaar’ dat het radicalisme bij bepaalde categorieën moslimjongeren 
zou vormen voor de veiligheid in Nederland en dat hij niet zo lang geleden zelf in 
Noord-Limburg met zoveel toeleg ook op straatniveau heeft bestudeerd. Zijn analyse 
van dit probleem laat zien hoe misleidend het kan zijn om dit al dan niet vermeende 
gevaar zonder historisch inzicht te onderzoeken en hoe riskant het is om dit onder-
zoek te doen zonder oog voor het feit dat de manier waarop in Nederland traditioneel 
wordt gedacht over moslimradicalisme, deel is van het probleem. Zeker zo belangrijk 
is zijn vaststelling dat veel onderzoek, of zogenaamd onderzoek, helemaal buiten de 
betrokken jongeren om gaat: met hen wordt niet gesproken, laat staan dat hun wordt 
gevraagd hoe zijzelf aankijken tegen hun radicale gedrag, de betekenis die het voor hen 
heeft, hoe het in hun ogen is ontstaan, wat zij ermee trachten te bereiken enzovoort. 
Dat op basis van dergelijk gebrekkig en afstandelijk onderzoek geen steekhoudend 
beleid kan worden gevoerd, moge duidelijk zijn.
Dit voorbeeld brengt mij bij de lectorale rede van Rovers. Hierin keert hij zich met 
recht en rede tegen het gangbare What works-onderzoek in de aanpak van jeugd-
delinquentie, althans voor zover zulk onderzoek geheel en al wordt verricht met quasi-
experimentele onderzoeksmethodes. Ik durf mij met zoveel stelligheid achter hem te 
scharen, omdat ik met zulke methodes in de jaren tachtig van de vorige eeuw de no-
dige ervaring heb opgedaan bij de uitvoering en evaluatie van de zogenaamde politie-
experimenten die op verzoek van het openbaar ministerie werden uitgevoerd door 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. De ideale onderzoeks-
ontwerpen zijn, zoals Rovers ook aangeeft, door de bank genomen om tal van redenen 
in de praktijk niet uitvoerbaar en, voor zover ze wel uitvoerbaar zijn, gaan – zo was 
mijn ervaring – de beoogde experimenten ófwel feitelijk eigenlijk nergens meer over 
ófwel scheppen zij zo’n artificieel stukje werkelijkheid, dat deze na het vertrek van de 
onderzoekers onmiddellijk instort. Hierom heb ik zelf in die tijd gepleit voor de opzet 
van heel ander evaluatieonderzoek. Onderzoek waarin de maatschappelijke voorwaar-
den worden meegenomen waaronder de actie plaatsgrijpt en waaronder zij ook na 
afloop van het onderzoek moet doorgaan, waarin zowel het proces van de actie als 
de opstelling van de actoren worden bestudeerd, en waarin niet alleen de uitkomsten 
maar ook de effecten worden meegerekend.

Geloven in veiligheid_7.indd   9 7-7-2008   15:37:24



10

Rovers hecht nog wel enig geloof aan quasi-experimenteel onderzoek, maar zegt er 
wel heel nadrukkelijk bij dat er geen exclusieve focus mag worden gelegd op dit on-
derzoek. Ik geloof er echter helemaal niet in. In aansluiting op wat ik zo-even al 
naar voren heb gebracht, kan meer bepaald worden aangevoerd dat in het betrokken 
quasi-experimentele onderzoek een soort van laboratoriumsetting ondanks alles tóch 
gelijk wordt gesteld met de werkelijke wereld, dat in dit onderzoek, voor zover het 
strekt tot gedragsverandering van de betrokken jongeren, uitgaat van een betrekkelijk 
dwaas – want mechanistisch, instrumentalistisch, economistisch – mensbeeld, en dat 
het berust op een volstrekt onrealistisch beeld van de praktijk waarin gewoonlijk met 
delinquente jongeren moet worden gewerkt aan gedragsverandering.
Het is dan ook een heuglijk feit dat Rovers in zijn rede op de proppen komt met 
een deugdelijk alternatief: psychologische gedragsbeïnvloeding van jeugddelinquenten 
door te spelen op het belief-effect. Dit alternatief spreekt mij niet alleen aan om de 
redenen die Rovers zelf noemt, maar ook omdat het doet terugdenken aan de tijd, het 
begin van de jaren zeventig, waarin ik aan het Hoger Instituut van Wijsbegeerte van 
de KU Leuven filosofie studeerde en me bij vlagen met name moest buigen over het 
existentialisme en de fenomenologie. De grote les die men uit deze filosofieën moet 
trekken, is immers dat menselijk handelen altijd wordt getekend door zin(geving) – 
een reden trouwens waarom het, filosofisch gesproken in elk geval, onzin is om te 
spreken van zinloos geweld – en dat, wanneer men dat handelen wil veranderen, men 
moet werken aan een andere zingeving.
Gelukkig is Rovers zo realistisch om aan te geven dat dit laatste ook geen sinecure 
is. Het is zeker zo moeilijk als psychologisch laboratoriumonderzoek. En dit om de 
redenen die hij zelf noemt: er moet aan een positief geloof, een positief zelfbeeld, bij 
de jongeren zelf worden gewerkt in omstandigheden die veelal worden getekend door 
ongeloof in hun capaciteiten, kortom door negativiteit. Een dergelijke ommekeer kan 
dus alleen maar worden bereikt door mensen, vakmensen, in de justitiële jeugdzorg 
die niet alleen heel goed beseffen waar ze mee bezig zijn, maar die dit in hun persoon-
lijk optreden ook voortdurend kunnen uitdragen. En zulke mensen dienen zich niet 
en masse aan. Zij zullen moeten worden opgeleid. Waarbij enig historisch inzicht ove-
rigens ook bepaaldelijk geen kwaad kan. Bij lezing van Rovers’ rede moest ik elk geval 
bij herhaling terugdenken aan onder meer het boek van de psychoanalyticus August 
Aichhorn over de aanpak van de ‘verwaarloosde jeugd’ van Wenen na afloop van de 
Eerste Wereldoorlog.
Dichter bij huis mag ik verwijzen naar het experiment met ‘Crossroads’ in het kader 
van het actieprogramma dat door de Tilburg-commissie werd ontwikkeld waarnaar 
hiervoor al werd verwezen. Het betreft hier een schoolse voorziening voor jongeren 
die een en ander hebben misdaan en op grond van het overleg in het Veiligheids-
huis in ‘Crossroads’ worden geplaatst. Zoals deze benaming reeds suggereert, is deze 
voorziening gebaseerd op de gedachte dat het niet volstaat om jeugdige delinquenten 
alleen maar op de een of andere manier te straffen. Integendeel, er moet juist naar 
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worden gestreefd om hen een herkansing in hun leven te geven, dit wil zeggen hen 
door vakmatige bijscholing, door aanpassing van levensstijl en door verwerving van 
sociale vaardigheden een ander perspectief op hun leven te bieden dan het uitzicht 
op een criminele carrière. Of, in de termen van Rovers: hen, maar zonodig ook hun 
omgeving, het geloof bij te brengen dat ze een andere zin en dus een andere draai aan 
hun leven kunnen en moeten geven.
Het is nu nog te vroeg om uit te maken of en hoe initiatieven als ‘Crossroads’ werken. 
Dit neemt echter niet weg dat ik een paar weken geleden met veel plezier een verhaal 
in het Brabants Dagblad heb gelezen over een jongen die op ‘Crossroads’ heeft gezeten, 
momenteel in een autowasserij werkt en het daar enorm naar zijn zin heeft, niet in de 
laatste plaats omdat de klanten hem waarderen voor wat hij voor hen doet. En dit is 
precies waar het in de theorie van Rovers, denk ik, om gaat: het geloof dat iemand in 
zichzelf heeft staat niet op zichzelf, maar gaat samen met het geloof dat anderen in 
hem hebben. Zijn theorie biedt dus een passende onderbouwing voor een praktijk-
experiment dat al loopt.
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Moslimradicalisme en probleemwijken: 
over bestuurlijke amnesie en 
het geheugen van beleid

Pleidooi voor een culturele geschiedenis van veiligheid*

Hans Moors

Zou je de Haagse hofvijver overeind zetten
rechtstandig als een majestueuze wand van water

om het licht de diepte te laten doorstralen
om de stad een doorzichtige spiegel te bieden

[…]
K. Michel, ‘Ook de vissen’, in: Kleur de schaduwen (Amsterdam/Antwerpen 2004)

1 Inleiding

In 1949 publiceert de jurist en criminoloog Willem Nagel zijn proefschrift De crimi-
naliteit van Oss. Hij analyseert en verklaart in deze studie een periode van bijzondere 
criminaliteit (1924-1935) in die Noord-Brabantse gemeente. Het boek doet vanwege 
de gebruikte onderzoeksmethode veel stof opwaaien. Nagel wijkt namelijk af van de 
gebruikelijke sociografisch-criminologische methode en de ‘cijfermatige criminologie’. 
Hij kiest voor een historische en etnografische aanpak. Op basis van procesverbalen, 
processtukken, rapportages van politie en justitie, strafdossiers, egodocumenten, arti-
kelen uit kranten en tijdschriften, en gesprekken met betrokkenen – onder wie daders 
die een lange straf uitzaten – komt hij op indringende wijze tot een reconstructie van 
de concrete criminaliteit. ‘Belangrijk nevendoel van mijn onderzoek’, schrijft Nagel, 
‘achtte ik het historische: de beschrijving van de criminaliteit van Oss sedert 1809.’ Dit 
langetermijnperspectief bepaalt inderdaad wezenlijk zijn verklaring voor de periodieke 
opleving van criminaliteit als een fenomeen waarin sociale en culturele factoren de 
boventoon voerden. De ‘zeer snelle industrialisatie’ leidt tot een proces van ‘culturele 

∗ Dit artikel is een bewerkte en uitgebreide versie van de lectorale rede die ik uitsprak op 9 november 2007 in 
Klooster Bethlehem te Haren (gemeente Oss).

Geloven in veiligheid_7.indd   13 7-7-2008   15:37:25



14

verandering’ dat zich zo abrupt voltrekt, dat de ‘autochtone bevolking’, in het bijzon-
der de groep waarin de ‘oorspronkelijke “socialiteit” zich concentreerde’ in conflict 
komt met de ‘nieuwe, algemeen nederlandse conduct-norms’. Het is ‘een kwestie van 
cultuur.’ (Nagel 1949)1

Nagel was een uitzonderlijk criminoloog. Veeleer is het onder historici gebruikelijk om 
maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een langetermijnperspectief te bestuderen, 
want zij zijn opgeleid om de tijdsdimensie van de wereld te ontcijferen. Daarnaast 
verstaan zij doorgaans de kunst van het pars pro toto: het vermogen om de grote en 
de kleine verhalen van een samenleving met elkaar in verband te brengen. In het 
wetenschappelijke en het bestuurlijke denken over veiligheid ontbreekt vandaag de 
dag echter de habitus van de historische blik. Veiligheidskundigen, criminologen en 
‘crime watchers’, bestuurders en beleidsmakers kijken nauwelijks terug als ze het heden 
proberen te verstaan en over de toekomst nadenken.
Bovendien is in veel recent criminaliteits- en veiligheidsonderzoek de samenhang ver-
dwenen die kan verklaren hoe het komt dat in de alledaagse praktijk van een stad of 
wijk zaken lopen zoals ze zijn gelopen. In feite is ‘de stad met zijn bewoners’ uit beeld 
geraakt. Kritische reflectie op het systeem van de stedelijke samenleving, toetsing van 
tegendraadse of onverwachte hypotheses over een ‘sociaal construct’ dat planologisch, 
sociaaleconomisch, demografisch, antropologisch, cultureel of historisch kan worden 
geduid, is binnen het vakgebied van criminologen en veiligheidskundigen tamelijk 
zeldzaam geworden. De vele rapporten die de laatste tien jaar zijn verschenen, hebben 
de stad en de criminaliteit die er voorkomt – zoals Cyrille Fijnaut constateert (Fijnaut 
2005) – ‘gereduceerd tot een min of meer samenhangend conglomeraat van wijken of 
buurten’. Waarmee hij feitelijk bedoelt te zeggen dat de kennis op dit gebied versnip-
perd is geraakt, weinig meer verklaart op het niveau van ‘de stad’ en zijn dynamiek 
van misdaad en angst.
Veiligheid en criminaliteit gaan meer over angst dan over risico. Angst is wat pijn 
doet, schrijft Joanna Bourke in haar boek Fear. A cultural history (Bourke 2005), en 
is van elk mens alleen – ‘the most irreducible “real” of an individual’s history’. Angst 
is tegelijkertijd een collectief, modegevoelig fenomeen, zoals zij aannemelijk maakt, 
en is historisch geconstrueerd. Angst heeft te maken met het ervaren en schatten van 
risico’s, en daarmee met veilig zijn en veilig voelen. Daar gaan levensverhalen over, in 

1 Latere criminologische studies van de hand van Nagel, zoals De meineed uit 1951, de inaugurele rede uit 1956 
Het strafrecht en de onmens, of zijn penologische hoofdwerk De funkties van de vrijheidsstraf uit 1977 hebben 
diezelfde historische en antropologische inslag. Dat geldt eveneens voor zijn proza. Nagel dankt zijn bekend-
heid namelijk vooral aan zijn schrijverschap. Tussen 1944 en 1982 schreef hij twaalf dichtbundels en twee 
essay-achtige, documentaire romans die hij onder zijn verzetsnaam J.B. Charles publiceerde: Volg het spoor 
terug uit 1953 (met diverse interessante, vermeerderde herdrukken) en Van het kleine koude front uit 1962. 
Beide werken baren opzien en wekken discussie, vanwege Nagels/Charles’ felle, vaak persoonlijke kritiek op 
de manier waarop na de bevrijding met verzet en collaborateurs is omgegaan en omdat hij een hoog accent 
legt op de symptomen van herlevend fascisme die hij ontwaart in het Europa van de wederopbouw.
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het klein, op de menselijke maat. Ook de grote, abstractere lijnen van maatschappe-
lijke ontwikkelingen die de staat, de natie, het bestuur, het recht, de wetenschap, de 
religie, de arbeidsmarkt, de sociale orde in de eeuwen tot nu toe ondergingen, zijn in 
essentie verhalen die een niet aflatende dynamiek en specifieke betekenis hebben gege-
ven aan criminaliteit, angst en veiligheid. In een culturele geschiedenis van veiligheid 
kunnen die grote en kleine verhalen in samenhang als een discours worden geanaly-
seerd, ontrafeld en uitgelegd (De Certeau 1980; Rennen & Verstraete 2005; voor een 
antropologische interpretatie van risico en onzekerheid: Douglas 2001).
Dit artikel behelst een pleidooi voor het bestuderen van veiligheidsvraagstukken van-
uit een cultuurhistorische habitus met een breed en divers palet van informatiebron-
nen. Dat gaat verder dan het adagium van vooruitkijken door terug te zien. Besturen, 
beleid maken en organiseren om de Nederlandse samenleving veilig en leefbaar te 
houden, richt zich per definitie op de toekomst, is gebonden aan de actualiteit en 
heeft een geschiedenis. In het verleden zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te 
wijzen die bepaalde zienswijzen kunnen verklaren, of de vraag kunnen beantwoorden 
waarom steeds dezelfde problemen terugkeren. Soms zijn in het verleden ook lessen 
geleerd, ervaringen opgedaan die vandaag de dag nog steeds profijtelijk zijn.
Van belang is echter dat verleden niet te verabsoluteren door het in essentialistische 
termen te benaderen, zoals dikwijls gebeurt: per slot van rekening is niet het verleden 
maar de toekomst maatstaf. Een culturele geschiedenis van veiligheid dient een syste-
matische, kritische én voortdurende ordening en analyse te zijn van de indrukken, ob-
servaties, gedachten en emoties die mensen vanuit het verleden gebruiken om betekenis 
te geven aan de hedendaagse invulling van concepten als ‘veiligheid’ of ‘veilige samen-
leving’ in relatie tot de maatschappelijke omgeving waarvan zij deel uitmaken. Dit 
dynamische proces op individueel én collectief niveau – de vorming en werking van 
veiligheidsdiscours – is het onderwerp van studie, niet de geschiedenis van veiligheid 
als zodanig. Loop daarom eens achterstevoren en beluister die galm in het heden.

Dit artikel valt inhoudelijk in drie delen uiteen. Het eerste onderdeel bevat een bespre-
king van actuele gezichtspunten op het begrip ‘veiligheid’ en de analytische betekenis 
van de begrippen ‘wijk’ en ‘buurt’, in het licht van de verdwijning van de criminogra-
fische traditie (hoofdstuk 2).
Het tweede onderdeel is feitelijk een intermezzo. Het gaat in op de vraag waarom en 
hoe veiligheid en veiligheidsbeleid vanuit een cultuurhistorisch perspectief bestudeerd 
zouden kunnen worden. Wat houdt dat in en wat levert het op voor beleid en bestuur? 
(hoofdstuk 3).
Het derde onderdeel betreft de toepassing van het cultuurhistorische perspectief op 
twee actuele voorbeelden. Het eerste voorbeeld gaat in op het debat over moslim-
radicalisme en islamofobie (hoofdstuk 4). Het tweede voorbeeld concentreert zich op 
de uitgangspunten van de herinrichting van de zogenaamde ‘prachtwijken’ (hoofd-
stuk 5). Aan de hand van beide voorbeelden kom ik tot een aantal beleidsrelevante 
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conclusies (hoofdstuk 6). Ten slotte bespreek ik, bij wijze van conclusie, de consequen-
ties die de toepassing van een cultuurhistorische habitus met zich meebrengt voor 
zowel de onderzoeks- als de beleidsagenda’s op het gebied van veiligheid en integratie 
(hoofdstuk 7).
De kern van mijn betoog is de constatering dat het huidige sociaal-wetenschappelijke 
onderzoek naar en de beleidsvorming met betrekking tot lokale (on)veiligheid, zowel 
theoretisch als empirisch, te weinig diepgang en samenhang heeft. De oorzaak hier-
van is drieledig. Het ontbreekt, ten eerste, aan een analytisch perspectief op zowel 
de historische ontwikkeling van criminaliteit in wijken, gemeenten, of regio’s, als de 
manier waarop door de jaren heen over die ontwikkeling beleidsmatig is nagedacht. 
In de tweede plaats is er beperkt aandacht voor de onderlinge samenhang tussen so-
ciale, economische en culturele factoren die die ontwikkeling kunnen verklaren en 
het beleid dat is en wordt gevoerd om problemen op het gebied van criminaliteit en 
veiligheid op te lossen. Ten derde is de betekenis van ‘het discours’ sterk onderbelicht 
gebleven in het onderzoek naar criminaliteit en met name veiligheid.2 Mijn stelling is 
dat een cultuurhistorische analyse van veiligheid aan deze drie feilen een fundamen-
tele inhoudelijke bijdrage levert.

2 Vista’s

Dynamisch veiligheidsbegrip
Vanuit historisch en filosofisch perspectief is het huidige veiligheidsbegrip nogal 
statisch en gesimplificeerd (Roels 2007). Het begrip ‘veiligheid’ heeft een negatieve 
connotatie, omdat het in het huidige publieke debat bij uitstek wordt gedefinieerd 
en betekenis draagt als de tegenhanger van ‘onveiligheid’: een situatie van reële of 
gepercipieerde dreiging die vermeden moet worden. Onveiligheid wordt opgevat als 
iets wat van buiten komt. De ‘veiligheid van ons’ staat tegenover de ‘dreiging van de 
ander’ (Agamben 1998). De suggestie die hiervan uitgaat, is dat er een vijand is en dat 

2 De ‘discourse analysis’ als taalkundige methode is ontwikkeld door Zellig Harris (1952). Vanaf de jaren 
zestig en zeventig is discoursanalyse een breed palet van analytische methoden en invalshoeken gaan beslaan, 
ontleend aan taalkunde, literatuurstudie, antropologie, semiotiek, sociologie, psychologie en communicatie-
wetenschap (Van Dijk 1988), dat vooral in de literatuurwetenschappen, de sociologie en de geschiedweten-
schap wordt gebruikt. De hedendaagse toepassing gaat met name terug op de epistemologische grondslagen 
die de Franse filosoof Michel Foucault in zijn werk ontwikkelde. Wat zijn definitie van ‘discours’ toevoegde 
aan de breder gedeelde opvattingen dat de sociale werkelijkheid de resultante is van sociale constructie en 
dat het discours doelt op het spreken in een bepaalde groep op een bepaald niveau (zoals de wetenschap, de 
politiek, het alledaagse spreken, enzovoort) waarmee die groep de werkelijkheid vormt, was de betekenis die 
Foucault toekende aan macht en dominantie in de interferentie van de verschillende discours die gelijktijdig 
structuur geven aan de werkelijkheid. Anders gezegd, volgens Foucault bepalen vigerende machtsverhoudin-
gen wat op een gegeven moment en op een bepaalde plaats en met betrekking tot zekere onderwerpen het 
dominante discours is. En het dominante discours bepaalt hoe over zaken wordt gesproken, wat normaal is 
en wat niet, wat taboe is en wat niet. 
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die zich gemakkelijk laat aanwijzen. Vijandbeelden zijn echter producten van tijd en 
plaats, komen op in specifieke omstandigheden en ebben weg.
Het veiligheidsbegrip is met eenzelfde negatieve connotatie verbonden aan ‘de staat’. 
Het bestrijden van onveiligheid wordt gezien als een overheidsaangelegenheid, of ten 
minste een opgave die de staat voor zijn burgers kan én moet realiseren. In die op-
gave ligt in zekere zin zelfs de legitimiteit van het moderne, democratische staats-
bestel besloten (Lipset 1960). Het ‘leveren van veiligheid’ wordt veelal beschouwd als 
een monopolie van de overheid (Rothshield 1995; Zuijlen 2004). Die opvatting blijkt 
historisch onjuist. Lang voor het ontstaan van moderne staten was veiligheid immers 
al een maatschappelijk belang. Ten tijde van de opkomst en bloei van de moderne 
natiestaat in de negentiende eeuw was veiligheid evenmin exclusief voorbehouden aan 
overheden, maar een belang van wat we tegenwoordig publiek-private samenwerking 
noemen – en dat is het, gezien de huidige groei van de private veiligheids- en beveili-
gingsindustrie, sindsdien ook gebleven (Claassen 2007; Steden 2007).
De impliciete, zij het historisch niet houdbare koppeling van staat en veiligheid, heeft 
bovendien geleid tot grootse verwachtingen. Tal van recente beleidsnotities en weten-
schappelijke publicaties hangen meer of minder expliciet de maakbaarheidsgedachte 
aan dat met goede technologie en informatie en met efficiënte organisatie en doel-
gericht bestuur de overheid ‘onveiligheid’ kan bestrijden om een zo goed mogelijke 
toestand van ‘veiligheid’ te realiseren. De realiteit is echter dat de overheid als het gaat 
om ‘de maakbaarheid van veiligheid’ met een grote mate van onzekerheid heeft moe-
ten leren leven (Duyvendak & De Haan 1997; Bauman 2000; Jonker 2007; Boutellier 
2007b; Daems & Robert 2007; Pleysier 2008).
Het begrip ‘veiligheid’ heeft een dynamiek die eeuwen teruggaat, tot lang voor het 
ontstaan van het moderne, democratische staatsbestel. Een dynamisch veiligheids-
concept dient zich daar rekenschap van te geven. Veiligheid is niet een vanzelfspre-
kend begrip.3 Bovendien is het van belang, zoals recentelijk is betoogd (Roels 2005 en 
2007), het begrip ‘veiligheid’ te ontkoppelen van zijn negatieve pendant. Het streven 
naar veiligheid zou – met kracht van, onder meer, historische argumenten – kunnen 
worden opgevat als een niet aflatende activiteit om angst te neutraliseren en het proces 
van samen-leven vorm te geven. Dit streven loopt parallel aan, maar staat conceptu-
eel in essentie los van de strijd tegen criminaliteit of terreur. Bij de werkelijkheid van 
denken over en werken aan veiligheid past een langetermijnperspectief dat recht doet 
aan het gegeven dat de positie van ‘de staat’ de afgelopen eeuwen voortdurend aan 

3 ‘Wat vanzelfsprekend wordt genoemd, spreekt daarom nog niet vanzelf. Het spreekt helemaal niet en wordt 
alleen vanzelfsprekend genoemd omdat wij het niet nodig achten erover te spreken. Vanzelfsprekend is dat-
gene waarover wij zwijgen. Dat is een merkwaardig gegeven, waarover we ons niet genoeg kunnen verwon-
deren. Het bevat namelijk in zijn waarheid zelf een tegenstrijdigheid, aan het overdenken waarvan elke 
waarheid ontspringt. Want wat alleen vanzelfsprekend is doordat erover wordt gezwegen, is helemaal niet 
vanzelfsprekend. Het spreekt niet en wordt niet uitgesproken.’ (Verhoeven 1968)
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verandering onderhevig is geweest, dat elke vorm van staatsbestuur – met publieke 
en private partners – zijn eigen ‘veiligheid’ schiep. Ook dreigingen en onveiligheid 
hebben hun eigen complexe verleden – tot op de dag van vandaag. Veiligheid ontleent 
haar betekenissen aan de pluriforme maatschappelijke context waarin – altijd weer – 
angst en behoefte aan geborgenheid bestaan.

Versnipperd beeld
Recent wetenschappelijk onderzoek naar onveiligheid en criminaliteit gaat meestal 
over wijken en buurten. Dit microperspectief heeft zijn eigen merites. Het biedt con-
creet inzicht in problemen waar een wijk of buurt mee worstelt. Dat is handig bij 
het formuleren van beleid. Maar dit perspectief brengt ook problemen met zich mee. 
Los van de generaliseerbaarheid is het immers maar de vraag hoe scherp de grenzen 
van een wijk of buurt zijn. Kennen we het cultuurhistorische wordingsproces van die 
fysieke ruimte? Vallen wijkindelingen wel samen met wat bewoners ervaren als hun 
wijk of hun buurt? Wat betekent het gebruik van ‘wijk’ of ‘buurt’ als analytische cate-
gorieën dan voor ons inzicht in en de verklaring van de realiteit van subjectieve sociale 
veiligheid?
Een zinvol analytisch aanknopingspunt is dat mensen deel uitmaken van een reeks 
van ‘communication communities’, zoals de Britse historicus en demograaf Simon Sz-
reter heeft betoogd (Szreter 1996). Hij bedoelt daarmee dat geografisch en fysiek gede-
finieerde eenheden als wijken of buurten minder betekenis hebben voor het gedrag van 
mensen dan de vele gedeelde relaties die teruggaan op vestigingsgeschiedenis, familie, 
vriendschap, werk, school of verenigingsleven: relaties die mensen met elkaar delen en 
die maken dat mensen elkaar verstaan. Nobelprijswinnaar en econoom Amartya Sen 
maakt een soortgelijke analyse in zijn recente boek Identity and Violence (2006). Van-
uit het gezichtspunt van politieke en sociale participatie verwerkt de filosofe Margaret 
Gilbert vergelijkbare inzichten in haar ‘plural subject theory of political obligation’ 
(Gilbert 1989 en 2006). Kortom, de bestuurlijke en beleidsmatige concentratie op 
criminaliteit en veiligheid in wijken en buurten heeft een analytische grondslag die 
misschien niet zo klip en klaar is als we denken en – wat belangrijker is – die onze blik 
afleidt van bredere of dieper liggende realiteiten van samen-leven.
De stadssociologie, sociografie en lokale criminografie zijn onderzoeksdisciplines die 
juist die dieper liggende realiteiten van het ontstaan en de ontwikkeling van – onder 
meer – criminaliteit beschrijven, al is expliciete aandacht voor criminaliteit en vooral 
veiligheid onder Nederlandse stadssociologen relatief beperkt aanwezig. De stads-
sociologie kent een lange traditie die teruggaat op grondleggers van de sociologische 
wetenschap als Max Weber, Emile Durkheim, Georg Simmel, Maurice Halbwachs en 
Jean Brunhes. In zekere zin ligt de stadssociologie aan de basis van de moderne socio-
logische wetenschap. In eerste instantie geeft de stadssociologie vooral uitdrukking 
aan het gevoel van verschraling, van het verlies aan ‘gemeenschap’, dat de grootscheep-
se verstedelijking en de opkomst van de anonieme, moderne industriële samenleving 
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aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw met zich brengt. 
Vanuit dit perspectief bestuderen stadssociologen ook het fenomeen criminaliteit.
Latere generaties stadssociologen – grondleggend zijn vanaf de jaren 1920 Ameri-
kaanse wetenschappers als Robert Park, Frederic Trasher en moderne sociologen als 
Richard Sennett van de Chicago School (Bulmer 1984) – ontwikkelen nieuwe theo-
retische perspectieven en onderzoeksmethoden, maar blijven gericht op de vraag naar 
‘binding’ tussen bewoners van de stad. Dit cohesievraagstuk staat nog altijd centraal. 
Drie thema’s krijgen bijzondere aandacht: sociale klassen, stedelijke minderheden en 
generationele of leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn de stad en de stedelijkheid zelf on-
derwerpen van onderzoek, waarbij stadsculturen en openbare ruimte nadruk krijgen. 
Traditioneel nauw verbonden met de stadssociologie is de etnografische methode van 
onderzoek, zoals Anne Raulin in haar recente handboek onderstreept (Raulin 2007). 
In de Nederlandse hedendaagse stadssociologie is etnografisch onderzoek, in het bij-
zonder als het over criminaliteit en veiligheid gaat, echter niet dik gezaaid.
De sociografie, en de toespitsing daarvan op criminele fenomenen in een stad, dorp of 
regio: de criminografie, gaat nog verder terug: tot in de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Als de grondleggers van de zogenaamde ‘beschrijvende criminologie’ gelden 
de Franse jurist Jacques Guerry de Champneuf (1802-1866) en de Belgen Edouard 
Ducpétiaux (1804-1868) en Alphonse Quetelet (1796-1874) die gebruikmaken van 
gerechtelijke en politiële statistieken, evenals van participerende observatie om (on)
regelmatigheden in het vóórkomen van criminaliteit in kaart te brengen en te duiden 
als een kenmerk van maatschappijen (Weber 1997; Van Kerckvoorde 1995; Vanhulle 
2008). In Nederland komt dit genre later op gang (Bonger 1938; Fijnaut 1981 en 
1994), kent het enige populariteit in de jaren veertig en vijftig en is het eigenlijk ook 
relatief snel weer van het toneel verdwenen.
In criminografisch onderzoek gaat het vooral om het problematiseren van verklarin-
gen die op basis van een beschrijving van criminele fenomenen in een lokale context 
zijn geformuleerd. Daarom draagt de criminografie in fundamentele zin bij aan de be-
tekenisgeving van bevindingen die voortvloeien uit het bestuderen van kwantitatieve, 
statistische bronnen waarmee criminele fenomenen per definitie indirect en binnen 
een bepaalde bandbreedte van betrouwbaarheid en validiteit worden waargenomen. 
De klassieke criminografie of beschrijvende criminologie was doorgaans, althans ge-
deeltelijk, gebaseerd op descriptief, etnografisch onderzoek. Een ander aspect van de 
criminografie dat aandacht verdient, is dat de beschrijving van het fenomeen crimina-
liteit een essentieel cultureel en historisch karakter heeft. De criminologische empirie 
is aan voortdurende verandering onderhevig, omdat de definitie en waardering van 
criminaliteit als een maatschappelijk probleem en de manier waarop dit probleem het 
beste kan worden bestreden, een dynamisch proces is, dat niet los kan worden gezien 
van die maatschappelijke ontwikkeling en het discours dat daar vorm aan geeft. De 
beschrijvende criminologie of criminografie is dus op zichzelf ook een belangrijke 
bron voor een cultuurhistorische discoursanalyse van misdaad, straf en veiligheid.
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Deze beide kenmerken van de criminografie hebben ontegenzeggelijk een actueel be-
lang. Toch heeft de beschrijvende criminologie in Nederland de afgelopen decennia 
weinig serieuze beoefenaren meer (Rovers 1996; vgl. Kokoreff, Péraldi & Weinberger 
2007). Cultuurhistorici hebben veiligheid als onderzoeksthema nog niet geagendeerd.4 
Het verdwijnen van de socio- en criminografische tradities lag niet aan de opbrengst 
en kwaliteit van dit type onderzoek. Naar mijn idee heeft dit veeleer te maken met wat 
ik ‘bestuurlijke amnesie’ noem en met de ‘kortademigheid van beleidscycli’. Dergelijk 
onderzoek vergt immers tijd, is gericht op diepliggende samenhangen en nuances, en 
kan alleen worden geconceptualiseerd op basis van een veiligheidsbegrip dat breder 
‘focust’ dan op criminaliteitsbestrijding en onveiligheidvermijding alleen. Om het met 
beleidsmatig draagvlak te kunnen uitvoeren, zijn geduldige bestuurders en ambtena-
ren nodig die ook over beleidscycli heen durven kijken en die uiteindelijk niet bang 
zijn om in te grijpen op massieve maatschappelijke processen die schier onbeïnvloed-
baar lijken. Dikwijls ligt de focus op deelverklaringen, tijd- en plaatsgebonden cijfers, 
maar uiteindelijk zou het ook en vooral om de grote vragen moeten gaan.
Diezelfde fenomenen van ‘amnesie’ en ‘kortademigheid’ kunnen bovendien verklaren 
waarom een procesgericht, dynamisch langetermijnperspectief op veiligheid ontbreekt. 
Hedendaags Nederland is een vitale en bange samenleving waarin mensen in toene-
mende mate risico’s ervaren, de overheid aanspreken op hun recht om zich veilig te 
kunnen voelen, maar zo min mogelijk inbreuk wensen in hun persoonlijke doen en la-
ten. Oswald Spenglers ‘roofdiermensen’ lijken op de loer te liggen. Dit fenomeen heeft 
Hans Boutellier kernachtig samengevat als de veiligheidsutopie (Boutellier 2003). Het 
lijkt alsof dit fenomeen beleidsvormers vergeetachtig en hijgerig maakt.

Discours
In elke samenleving bestaan elkaar conditionerende, soms conflicterende discours, die 
elk voor zich definitie en daarmee betekenis geven aan maatschappelijke fenomenen. 
Een en dezelfde groep personen kan zo geduid worden als ‘streng gelovige moslims’, 
‘orthodoxe moslims’, ‘fundamentalisten’, ‘neo-radicalen’, ‘non-integratieve Nederlan-
ders’. Maar ook een en hetzelfde beleid kan worden geduid als ‘prachtwijkenbeleid’, 
‘herstructureringsbeleid’, ‘investering in de fysieke en sociale infrastructuur’, of ‘ach-
terstallig wijkonderhoud’. Het dominante discours bepaalt hoe de vlag erbij hangt. Het 
brengt een kader aan – ‘framing’ (Ruigrok & Van Atteveld 2007) – en draagt zodoen-
de bij aan de inhoud van en prioriteiten op de publieke agenda van een samenleving.

4 Zo is het opmerkelijk dat cultuurhistorici niet hebben bijgedragen aan het recente nummer van Justitiële 
Verkenningen over de betekenis van het erfgoed van de Franse Revolutie voor de democratische rechtsstaat 
(Croes & Schuilenburg 2007). Historici zijn op het ogenblik beperkt zichtbaar als opinievormers in het 
politieke en publieke debat over actuele maatschappelijke kwesties, zoals Jos Palm constateerde in de bijlage 
‘Letter & Geest’ van Trouw, 29 december 2007. En dat is al langer het geval, getuige André Gerrits en Ido de 
Haan in NRC-Handelsblad, 8 november 2001.
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Bij het bestuderen van diepwortelende maatschappelijke fenomenen als veiligheid 
en criminaliteit is het van wezenlijk belang om discours in de analyse te betrekken, 
evenals de verschillende actoren in die discours én hun vermogen tot beïnvloeding, 
want elk discours is de resultante van vigerende machtsverhoudingen. Tot de acto-
ren behoren politici, journalisten, schrijvers, (wetenschappelijke) deskundigen en an-
dere opinievormers – bijvoorbeeld ook in een wijk of buurt. Al die actoren kunnen 
uiteen lopende strategieën hanteren. Drie uit cultuurhistorisch onderzoek bekende en 
frequent zichtbare strategieën zijn ‘reïficatie’, ‘defence by mimicry’ en ‘invention of 
tradition’. In de tekst zal een aantal voorbeelden van dergelijke strategieën de revue 
passeren. Tegelijkertijd wordt de lading van het discours bepaald door de relevantie 
die betrokkenen hechten aan een onderwerp en de onzekerheid die zij ten aanzien van 
een kwestie ervaren. Die relevantie staat in evenredige relatie tot de (omvang van de) 
gepercipieerde dreiging. Die onzekerheid is een functie van de ambiguïteit van de sig-
nalen die mensen opvangen. Hoe minder eenduidig de signalen, des te meer behoefte 
er bestaat aan duiding door derden.
Met betrekking tot zowel moslimradicalisme als het actuele wijkbeleid ervaart de pu-
blieke opinie onzekerheid. De relevantie van beide onderwerpen staat buiten kijf, in 
wetenschappelijk en beleidsmatig opzicht, maar ook omdat het voor een breed publiek 
zichtbare en voelbare kwesties zijn. Inzake moslimradicalisme is de weging van het 
maatschappelijke risico het vraagstuk waarover de wetenschappelijke, journalistieke 
en beleidsmatige discours geen eenduidige signalen afgeven. Wat het wijkbeleid be-
treft, draait het debat in de kern om de effectiviteit: hoe scherp hebben beleidsvormers 
op nationaal en lokaal niveau de relatie tussen doelen en acties in beeld? En wegen 
de kosten en baten van de aanpak tegen elkaar op? De meningen verschillen in hoge 
mate en dit debat neigt ernaar over de hoofden van de wijkbewoners heen te worden 
gevoerd.5

Twee voorbeelden
Twee voorbeelden kunnen deze ontwikkeling illustreren. Het eerste voorbeeld betreft 
islamofobie en moslimradicalisme. Het politieke, bestuurlijke en beleidsmatige debat 
over deze thema’s wordt gekenmerkt door een gebrek aan historische analyse, versnip-
pering van kennis en een overwegend ad hoc, reactief en ongenuanceerd gevoerd debat. 
We lijken wel vergeten dat Nederland nauwe betrekkingen heeft gehad met het groot-
ste islamitische land van de wereld: Nederlandsch-Indië, of Indonesië zoals het sinds 
1945 heet. We lijken wel vergeten dat de onafhankelijkheidsstrijd die Indonesië tegen 
Nederland voerde deels in de sleutel stond van een strijd van de nieuwe islamitische 

5 In een recent aanbestedingsdocument van het ministerie van VROM-WWI, gericht op het uitvoeren van 
onderzoek naar de beste manier waarop de minister van WWI wijkbewoners kan ontmoeten, wordt bijvoor-
beeld impliciet geconstateerd dat tijdens eerdere bezoekrondes de minister vooral met ‘de gestaalde kaders’ 
in de wijken in contact is gekomen, niet met een representatieve vertegenwoordiging van de wijk.
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natie tegen de christelijke onderdrukker. Vooral sinds het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw hebben bestuurders, ambtenaren en wetenschappers zich bezig gehouden 
met het ‘islamitische gevaar’, met orthodoxie en radicalisme onder moslims.
De tijden zijn veranderd, maar dat traditionele discours speelt nog steeds op een niet 
te veronachtzamen en soms angstwekkende manier door in onze huidige beeldvor-
ming over orthodoxie van moslims en kleurt de maatschappelijke risico’s die hieruit 
zouden kunnen voortvloeien. Het valt daarnaast op dat in bestuurlijke en politieke 
debatten weinig oog is voor de ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia heb-
ben voorgedaan in zowel de christelijke als de islamitische religieuze cultuur, of in 
het staatkundige en politieke bestel in Nederland en in de landen van herkomst van 
de Nederlanders. Bovendien hoeven we vandaag de dag niet veel kranten te lezen 
om te constateren dat ‘de islam’, ‘het christendom’, ‘de verlichting’, ‘de religie’, ‘de 
democratie’ als tamelijk onwrikbare, eenvoudige categorieën zijn gedefinieerd. Niet-
temin is elk van deze begrippen onderhevig aan een complex en voortdurend proces 
van historische constructie en representatie. Niet alle wijsheid hoeft uit oude boeken 
te komen, maar enige historische reflectie kan een bijdrage leveren aan de nuancering 
van toonzetting en inhoud van het huidige debat – en daarmee aan thema’s als lokale 
en nationale veiligheid en de integratie van 850.000 moslims in Nederland.
Het tweede voorbeeld betreft de zogenaamde ‘probleemwijken’. Probleemwijken wor-
den steeds opnieuw ontdekt. Voor een deel gaat het om wijken die altijd al als ‘slecht’ 
te boek stonden, voor de oorlog, of soms zelfs al in de negentiende eeuw. Deels be-
treft het ook wijken die net voor of na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd: voor 
een specifieke groep arbeiders, vanuit een disciplinerende beheersstrategie. Ten ge-
volge van ingrijpende economische en demografische veranderingen zijn die wijken nu 
plaatsen geworden waar stenen en mensen niet zo goed meer bij elkaar passen. Het is 
belangrijk om, met het oog op effectief beleid, de oorspronkelijke achtergronden van 
en ontwikkelingen in wijken scherp in beeld te hebben, evenals het discours over toe-
laatbaar en normaal gedrag dat in wijken en buurten bestaat. De vraag is hoe scherp 
dat beeld werkelijk is. Recent onderzoek naar buurtkenmerken en slachtofferschap 
(Nieuwbeerta et al. 2008: 29-30) wijst op de behoefte aan gedetailleerde informatie 
over kenmerken van individuen, ‘crime scene’ en woonbuurten, alsmede op het belang 
van ‘verbreding van het theoretisch perspectief in studies over buurten en geweld’ 
door aandacht te besteden aan ideeën over patronen van ‘culturele transmissie’ en 
‘interpersoonlijke interactie’. Onlangs nog constateerde Gabriel van den Brink dat 
processen die voor dynamiek zorgen in de wijk – ingrijpende veranderingen in de be-
volkingsopbouw, intensivering van economische activiteit en kwaliteitsontwikkeling 
van het onroerend goed – slechts deels inzichtelijk kunnen worden gemaakt ‘omdat 
de historische ontwikkeling van deze wijken in de regel niet goed is gedocumenteerd’ 
(Van den Brink 2007b).
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Veiligheid van de geschiedenis
Een pleidooi voor meer historische reflectie in het denken over en werken aan veilig-
heid kan niet zonder kanttekeningen bij een belangrijke paradox. Die bestaat erin 
dat we ons veiligheidsbeleid vormgeven met weinig historisch besef, terwijl we aan de 
‘veiligheid van de geschiedenis’, aan de gedachte dat het vroeger ongeveer net zo erg 
was als nu, juist een zekere rust ontlenen.
Ik doel hiermee op relativerende woorden die politici, bestuurders, beleidsuitvoerders, 
praktijkmensen en zelfs ouders vaak spreken, bijvoorbeeld als het gaat om radicaal 
of extreem gedrag van jongeren. Hoe vaak wordt bijgeval de adolescentiepsychologie 
niet van stal gehaald om te beweren dat het bij een bepaalde levensfase hoort dat 
jongeren te veel drinken, drugs gebruiken, gevoelig zijn voor radicale ideeën, of dat 
vechtpartijen plaatsvinden tussen verschillende jongerengroepen? Uiteraard biedt de 
adolescentiepsychologie empirische kennis om dergelijk gedrag – mede – te verklaren, 
maar dat is niet een grond voor relativering en berusting. Tussen vroeger en nu is er in 
gedragsrepertoires van jongeren wel degelijk veel veranderd, net als in hun maatschap-
pelijke omgeving, de manier waarop zij zich daarin bewegen en de positie die hun 
daarin wordt toebedeeld.
Een historisch perspectief, kortom, is cruciaal om inzicht te krijgen in de continuïteit 
én discontinuïteit van maatschappelijke processen. De autoriteit van het historische 
argument mag evenwel nooit aanleiding zijn om de actualiteit of ernst van een proble-
matiek te bagatelliseren.

3 Veiligheid: een culturele geschiedenis

De geschiedenis van veiligheid is nog niet geschreven. Over criminaliteit in het ver-
leden is wel een en ander bekend. Aan het einde van de negentiende eeuw en in het 
begin van de twintigste eeuw verschijnen – analoog aan de opkomst van de ‘prakti-
sche wetenschap der sociologie’, de sociaaldemocratie als beweging, alsook vanwege 
ontwikkelingen in het denken over de opkomende massacultuur, over vergelding en 
straf – in Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland tal van studies over de ‘crime 
en ville’, voortgestuwd door een al dan niet uitgesproken angst voor de (on)beheers-
baarheid van de grote stad. In de decennia rond de Tweede Wereldoorlog verschijnt in 
Nederland een aantal belangrijke criminografische studies (Rovers 1996), maar deze 
onderzoekstraditie is, zoals gezegd, vandaag de dag vrijwel verdwenen. Bestuurders en 
beleidsmakers vragen er niet meer om. We leven in de tijd van de korte adem.
In de West-Europese landen om ons heen beleeft de geschiedenis van de crimino-
logie sinds een jaar of tien een comeback (Beirne 1994; Garland 1994; Mucchielli 
1994; Paramelle 2005; Debuyst, Digneffe, Labadie & Pires 1995 en 1998; Rock 1994; 
Wetzell 2000; Velle 2002; Galassi 2004), hoewel de meeste, in het hoger onderwijs 
gebruikte wetenschappelijke inleidingen in de criminologie (meestal van Amerikaanse 
oorsprong) uitblinken in a-historiciteit. Voorlopig moeten we het in Nederland heb-
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ben van historici die aan de hand van politiële of juridische bronnen thematische 
of lokale studies hebben geschreven, dikwijls gekoppeld aan een bepaalde populatie, 
over specifieke vormen van rechtspleging, over de praktijk van veroordelen en straf-
fen, over het gevangeniswezen en reclassering, of over moord en doodslag gedurende 
een bepaalde periode, in een bepaalde stad of wijk. Dat zijn interessante studies waar 
we er nog te weinig van hebben.6 Ze schieten echter in tweeërlei opzicht tekort. Ten 
eerste gaan ze over criminaliteit of het bestrijden ervan, niet of nauwelijks over veilig-
heid. Zodoende bevestigen ze impliciet de negatieve connotatie van het veiligheids-
begrip die in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam. In de tweede plaats wordt er van 
dergelijke studies beleidsmatig nauwelijks profijt getrokken, waarschijnlijk omdat het 
belang voor beleidsactiviteiten weinig herkenbaar is. Beschrijvingen van criminaliteit 
in het verleden worden te gemakkelijk anekdotisch opgevat.
Het gaat er mij niet alleen om te pleiten voor een systematische, historische analyse 
van definities van en denkbeelden over veiligheid en de contexten waarin die opgeld 
deden en betekenis kregen. Met mijn pleidooi voor een culturele geschiedenis van vei-
ligheid probeer ik vooral ook uitdrukking te geven aan een samenhangend analytisch 
concept met beleidsmatige relevantie. De wijze waarop in het verleden over veiligheid 
is nagedacht, veiligheid als een dynamisch vraagstuk, een verlangen met vele dimen-
sies, dat op lokaal, regionaal, landelijk of internationaal niveau steeds opnieuw invul-
ling heeft gekregen in meer of minder conflicterende vertogen én steeds opnieuw is 
vormgegeven in beleid, maakt ook vandaag de dag inzichtelijk waar onze opvattingen 
wortelen, hoe we veiligheid blijven uitvinden, welke sociale, economische of cultu-
rele ontwikkelingen die discours beïnvloeden en waar aangrijpingspunten liggen voor 
werkzame interventies om veiligheid te maken.
Als een essentieel dynamisch concept sluit de ‘culturele geschiedenis van veiligheid’ 
beter aan op de hedendaagse bestuurlijke relaties tussen overheid en burger die de zoge-
naamde netwerksamenleving kenmerken (Baumann 2000; Castells 1996-1998; Fris-
sen 2007a; Van den Brink 2007a; Daems & Robert 2007). De beleidsmatig relevante 
vraag is hoe criminaliteit doorwerkt op de veiligheidservaring, hoe de ‘ordenende’ in 
plaats van de ‘wakende’ overheid door middel van horizontale sturingsinstrumenten 
samen met burgers en professionals in publieke en private organisaties veiligheid kan 
helpen organiseren (Boutellier 2007a) en op welke wijze het communiceren over vei-
ligheid (en de rol van de media daarin) van betekenis is voor burger en overheid.

6 Verheugend in dit licht is de recente benoeming van Pieter Spierenburg tot bijzonder hoogleraar in de his-
torische criminologie (zie Spierenburg 2007). Buiten Nederland heeft een tijdschrift als Crime, Histoires & 
Société/Crime, History & Societies in de tien afleveringen tot dusverre veelbelovende studies gepresenteerd. 
Toch zijn beide opmerkingen die ik hierna maak onverkort van toepassing.
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Anatomie van een niet-bestaand onderzoeksprogramma
Waarom zou veiligheid met profijt vanuit een cultuurhistorische habitus bestudeerd 
kunnen en moeten worden? Een eerste argument is de systematische aandacht die de 
wetenschappelijke beoefening van de cultuurgeschiedenis heeft voor de positie en be-
tekenis van feiten in relatie tot de verhalen die over de maatschappelijke werkelijkheid 
worden verteld. Of zoals Connie Palmen het in de sleutelroman Lucifer eloquent ver-
woordt: ‘Gebeurtenissen vinden plaats bij gratie van hun verhaalbaarheid. Het verhaal 
volgt niet op de feiten, maar schept de feiten.’7 Voor cultuurhistorici is het discours 
principieel subject van onderzoek.
Een tweede argument is dat een culturele geschiedenis van veiligheid per definitie 
de factor tijd accentueert en steeds opnieuw het prisma onderzoekt waardoorheen 
de maatschappelijke realiteit van het moment wordt bezien en zodoende werkelijk 
wordt. De eminente cultuurhistoricus Willem Frijhoff formuleert die taak als volgt: 
‘De historicus moet de samenleving helpen grip te krijgen op de ongeordende veelheid 
van indrukken, objecten, gedachten en gevoelens, die vanuit het verleden als mitrail-
leurvuur op ons afkomen. Daartoe ontwikkelt hij rasters, waarin slechts blijft hangen 
wat op dat specifieke moment collectief waardevol wordt geacht voor de gemeenschap.’ 
De lijnen en structuren die de historicus aanbrengt ‘worden bepaald door wat wij op 
een gegeven moment met de samenleving willen, zoals zoeken naar identiteit, vormen 
van identificatie, normen om mensen en groepen in onze samenleving op te nemen’ 
(Frijhoff 2007: 39).
Een derde argument is dat de cultuurgeschiedenis als wetenschappelijke discipline 
niet een voor zich sprekend onderwerp of terrein van onderzoek heeft. Het verandert 
met de betekenissen die aan cultuur worden gehecht, waarbij cultuur geen ‘ding’ of 
‘product’ is, maar een dynamiek, een proces dat ontstaat in het materiële of imma-
teriële handelen van mensen zelf (‘agency’) (Archer 1988; Leerssen 2006). In eerste 
instantie wordt het begrip ‘cultuur’ in normatieve zin gebruikt, vanaf de achttiende 
eeuw bijvoorbeeld in het elitaire vertoog van de toenemende beschaving van de (wes-
terse) samenleving. Vanaf de negentiende eeuw krijgt ‘cultuur’ de connotatie van ‘ken-
merkende eigenheid’, dikwijls gekoppeld aan de ontwikkeling en legitimering van de 
natiestaat (Van Sas 2005). Cultuurgrenzen worden nog opgevat als barrières. Sinds de 
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw is de bestudering van cultuur, onder 
invloed van de ‘historisering’ van de antropologie, sociologie en psychologie, gericht 
op de meest uiteenlopende ‘uitingsvormen’ en ‘werkplaatsen’ van cultuur (Halbwachs 
1925, 1980; Geertz 1973; Assmann 1999; Poirrier 2004). Cultuur wordt tegenwoordig 
opgevat, zoals Willem Frijhoff het onlangs formuleerde, als ‘de daad van het handelen 

7 Connie Palmen (2007), Lucifer, 3e druk. Amsterdam: Prometheus, p. 127. Overigens past de schrijfster dit 
inzicht heel precies toe in deze roman, gewijd aan de de- en reconstructie van het leven en werk van de Ne-
derlandse componist Peter Schat (1935-2003).
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en zingeven in de reële of symbolische dimensies van het bestaan’ (Frijhoff 2007: 36). 
Cultuur is altijd in de maak, een voortdurend proces van ontmoeting, contact en uit-
wisseling tussen ‘eigenheid’ en ‘andersheid’.
Het laatste argument dat hier gememoreerd moet worden, is dat een cultuurhisto-
rische analyse laat zien dat tradities vaak minder belegen zijn dan gedacht, dat men 
historische gebeurtenissen dikwijls gebruikt om tradities uit te vinden (Hobsbawm & 
Ranger 1983; Van Henten & Houtepen 2001). ‘Wat de zogenaamde cultuuroverbren-
gers ook denken of hopen dat ze doen,’ schrijft de Britse historicus Peter Burke, ‘het 
proces van overdracht van cultuur op een nieuwe generatie heeft altijd het karakter van 
een reconstructie’ (Burke 2004; geciteerd door W. Breedveld in Trouw, 8 december 
2007). Kortom, cultuurgeschiedenis maakt inzichtelijk dat de werkelijkheid is zoals 
we denken dat ze is – en hoe dat proces werkt. Een culturele geschiedenis concentreert 
zich op de tijdsdimensie van communicatieve en receptieve interacties, ontcijfert en 
bekritiseert de plausibiliteit van historische beeldvorming en het collectieve geheugen 
als het gaat over normen en waarden, culturele uitingen, politieke instituties, of maat-
schappelijke gedragspatronen, mentaliteiten en identiteiten.
De perceptie van veiligheid en het organiseren van veiligheid zijn niet alleen histori-
sche fenomenen op zichzelf, maar kunnen tevens worden gezien als culturele processen 
van betekenisgeving. Veiligheid gaat over angst, over individuele en collectieve iden-
titeiten, over norm, normativiteit en normaliteit, over objectieve feiten en ervaringen. 
Goed en kwaad zijn in de kern van misdaad en straf verweven. De ontrafeling daarvan 
vergt een cultuurhistorische habitus die kritisch ruimte geeft aan tegendraadse, dik-
wijls conflicterende interpretaties uit een breed scala van wetenschappelijke disciplines 
en een even breed palet van onderzoeksinstrumentarium en -bronnen (zie ook Spie-
renburg 2007).
Ik noemde het proefschrift van Willem Nagel eerder als voorbeeld, maar kan even-
goed het boek aanhalen van de later vooral als polemoloog bekend geworden jurist en 
criminoloog B.V.A. Röling, Misdaad bij Shakespeare (gepubliceerd in 1946, herdrukt 
en vermeerderd in 1972). Hierin vraagt Röling zich af of sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek wel volstaat om ‘grote waarheden’ als criminaliteit, misdaad en veiligheid 
te leren kennen. Vervolgens pleit hij ervoor om ‘zachte informatie’ te betrekken bij het 
verdiepen van dat inzicht. Dichters en schrijvers zijn belangrijke bronnen: ‘de kun-
stenaar kan ons doen beleven, wat de geleerde slechts kan doen bedenken’ (Röling 
1972).
Veel hedendaagse criminologen en ‘crime watchers’ lijken dit nog als ‘gevaarlijke ken-
nis’ te beschouwen, zoals Marc Schuilenburg constateert in zijn inleiding bij het the-
manummer ‘Verbeelding van misdaad en straf ’ van Justitiële Verkenningen (Schui-
lenburg 2005). Ten onrechte, vind ik. Veiligheid is tot in de kern een culturele notie: 
historisch geladen, subjectief en daarmee essentieel dynamisch. Het organiseren van 
veiligheid is een maatschappelijke kwestie, gebaseerd op dikwijls sterk uiteenlopende 
noties van ‘dreiging’, ‘bedreigden’ en de grenzen van ‘bescherming’, die vorm krijgen 
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rond politieke, sociale, etnische en culturele spanningen in de Nederlandse samen-
leving. De context waarin veiligheid wordt ‘gemaakt’, is per definitie een ‘gemaakte’ 
werkelijkheid, een ‘geconstrueerde’ en ‘ervaren’ realiteit (Maso, Andringa & Heus-
sèrr 2004). Een cultuurhistorische benadering van veiligheid en veiligheidsbeleid ligt 
daarom voor de hand.

Hoe zou een cultuurgeschiedenis van veiligheid eruit kunnen zien? Een dergelijke 
studie is een omvangrijk, multi- en interdisciplinair project en dient – los van de geko-
zen periodisering, de vorm8 en de keuze voor een lokale, regionale of landelijke strek-
king – een aantal registers tegelijk te bespelen. Er dient, ten eerste, een institutioneel 
en organisatorisch perspectief aan de orde te komen, waarin het stelsel van actoren en 
acterende organisaties in hun onderlinge samenhang aan de orde komt. Voornamelijk 
in het gedenkboekencircuit zijn meer of minder diepgravende voorbeelden versche-
nen, al reikt het perspectief hier dikwijls niet verder dan die ene organisatie. Een in-
drukwekkend voorbeeld (overigens allerminst een gedenkboek) is De geschiedenis van 
de Nederlandse politie. Bijna tweehonderd jaar geschiedenis van de politie als hand-
havingsorgaan is hier in vier kloeke delen (en een separaat gepubliceerde samenvat-
ting) minutieus beschreven en in context geplaatst (Fijnaut et al. 2007).
Daar ligt meteen de tweede opgave: een cultuurgeschiedenis van veiligheid moet recht 
doen aan de ontwikkeling van de politieke, bestuurlijke, beleidsmatige en juridische 
context waarin organisaties aan veiligheid hebben gewerkt en werken. Welke keuzes 
hebben ten grondslag gelegen aan de vorming van (elk van) die organisaties, de wijze 
waarop ze zijn aangestuurd en de prioriteiten die hun werkingssfeer hebben bepaald? 
In het verlengde hiervan is het belangrijk, ten derde, dat een geschiedenis van vei-
ligheid ingaat op de complexe clusters van maatschappelijke feiten, beelden, veron-
derstellingen en verwachtingen (waaronder soms gezaghebbende wetenschappelijke 
theorieën) waaruit die keuzes en prioriteiten zijn voortgekomen – én op de informatie 
en gegevens die beschikbaar waren om die keuzes te maken.
Ten vierde moet een cultuurgeschiedenis van veiligheid niet alleen aandacht besteden 
aan de instituties en mensen die veiligheid hebben proberen te organiseren, maar ook 
en vooral aan de mensen die in een veilig land, een veilige stad, een veilige buurt 
leefden en leven. Welke economische, sociale, politieke, demografische, culturele ont-
wikkelingen hebben bijgedragen aan de opkomst van ‘veiligheid als maatschappelijke 
kwestie’? Het gaat hierbij enerzijds om ‘grote processen’, zoals de teloorgang van tradi-

8 Een cultuurgeschiedenis van veiligheid kan in mijn optiek een veelheid aan vormen hebben. Het zou bij-
voorbeeld een biografische studie kunnen zijn, maar ook een analyse van beleid, inclusief de toepassing en 
werking daarvan, of een synthetiserende, emblematologische studie al dan niet met vooropgestelde geogra-
fische inperking (analoog aan Bourke’s History of Fear, Eco’s Storia della Belleza en Storia della Brutezza, of 
de persoonlijk gekleurde, recente culturele geschiedenis van pijn door Kluveld), dan wel een studie van een 
specifieke bevolkingsgroep, wijk, stad of plattelandsregio.
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tionele (maak)industrieën en intensieve landbouw en veeteelt, over de opkomst van de 
dienstensector, bijvoorbeeld, de verstedelijking, migratiepatronen, verzuiling, ontzui-
ling en secularisering. Anderzijds is het van belang om de ‘kleine verhalen’ eveneens 
in beeld te krijgen om na te kunnen gaan hoe levensverhalen, sociale relaties, geperci-
pieerde identiteiten (‘communication communities’), vertrouwen in en nabijheid van 
overheid, politie en recht, het beeld van de straat samenhangen in de beleving van 
angst, dreiging en veiligheid. Verder is het nodig inzicht te krijgen in de betekenissen 
die aan veiligheid zijn toegekend. Welke definities van, visies op en ideeën over veilig-
heid krijgen op welk moment en in welke context betekenis? In welk opzicht verschil-
len die visies en ideeën tussen verschillende etnische, culturele, ideologische, religi-
euze, sociaal-economische of generationele gemeenschappen binnen de Nederlandse 
samenleving? Welke relaties leggen die visies tussen veiligheid en het democratische 
bestel, de rechtsstaat en de sociale politiek op lokaal en landelijk niveau?
Het is duidelijk dat de culturele geschiedenis van veiligheid een veel breder en meer di-
vers palet van informatiebronnen vergt dan in criminologische of veiligheidskundige 
literatuur doorgaans wordt gebruikt. Lokale, regionale en landelijke surveys en statis-
tische gegevensverzamelingen zijn van groot belang, maar hebben een relatief beperkte 
reikwijdte naar het verleden.9 Daarnaast zijn kranten (systematische ‘content analysis’ 
van media als kranten, televisie, radio en discussierubrieken op internet is een belang-
rijk instrument om discours te reconstrueren), stadsbeschrijvingen en -gidsen, reis-
beschrijvingen, fotoreportages, films, de programmering van actualiteitenrubrieken op 
televisie, libretto’s en liedteksten, romans, columns, of zogenaamde ‘egodocumenten’ 
belangrijke bronnen. Eeuwenlang tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw kent 
Nederland – en ook in andere landen werd dit genre beoefend, zoals Orhan Pamuk 
bijvoorbeeld laat zien in zijn documentaire roman uit 2005 Istanbul. Herinneringen en 
de stad – de ‘stadsschrijver’ die vertolkt wat er in zijn stad omgaat en wat burgers (in 
zijn optiek althans) bezighoudt.10 Reisbeschrijvingen, dagboeken en brieven – zowel 
van Nederlanders die elders vertoefden, als van buitenlanders die Nederlandse steden 
en dorpen bezochten – zijn vaak een buitengewoon rijke bron voor beeldvorming over 
onveiligheid en angst, evenals beschrijvingen van feesten en culturele manifestaties. 
Vanaf het ontstaan van de fotografie, halverwege de negentiende eeuw, zijn de stad en 
het platteland verbeeld, met een opvallende voorkeur voor achterbuurten, armoede, 
het ‘harde leven’. Liedteksten in allerlei muzikale genres bevatten vaak verwijzingen 

9 Voor de negentiende eeuw is statistisch materiaal beschikbaar. De nieuwe wetenschap van de statistiek neemt 
medio negentiende eeuw een hoge vlucht, juist in verband met destijds vigerende sociaal-politieke en sociaal-
medische debatten over verloedering van zeden en groeiende criminaliteit in grotestadswijken. Zie bijvoor-
beeld: Methorst 1902; Klep & Stamhuis 2002; Stamhuis 1989.

10 Volkschroniqueur Jan Mens, bijvoorbeeld, was in de jaren zestig de best verkopende schrijver van Nederland. 
Wie zat niet aan de buis gekluisterd als Simon Carmiggelt zijn ‘Kronkels’ voorlas. En Henri Knap ontleende 
aan zijn stadsschrijverschap (‘Amsterdams dagboek’, in Het Parool ) nog een ‘afterlife’ als bekende verschij-
ning in spelletjesprogramma’s op televisie.
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naar misdaad, straf, dreigingen, de behoefte aan geborgenheid en contact. En ook in 
romans is veiligheid een topos sinds het einde van de negentiende eeuw.
Deze reeks bronnen, die moeiteloos uitgebreid kan worden, is tegenwoordig nog steeds 
beschikbaar. Zulke bronnen worden natuurlijk ook altijd nog geproduceerd. In essentie 
gaat het hier om longitudinaal bruikbare bronnen. Het criminaliteits- en veiligheids-
onderzoek maakt er niet of nauwelijks gebruik van. Dat is een gemis, want aandacht 
voor de overeenkomsten en wederzijdse invloeden tussen (gewelddadig) radicalisme 
en kunst, bijvoorbeeld, kan een interessante bijdrage leveren aan inzicht in de behoefte 
van met name jongeren aan zelfexpressie en daarmee aan de gevoeligheid voor radi-
calisering van sommige jongeren (De Graaff 2007).11 Voor de culturele geschiedenis 
van veiligheid is het gebruik van veel en diverse kwantitatieve én kwalitatieve bronnen 
onontbeerlijk. Misschien zijn deze bronnen weinig ‘hard’ en ‘betrouwbaar’, ‘interpre-
tatief ’ en ‘subjectief ’, maar hoe ‘hard’ en ‘objectief ’ is veiligheid?

Nut en noodzaak
Wat is het bestuurlijke en beleidsmatige nut van een culturele geschiedenis van veilig-
heid? Kort samengevat: het toepassen van een systematisch, kritisch historisch per-
spectief waarschuwt voor de al te menselijke neiging om causale veronderstellingen of 
verbanden te leggen tussen zaken en gebeurtenissen die alleen ruimtelijk en tijdelijk 
in elkaars buurt liggen. Daarnaast biedt het inzicht in de dynamische cumulatie van 
risicofactoren die van invloed zijn op de mate van veiligheid en ervaren veiligheid. 
Ten slotte draagt het bij aan het blootleggen van een aantal persistente ‘-ismen’ in het 
denken over en de praktijk van het werken aan veiligheid.
Veel criminologisch onderzoek, alsook de beleidsmatige toepassing daarvan, kampt 
met de volgende beeldmisvormende processen:12

Chronocentrisme•	 : het roerige heden trekt alle aandacht naar zich toe, in het bij-
zonder de dingen die als anders (discontinu) worden ervaren dan vroeger (Tonry 
2004).
Etnocentrisme•	  en parochialisme: het hier trekt alle aandacht naar zich toe, specifieke 
etnische uitgangspunten of locaties krijgen meer nadruk in het onderzoek dan 
andere, met als gevolg dat ofwel gerichte observaties zonder al te veel kritiek geldig 
worden verklaard voor andere volken, naties of locaties, ofwel blinde vlekken ont-
staan voor ontwikkelingen elders (Albrecht 2001).
Exceptionalisme•	 : het bijzondere van een specifieke locatie, regio of een land krijgt 
nadruk, terwijl de norm of normaliteit die het bijzondere bijzonder maakt, meestal 
niet is geëxpliciteerd (Sparks 2001).

11 Interessante voorbeelden biedt het in 2007 opgerichte tijdschrift Journal for the Study of Radicalism, een 
uitgave van Michigan State University Press die tweemaal per jaar verschijnt.

12 Ik ben me uiteraard bewust dat deze -ismen in slecht Nederlands, of liever: in anglicismen zijn verwoord. 
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Catastrophisme•	  en impossibilisme: de pessimistische diagnose van het heden ligt ten 
grondslag aan alarmerende scenario’s voor de toekomst. Hierdoor ontstaat een 
zichzelf in stand houdend ongeloof in de mogelijkheden voor realistische aanpas-
singen of interventies, dat in zijn extreme vorm kan leiden tot een houding van ‘er 
is geen alternatief, dus het moet maar zo’ (O’Malley 2000; Matthews 1987).

Deze -ismen hebben te maken met tijd en plaats: het ‘hier en nu’ krijgt hoger accent 
dan het ‘daar en toen’. Deze bias in onderzoek en beleidsvorming belemmert genu-
anceerde beeldvorming over criminologische fenomenen, maatschappelijke risico’s en 
gepercipieerde onveiligheid (Daems 2006).
Dat geldt eveneens voor een ander persistent -isme dat sinds het wereldwijde succes 
van Samuel P. Huntingtons boek The clash of civilizations and the remaking of world 
order uit 1996 niet meer weg te denken is uit debatten over de islam en het Westen 
(Huntington 1996; voor een kritische analyse: Sen 2006). Het heeft minder met tijd 
en plaats te maken, dan met een exclusieve focus op het denken in overkoepelende 
categorieën, zoals ‘beschaving’, ‘religie’, ‘cultuur’. Ik doel hier op:

Singularisme•	 : een persoon of groep personen krijgt een bepaalde, enkelvoudig gede-
finieerde en overwegende collectieve identiteit toebedeeld en deze collectieve identiteit 
functioneert als een toto pro pars bij het beschrijven en analyseren van sociale en 
culturele spanningen of conflicten. Hierdoor krijgt noch de intrinsieke diversiteit 
van een ‘beschaving’, ‘cultuur’, of ‘religie’, noch de pluriformiteit van individuele, 
identiteitsbepalende bindingen accent.

Dit -isme is in de beeldvorming over criminaliteit en veiligheid een relevante factor 
sinds we er – terecht – niet meer voor terugdeinzen om etniciteit en cultuur expliciet 
in verband te brengen met de prevalentie van criminele fenomenen (Blom et al. 2005; 
Jennissen & Blom 2007). In reactie op de ‘verongelijktheid’ die de Nederlandse mul-
ticulturele, tolerante samenleving kenmerkte na ‘9/11’ en de moorden op Pim Fortuyn 
en Theo van Gogh – prachtig geportretteerd door Ian Buruma in zijn boek Murder in 
Amsterdam (Buruma 2006) – heeft het echter maatschappelijk momentum gekregen. 
Het plaatst een concept én fenomeen als ‘identiteit’ scherp uitgelicht op de bühne van 
het integratiediscours. Daar is niets mis mee, integendeel: het brengt in het publieke 
debat tot uitdrukking welke verwachtingen ten grondslag liggen aan integratie en in-
tegratiebeleid en het benadrukt de symbolische en persoonlijke waarde die ‘identiteit’ 
ontleent aan het behoren tot een groep, een land, een culturele traditie. De keerzijde 
– duidelijk zichtbaar in het palet van reacties op het rapport Identificatie met Neder-
land (WRR 2007) – is dat singularisme het dynamische, tijd- en ruimtegerelateerde, 
pluriforme karakter van individuele én collectieve ‘identiteiten’ niet erkent als realiteit, 
maar daar een geconstrueerde, niet empirisch en cultuurhistorisch te beargumenteren 
realiteit, een ‘invented tradition’ van ogenschijnlijk eenduidige ‘eenheden’ voor in de 
plaats stelt. Het debat over de participatie en integratie van moslims, bijvoorbeeld, 
staat nu onmiskenbaar in de sleutel van ‘wij versus zij’ en een ongerede angst voor de 

Geloven in veiligheid_7.indd   30 7-7-2008   15:37:26



31

islam, de moslim én – mutatis mutandis – die quasi-tolerante, quasi-toegankelijke, 
moeilijk bereikbare Nederlander en zijn georganiseerde, regelrijke land.

Het heeft er alle schijn van dat de toenemende complexiteit van de relatie tussen bur-
ger en overheid in het veiligheidsdomein (Castells 1996-1998; Boutellier 2003; Bu-
ruma 2005b), een fenomeen dat Boutellier onlangs in de term ‘nodale orde’ vatte 
(Boutellier 2007a) paradoxaal genoeg de bestuurlijke en beleidsvormende praktijk gaat 
dwingen zich te concentreren op onderzoek van langere adem dat verbanden legt en 
verklaringsgronden zoekt (Uricchio 2007; Bauman 2000). Het consequent toepassen 
van een langetermijnperspectief en systematische historische reflectie maakt veilig-
heid – op welk terrein dan ook – inzichtelijk als een dynamisch historisch en cultureel 
construct waaraan voortdurend veranderende betekenissen zijn toegeschreven en wis-
selende verwachtingen ontleend. Bovendien ontzenuwt dit type onderzoek de voor-
noemde mythes en -ismen, omdat het de culturele repertoires (gedrag, taal, perceptie, 
enzovoort) identificeert op grond waarvan die mythes en -ismen in de praktijk bete-
kenis krijgen, Beleidsvormers kunnen zich hierdoor scherper oriënteren op het heden 
en de nabije toekomst. Voorts maakt het diverse continue en discontinue maatschap-
pelijke processen kenbaar die ten grondslag liggen aan, bijvoorbeeld, risicoperceptie, 
collectieve angst en de ontwikkeling van de ‘civil society’ in relatie tot het zelfbeeld 
van het individu. Interessant neveneffect is ten slotte ook dat inzicht ontstaat in de 
mechanismen achter het vermogen van een samenleving om op den duur problemen te 
absorberen, zodat beleidsvorming meer met beredeneerd vertrouwen plaatsvindt dan 
op het ogenblik in Nederland aan de orde is.
Meer concreet legt zo’n aanpak haarfijn bloot op grond van welke premissen, theorie-
en, overtuigingen, misvattingen, plannen of spontane inzichten analyses van bepaalde 
dreigingen of risico’s zijn gemaakt – en hoe persistent die uitgangspunten kunnen zijn, 
of ze nu succesvol waren of niet. Kortom, een culturele geschiedenis van veiligheid laat 
de werking van mechanismen zien, de context waarin die werkzaam zijn en biedt met 
behulp van divers bronmateriaal verklaringen waarom dat zo is.13

De professionals die steden veilig en leefbaar moeten houden, hebben er trouwens ook 
wat aan. Een historische methode van onderzoek, die nadruk legt op het verbinden 
van narratieven: grote en kleine verhalen, maakt zonneklaar hoe belangrijk de ken-
nis, ervaring en inzichten van professionals zijn, in het bijzonder hun ‘tacit knowledge’. 
Die is niet altijd in cijfers uit te drukken, maar bestaat uit verhalen. Bovendien biedt 
een geschiedenis van veiligheid de achtergrond en argumentatie om bestuur, beleid en 
uitvoerende collega’s systematisch en voortdurend te bevragen op de urgentie of de 

13 Interessant is de relatie die kan worden gelegd tussen dit type ‘zacht’ en ‘kwalitatief ’ onderzoek en bron-
nengebruik enerzijds en het concept van ‘realistic evaluation’ dat door Ray Pawson is ontwikkeld en in 
toenemende mate wordt toegepast bij het evalueren van projecten en programma’s gericht op criminaliteits-
bestrijding en het bevorderen van integratie en sociale cohesie (Pawson 2006; Pawson & Tilley 1997).
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noodzaak van een ‘vernieuwing’. Dit type onderzoek richt de aandacht op het verband 
tussen oude en nieuwe plannen of waarom dat verband er soms niet is. En het maakt 
inzichtelijk welke invloed de ontstaansgeschiedenis van een bepaald besluit heeft op dat 
besluit zelf.

4 Islamofobie en moslimradicalisme

Het vorige hoofdstuk verkent de ambitie om met een culturele geschiedenis van veilig-
heid een zinvolle bijdrage te leveren aan inzicht in de samenhang tussen veiligheids-
concepten, onveiligheidsproblemen en veiligheidsbeleid. Het vervolg van dit artikel is 
gewijd aan een eerste voorzichtige poging om dat perspectief toe te passen.
Nederland is op het ogenblik gepreoccupeerd met drie, onderling samenhangende 
(on)veiligheidsproblemen met betrekking tot radicalisering van moslims. Er is, ten 
eerste, sprake van een toenemende zorg over militante, soms extremistische vormen 
van islamitisch radicalisme. Naar omvang en intensiteit is dit probleem nog relatief 
beperkt, zijn er signalen dat omvang en intensiteit niet groeien (AIVD 2007), maar 
niettemin gaat er aanzienlijke dreiging van uit (Ministerie van Justitie 2005a, 2005b; 
AIVD 2004a, 2004b, 2006). De bedreiging van de democratische rechtsstaat wordt 
als zodanig sterk ervaren dat in het strafrecht en de toepassing daarvan een beweging 
op gang is gekomen van repressieve naar preventieve interventies. Rechtsgeleerden 
wijzen op het belangrijke neveneffect dat burgerlijke vrijheden onder druk komen te 
staan en de indruk ontstaat dat de rechtsstaat bepaalde groepen niet beschermt, maar 
veeleer criminaliseert (De Roos 2007; Borgers 2007; Böhler 2004; Buruma 2005a; 
vgl. Vermaat 2003).
In de tweede plaats hebben we te maken met een verhoogd risico op polarisatie tus-
sen bevolkingsgroepen, of liever: tussen religieuze identiteiten.14 Moslims en niet-
moslims zijn tegen elkaar gekant en in het bijzonder onder jongeren heeft dit proces 
van polarisatie scherpe randen. Hoewel onderzoek in Amsterdam liet zien dat in de 
moslim gemeenschap orthodoxie en radicalisme geen significante correlatie hebben 
(Slootman & Tillie 2006), boezemt de zichtbaarheid van orthodoxe moslims in brede 
kring angst in. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is er onder een 
kleine groep ‘neo-radicalen’ binnen de orthodoxe moslimgemeenschap een neiging 
waarneembaar naar maatschappelijk isolement en het doelbewust nastreven van een 
‘parallelle samenleving’ (AIVD 2007). Een vorm van passieve polarisatie die evenals 
militanter uitingsvormen een wissel trekt op de kwaliteit van de samenleving.

14 Voor een gedetailleerde beschrijving van de complexe ontwikkeling van religieuze identiteiten in Nederland, 
onder jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst in het bijzonder, zie WRR 2006b en Entzinger & 
Dourleijn 2008. Een mooie antropologische casusstudie, gericht op gelovige jonge moslims van Marok-
kaanse origine in Gouda, biedt Koning 2008.
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Het derde (on)veiligheidheidsprobleem betreft een tamelijk diep gewortelde islamo-
fobie die zich de afgelopen jaren allengs luider heeft gemanifesteerd en een politiek 
platform heeft verworven (EUMC 2002; ECRI 2008). Islamofobie is een discours, 
gekenmerkt door overreactie op vooroordelen of reële tegenstellingen tussen religieuze 
culturen bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking (Bovenkerk 2006). 
Worden begin jaren zeventig niet-westerse nieuwkomers nog met welwillende nieuws-
gierigheid benaderd, op het ogenblik is die houding in vervreemding en een prak-
tijk van niet-ontmoeten verkeerd. Eind 2006 vindt 71% van de bevolking dat er te 
veel ‘buitenlanders’ zijn die zich niet aan Nederlandse verworvenheden, gebruiken 
en gewoonten aanpassen (Bovenkerk et al. 1985; Lampert 2007). De Raad voor de 
Maatschappelijke Ontwikkeling constateert in 2005 dat het aantal wederzijdse con-
tacten tussen ‘allochtonen en autochtonen’ niet toeneemt en dat de concentratie van 
niet-westerse allochtonen in de stedelijke achterstandswijken groeit (RMO 2005). In 
de waarneming van de European Commission against Racism and Intolerance, een 
orgaan van de Raad van Europa, is de polarisatie tussen moslims en niet-moslims in 
Nederland sinds 2000 toegenomen (ECRI 2008). Het maatschappelijke risico van 
 islamofobie is drieledig: de versterking en uitlijning van afkeer en agressie, de frustra-
tie van het proces van aanpassing en integratie, en de quasi-legitimering van polarise-
rend gedrag gericht tegen moslims.
Deze (on)veiligheidsproblemen zijn alleszins serieus te nemen, in het bijzonder in hun 
onderlinge samenhang. Een precieze waardering van de dreiging die ervan uitgaat 
en een wissel trekt op veiligheid en leefbaarheid is lastig. Dat heeft te maken met de 
chronocentristische, etnocentristische, catastrophistische en singularistische bias die 
het debat kenmerkt.

Hier en nu
Mensen schatten risico’s op grond van beeldvorming en dat is niet irrationeel, maar 
volgt de logica van het gevoel. Daar ergens huist ook de angst. Nederlanders zijn bang 
geworden voor moslims en hun organisaties, voelen zich onveilig bij culturele waarden 
die anders zijn. Die angst is – ook als het om de islam en moslims gaat – een historisch 
gegeven. Vroeger had die angst meer te maken met religie dan tot voor kort, maar dat 
is nu in hoog tempo veranderd. Dat opinieonderzoek nuance in de beeldvorming over 
de islam en moslims miskent en dat het daarom erger lijkt dan het is (Carabain 2007), 
doet daar niet aan af. In onderzoek en op krantenpagina’s ligt het accent dikwijls op 
het ‘keukentafelracisme’ in de volksbuurten. Daar kruimelen de xenofobe vooroor-
delen op allang verschoten plastic tafellakens. Verstandige mensen zijn genuanceerder, 
lezen we dan. Ik betwijfel dat laatste, zeker als ik partijloze politici beluister. Het leidt 
daarnaast geen enkele twijfel dat er vele vooroordelen over Nederland en Nederlanders 
leven onder moslims. Vooroordelen zijn immers nooit van één kant, maar wortelen 
in wederzijds onbekende collectieve humeuren. Ze brengen waardeconflicten tot uit-
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drukking: spanning tussen wederzijdse beelden en een praktijk van niet-ontmoeten.
Eigenlijk is dat een goed uitgangspunt. Laten we maar weer eens uit volle borst met 
vooroordelen leren leven. Dat helpt tenminste om elkaar te zien (Moors 2007b; zie 
ook: Frissen 2007b). En we hebben er al eeuwenlang ervaring mee (Pleij 2005). Voor-
waarde is dat we erkennen dat die waardeconflicten er zijn en niet verdwijnen. De 
laatste jaren valt echter te constateren dat lokale en nationale politici verkondigen 
waardeconflicten in de Nederlandse samenleving niet meer te willen accepteren. Ze 
lijken integratie te beschouwen als het antibioticum dat die waardeconflicten oplost. 
Vergeefse moeite. En wat meer is: door zich zo op te stellen in hun gemeenten en in het 
parlement dragen die politici – zo blijkt uit onderzoek – er juist aan bij dat vooroorde-
len tot polarisatie en antipathie leiden omdat mensen zich nu eenmaal veilig voelen bij 
wat ze kennen en ernaar neigen zich af te keren van wat onbekend is (Bovenkerk 2006; 
Hagendoorn & Sniderman 2004; Sniderman & Hagendoorn 2006).
In het rapport Radicale dawa in verandering. De opkomst van islamitisch neoradica-
lisme in Nederland (AIVD 2007) beschrijft de AIVD een actuele beweging binnen het 
 salafisme (een dominante stroming binnen de orthodoxe islam die zich beroept op het 
historische, zuivere erfgoed van de echte islam) weg van militante geloofsinterpretaties 
(jihadisme) en geweld, ten gunste van meer pragmatisme (zie ook Boender 2007). 
Buitenlandse invloeden lijken minder te worden, terwijl er meer debat ontstaat tussen 
orthodoxe moslims onderling. Het gevaar in deze beweging schuilt volgens de AIVD 
in de neiging tot maatschappelijk isolement van een groep mensen die, naar eigen 
zeggen, om en nabij een half procent van de orthodox georiënteerde moslims omvat. 
Een ‘Staphorster variant’ van de islam, noemt Bob de Graaff het in NRC Handelsblad 
(12 oktober 2007).
Het rapport plaatst gebrekkig beargumenteerde vraagtekens bij de intrinsieke oprecht-
heid van die ‘neoradicalen’. Deze groep orthodoxe moslims schaart men zonder veel 
toelichting onder de noemer ‘radicalisme’ en maakt er zodoende vijanden van: een 
voorbeeld van singularistische bias in het gehanteerde interpretatiekader. Terwijl het 
rapport nu juist was bedoeld om ‘overtrokken reacties’ en overdreven beeldvorming 
over moslimradicalisme tegen te gaan. Dat doel mist de AIVD. Het rapport draagt 
niet bij aan het nuanceren van islamofobe opvattingen. Het polariseert door de anti-
integratieve neiging van die ‘neoradicalen’ neer te zetten als een ondermijning van en 
daarmee een risico voor de Nederlandse multiculturele samenleving. Die andere pool 
– (islamofobe) attitudes in de Nederlandse multiculturele samenleving – wordt echter 
niet in de afweging van dat risico meegenomen. Natuurlijk dient de overheid te waken 
over en te investeren in versterking van sociale relaties tussen bevolkingsgroepen. En 
als mensen zich aan de Nederlandse samenleving onttrekken, kan dat problematisch 
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zijn.15 Daar ligt vooral een taak voor gemeenten en hun samenwerkingspartners (zie 
bijvoorbeeld de recente nota Amsterdam tegen radicalisering (15 november 2007) die 
niet alleen een helder onderscheid aanbrengt tussen polarisatie, radicalisering en radi-
calisme, maar daar tevens beleidsmatige consequenties aan verbindt met betrekking 
tot de taakstelling van de gemeente). Maar als de AIVD zich gaat bezighouden met 
mogelijk anti-integratief gedrag van een kleine groep principieel niet-gewelddadige 
moslims, stelt De Graaff terecht in NRC Handelsblad, dan riekt het naar een taak-
opvatting als gedachtepolitie.

Daar en toen
Het AIVD-rapport past naadloos in het huidige debat over moslimradicalisme. Dat 
debat staat onmiskenbaar in de sleutel van ‘wij versus zij’. Hoe oud die traditie is, 
wordt zelden gememoreerd. Het voert te ver om die eeuwenlange geschiedenis hier 
uit de doeken te doen. Daar zijn vanaf de jaren dertig boeiende jongensboeken over 
verschenen (vaak van rooms-katholieke signatuur) vol kruisridders en kromzwaarden. 
Maar ook in wetenschappelijk opzicht is deze geschiedenis goed gedocumenteerd. La-
ten we vaststellen dat we hiervoor meer dan duizend jaar terug kunnen gaan.
Belangrijker is het om te wijzen op een aantal -ismen in die lange geschiedenis waarin 
Europa het Nabije en Midden-Oosten domineert en de Oriënt simpelweg definieert 
als ‘anders’ dan het Westen. Dit diepgewortelde paradigma – in detail geanalyseerd 
door Edward Saïd in zijn oorspronkelijk in 1978 verschenen boek Orientalism (Saïd 
2004) – beïnvloedt tot op de dag van vandaag de beeldvorming over het ‘Oosten’ 
(Veer 1995; Rietbergen 2007). Met name religie: de tegenstelling tussen christen-
dom en islam, krijgt reliëf (Hond 2008). De islam is op zijn best een minderwaardige 
godsdienst, als het al als een godsdienst moet worden gezien. Lange tijd geldt het 
oud-kerkelijke dogma dat de islam een geperverteerde ketterij is, afgesplitst van het 
christendom. Later domineert de opvatting dat, anders dan in het christendom, het 
geloof in de islam niet centraal staat, maar de praxis. De bekende Nederlandse isla-
moloog Christiaan Snouck Hurgronje – die met een politieke agenda op kosten van 
de Nederlandse regering door de Oriënt reist en zich en passant tot de islam bekeert– 
is, uit hoofde van zijn functie als regeringsadviseur in islamitische aangelegenheden, 
sinds het einde van de negentiende eeuw een van de meest gezaghebbende dragers van 

15 De angst voor het streven naar isolement en afzijdigheid van de Nederlandse samenleving (het discours van 
de ‘parallelle samenlevingen’) onder moslims heeft geen pendant in bijvoorbeeld de beslotenheid van de 
Chinese gemeenschap, een van de oudste migrantengroepen in Nederland, waarvan de integratie tot ver in 
de twintigste eeuw onmiskenbaar achterbleef. Mede om deze reden liet de regering sociologisch onderzoek 
verrichten (Vogels, Geense & Martens 1999). Enkele jaren eerder had een belangenorganisatie van Chinezen 
in Nederland (Lefcon) een vergelijkbaar initiatief genomen (Butter, Orendi & Schaap 1994). Zie voorts 
Meeuwse 2000; Wubben 1986. 
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het oriëntalistische ideeëngoed,16 in het bijzonder van de opvatting dat de islam een 
gevaarlijke godsdienstige praxis is.
Deze opvatting is een voorbeeld van hoe negentiende-eeuwse beleidsmatige uitgangs-
punten doorleven die in een koloniale context zijn ontstaan en gegrondvest in heden-
daagse discussies. De interpretatie van de islam als praxis ligt namelijk aan de basis 
van het feit dat imams en andere geestelijke bedienaren in Nederland, ondanks een 
uitspraak van de Hoge Raad in 1994, in de praktijk van het arbeidsrecht nog steeds 
niet dezelfde positie innemen. Die uitspraak stelde overigens wel vast dat imams, net 
als hun christelijke, joodse, hindoeïstische of humanistische collega’s, bedienaren zijn 
van een geestelijk ambt. Die gelijkstelling impliceert tevens de erkenning dat de islam 
op één lijn staat met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Volgt de Neder-
landse overheid al sinds jaar en dag de gedragsregel uiterste terughoudendheid in acht 
te nemen als het gaat om inmenging in specifiek religieuze aangelegenheden, met be-
trekking tot het functioneren van imams is die terughoudendheid niet evident (Shadid 
& Koningsveld 1999; Boender 2000 en 2007). Getuige de slepende discussies over 
Nederlandse imamopleidingen en het streven Nederlands opgeleide imams dienstbaar 
te maken aan het emancipatie- en integratiebeleid (zie ook Ministerie van VROM 
2007). Nu zit daar misschien wel wat in, maar bij dominees of pastores zou de over-
heid er niet over peinzen. In het licht van de discussie over scheiding tussen kerk en 
staat heeft de islam kennelijk een uitzonderlijke positie toebedeeld gekregen.
Het is duidelijk dat de opvattingen van Snouck Hurgronje met betrekking tot de islam 
als godsdienst niet alleen doorklinken tot op de dag van vandaag, maar ook dat die 
opvattingen zijn ontstaan tijdens en invloed hebben ondergaan van de koloniale relatie 
die Nederland destijds met Nederlands-Indië onderhield (Waardenburg 1961; Hond 
2008). Ondanks het feit dat dit tijdperk ver achter ons ligt en moslims intussen als 
burgers met gelijke rechten in Nederland wonen, doen honderd jaar oude stereotypen 
zich nog steeds gelden in actuele discussies. Vanuit een historisch perspectief is dat niet 
verwonderlijk (Vanvugt 1988). Het vijandbeeld van de islam wordt, vooral vanaf het 
midden van de negentiende eeuw, heel zorgvuldig opgebouwd om het Nederlandse 
koloniale beleid te legitimeren. Later, tijdens de Atjeh-oorlogen, is het Snouck Hur-
gronje in hoogsteigen persoon die de opstand kenschetst als islamitisch geïnspireerd 
verzet, de overheid adviseert tot militair ingrijpen om daarna de vrede met een slimme 
welvaartspolitiek te bevestigen. Nog later, toen Indië was verloren en Nederland alle 
zeilen moest bijzetten tegen de vrijheidsstrijd van Indonesië, wordt de islam als een 
agressieve verzetsbeweging geïdeologiseerd.

16 Gezien het statuur van Snouck Hurgronje in het negentiende-eeuwse koloniale beleid van Nederland is 
het verwonderlijk dat er geen recente, volwaardige biografie bestaat (Koningsveld 1982, 1985, 1988). Een 
biografische studie waarin leven, werk, denkbeelden en maatschappelijke invloed van Snouck Hurgronje 
samenhangend wordt beschreven zou, vanuit het concept van een culturele geschiedenis van veiligheid, een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het hedendaagse discours over de islam in Nederland.
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De islam is een voedingsbodem voor agressie, fanatisme, separatisme. Veel ruimte 
voor differentiatie en nuance is er niet. Dergelijke beelden zijn zestig jaar later aller-
minst bestorven. Ook dezer dagen, misschien nog wel duidelijker dan een decennium 
geleden, is er in het dominante discours sprake van een hernieuwde oriëntalisering: 
we hebben het over de islam als we het over heel veel verschillende landen met een 
moslimcultuur hebben. Die re-oriëntalisering komt tot uitdrukking in een over-
religieusisering van moslimsamenlevingen en -culturen. Terwijl de kaart van de islam 
juist in West-Europa en in Nederland in het bijzonder een opmerkelijke pluriformiteit 
kent (WRR 2006a). Soms gaat het zelfs zover dat van ‘ont-etnisering’ gesproken kan 
worden: in de publieke opinie is het moslim-zijn een etiket geworden – iemand is 
geen Nederlander van Marokkaanse afkomst met een islamitische religieuze identiteit, 
maar een moslim. En daarmee toch anders!
Vergelijkbare processen van etikettering, gepaard aan monolitische beeldvorming, zijn 
van beide kanten aan de orde. Ook de Indonesische vrijheidsstrijders hebben christe-
lijke duiveltjes in het vizier gehad (Aspinall 2007). Gedurende de dekolonisatie van 
het Nabije en Midden-Oosten ontstaan in al die verschillende landen (elkaar soms 
beconcurrerende) islamitische organisaties. Die zetten zich af tegen hun respectieve-
lijke koloniale overheersers en bouwen aan hun nationale identiteiten. Antichristelijke 
vertogen in soorten en maten komen van pas in de strijd tegen ‘het Westen’. Vooral 
aan het einde van jaren zestig en het begin van de jaren zeventig ontstaan uit die orga-
nisaties van vrijheidsstrijders de bewegingen die we in het Westen gaan aanduiden met 
de verzamelterm ‘islamitisch fundamentalisme’, uiteenlopende stromingen in politiek 
en religieus opzicht die onderling belangrijke verschillen in omvang, leer, functies en 
doelstellingen vertonen (Peters 1979; Boland 1971; Pijper 1977).
De opkomst en bloei van deze bewegingen kadert in een bredere ontwikkeling – niet 
specifiek verbonden met de islam of islamitische landen – die sinds een jaar of tien 
aangeduid wordt met de term ‘occidentalisme’. Kort samengevat gaat het hier om 
een kluwen van ideeën die een diep gevoelde afkeer van de verworvenheden van het 
Westen gemeen hebben. In de definitie die Buruma en Margalit hanteren in hun boek 
Occidentalism gaat het over: ‘hostility to the city, with its image of rootless, arrogant, 
greedy, decadent, frivolous cosmopolitanism; to the mind of the west, manifested in 
science and reason; to the settled bourgeois, whose existence is the antithesis of the 
self-sacrificing hero; and to the infidel, who must be crushed to make way for a world 
of pure faith’ (Buruma & Margalit 2004). Ook de geschiedenis van het occidentalis-
me gaat eeuwen terug: van de Contrareformatie in de zestiende eeuw, via de contraver-
lichting in Europa, Panslavistische bewegingen in voormalig Rusland, variëteiten van 
fascisme en nationaal-socialisme in Europa, of het Verre Oosten, een breed spectrum 
van antikapitalistische en antiglobalistische stromingen, naar religieus extremisme 
met christelijke, islamitische, of andere oorsprongen (Stern 1965).
Bij hedendaagse varianten van ‘islamitisch occidentalisme’ is een aantal interessante 
kanttekeningen te plaatsen. Allereerst gaat het hier in essentie om een westers feno-

Geloven in veiligheid_7.indd   37 7-7-2008   15:37:26



38

meen: de afkeer van het Westen ontstond in het Westen of, zoals in het bekende geval 
van het Japanse fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog, in directe oppositie tot het 
Westen (vgl. Bonnett 2004). In de tweede plaats hebben we te maken met een vorm 
van ‘defence by mimicry’. Geen enkele occidentalist, zelfs niet de meest fervente hei-
lige strijder van Allah, kan helemaal vrij zijn van het Westen. Islamistische radicalen 
en terroristen vinden onderdak en soms ondersteuning en aanmoediging bij seculiere 
regimes in Syrië, Egypte, Irak – regimes die in hun ogen hun religieuze waarden 
hebben verkwanseld. Wat hun terrorisme dodelijk maakt, is niet de religieuze haat 
gebaseerd op oude islamitische teksten, maar het samengaan van religieus fanatisme 
en moderne ideologie, van onverdraagzaamheid en moderne technologie.
De vooroordelen die ‘islamitische occidentalisten’ er tegenover het Westen op na hou-
den, kunnen op zichzelf geen kwaad. Maar het mechanisme – zoals dat in het oriën-
talisme eveneens werkzaam is – waarbij in de beeldvorming over het Westen mensen 
van hun menselijkheid worden ontdaan, is wel kwaadaardig. Krijgt het idee dat andere 
mensen minderwaardig zijn omdat ze niet van de ‘in-group’ zijn revolutionaire kracht, 
dan vallen er doden.
In het verlengde van die ‘defence by mimicry’ speelt, ten derde, een ander mecha-
nisme: dat van ‘invention of tradition’. Oeroud geachte tradities zijn vaak (relatief 
recente) cultuurproducten, uitgevonden om nieuwe waarden te legitimeren (Hobs-
bawm & Ranger 1983; Van Henten & Houtepen 2001). Dat geldt bijvoorbeeld voor 
religieuze cohesie in de wereldwijde moslimgemeenschap, een fenomeen dat in werke-
lijkheid niet bestaat of heeft bestaan, maar in islamistische kringen niettemin een be-
langrijk leerstuk vormt. Hoezeer Osama Bin Laden zelfopoffering en martelaarschap 
ook cultiveert, het betreft hier geen specifieke islamitische traditie, zeker niet onder 
Soennitische moslims. Christelijk martelaarschap is eeuwen ouder. Evenmin is het 
hoofddoekje een islamitische vinding. Het was een gebruikelijke dracht met religieuze 
signatuur in het Byzantijnse rijk. De eerste afbeeldingen dateren van de eerste eeuw, 
ruim vijf eeuwen voor de geboorte van de Profeet. Occidentalisten eigenen zich deze 
tradities toe en dan worden het symbolen (Ayoob 2004). Voor oriëntalisten zijn het 
de stenen des aanstoots. In beider geval brengt de ‘invention of tradition’ politiek en 
macht in het domein van culturele epifenomen (Briggs 1996). Ten slotte is het zinvol 
te onderstrepen dat binnen het ‘islamitisch occidentalisme’ een duidelijk onderscheid 
bestaat tussen radicalen en orthodoxen. ‘For political Islamists,’ zo vatten Buruma en 
Margalit dat verschil samen, ‘the West is the main enemy, because it supports oppres-
sive “idolatrous” regimes, and stands in the way of creating Islamic states. Puritans 
hate the Western way of life, because it offends their moral sensibilities, especially 
when it comes to the treatment of women’ (Buruma & Margalit 2004).

Somber scenario
In de manier waarop het debat over moslimradicalisme in Nederland wordt gevoerd, 
is het hier en nu te dominant aanwezig en dikwijls van inhoudelijke nuance ont-
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daan. Er wordt in te eenduidige categorieën gedacht en geoordeeld. Spanningen in het 
Midden-Oosten maken dat de zichtbaarheid van orthodoxe moslims de Nederlander 
zorgen baart. Nu is het een feit dat het aandeel moslims in de Nederlandse bevolking 
in veertig jaar sterk is gegroeid. Toch zou het anders zijn als er in plaats van 850.000 
moslims evenzoveel Vietnamezen in Nederland zouden wonen. Dat heeft te maken 
met de historisch gegroeide beeldvorming over de islam als een agressieve, militante, 
antidemocratische godsdienst, met ‘invented traditions’.17

Waar het vanuit het perspectief van de cultuurgeschiedenis van veiligheid in de kern 
om gaat, is dat we inzien dat die beelden in een bepaalde context, op een bepaald 
moment, ergens vorm hebben gekregen én vorm zullen blijven krijgen. Moslim-
samenlevingen en moslimgemeenschappen veranderen – ook in Nederland, waar we 
al veertig jaar lang een buitengewoon pluriforme gemeenschap van moslims hebben 
die niet is begrensd door etniciteit, nationaliteit, denominatie, of cultuur. We kunnen 
die gemeenschap niet blijven kennen uit statische beelden in zwart-wit. Bovendien is 
het belangrijk te beseffen dat in essentie hetzelfde geldt voor de beelden over ons: het 
Westen, Nederland, de wijk en buurt, die moslims erop na houden. Ten slotte is het 
zinvol te onderstrepen dat etnische en culturele verschillen een gegeven zijn in de Ne-
derlandse samenleving en dat het noodzakelijk is die verschillen (en de vooroordelen 
die hiermee gepaard gaan) te erkennen (Schuyt 2007; Moors 2007b).
Het actuele debat wordt bovendien met te veel vooringenomenheid en blinde vlekken, 
misschien ook wel met te weinig lef gevoerd. Neem de steen des aanstoots dat ortho-
doxe moslims in het algemeen en radicalen in het bijzonder ten principale antidemo-
cratisch zijn, Nederlandse wet- en regelgeving afwijzen en andersdenkenden uitslui-
ten. Het getuigt niet van inzicht dat die discussie over het al dan niet compatibel zijn 
van religie en democratie zich bij uitstek richt op de islam. Even opmerkelijk is dat het 
debat altijd over religie gaat, zelden over de democratie. Hoe het denken over demo-
cratie, het democratiebegrip en de democratische praxis in Nederland of elders zich de 
afgelopen twee eeuwen, onder meer in relatie tot de multiculturele samen leving, heeft 
ontwikkeld, komt amper aan de orde, terwijl daar toch voldoende over valt te melden 
(Fennema 2001; Badiou 2005).
Overigens valt er een en ander af te dingen op de premisse van die discussie dat er 
iets democratisch of ondemocratisch in religies zit. Religie is geen ding, maar iets dat 
tot uitdrukking moet worden gebracht: ‘by means of human ideas, symbols, feelings, 

17 Een vergelijkbaar proces, bijvoorbeeld, voltrok zich onder Nederlandse criminologen die vanaf het begin van 
de twintigste eeuw tot diep in de jaren zeventig een wetenschappelijk en gepolitiseerd debat voerden over de 
(vermeende) criminaliteit onder katholieken. Die zouden aantoonbaar voor een groter aandeel in de geregi-
streerde criminaliteit verantwoordelijk zijn dan andere bevolkingsgroepen. Overigens verschoof gaandeweg 
de discussie het accent van criminaliteit van ‘katholieken’ naar criminaliteit in Noord-Brabant en met name 
Limburg – tamelijk homogeen katholieke provincies, waar in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog veel 
arbeidsmigratie vanuit het buitenland had plaatsgevonden (Bonger 1913; Kempe 1938; Feber 1933; Van 
Rooy 1939; Havermans 1953; Dieteren 1959; Pover 1970; Litjens 1973).

Geloven in veiligheid_7.indd   39 7-7-2008   15:37:26



40

practices, and organizations’ (Beckford 2003; vgl. Dennett 2006). Dat maakt religie 
contextafhankelijk, tijdgebonden, het resultaat van wat we er ergens, ooit van maken. 
Een profijtelijker debat zou daarom kunnen worden gevoerd over de – altijd weer 
specifieke – context waarin op een gegeven moment de voorwaarden aanwezig zijn die 
bepaalde bewegingen in de gelegenheid brengen om religieuze ideeën op een hegemo-
nische, antidemocratische, exclusieve manier te interpreteren (Bayat 2007; Ramadan 
2007; vgl. Wiktorowicz 2005). En het wordt pas eng als die bewegingen erin slagen 
consensus te mobiliseren voor hun interpretaties en zich niets meer (hoeven) aantrek-
ken van hun omgeving.
Het moge helder zijn, dat dit proces van hegemonisering niet is voorbehouden aan 
de islam (Dennett 2006; specifiek over de islam: Roy 2002 en 2005). In alle gods-
diensten doet zich dit proces voor, ook in het christendom.18 In het groot in ‘Born 
again Christianity’, bijvoorbeeld. Maar daar letten we minder op als we risico’s van 
polarisatie of radicalisering in kaart brengen. Ook Nederland heeft zijn eigen christe-
lijke fundamentalisme, zelfs christelijk radicalisme (voor een recent overzicht van de 
christelijke kaart van Nederland, zie Meijering 2007). In 2006 werden vanuit deze 
hoek een columnist en zijn kinderen bedreigd. Eind 2007 weigerde de Gereformeerde 
Synode predikanten uit Nigeria, Indonesië en andere ‘zendingslanden’ op de kansel 
‘vanwege de grote culturele verschillen’. Of neem de onrust begin februari 2008 in 
gereformeerd-vrijgemaakte kring over de uitlatingen die een hoogleraar aan de gere-
formeerde theologische universiteit van Kampen deed over de rooms-katholieke kerk, 
vrouwen in het predikantenambt en homoseksuelen. In eigen kring ontstond zelfs 
razendsnel een website waarop de onvrede met die ‘grove aanranding van de Bijbel’ 
in niet mis te verstane bewoordingen werd geventileerd. De gemeente Dirksland op 
Goeree-Overflakkee heeft een peuterspeelzaal met aparte ingangen voor christelijke 

18 De ‘cognitive science of religion’ die de ontwikkeling van religieus bewustzijn en religieuze ideeën vanuit di-
verse sociaalwetenschappelijke, taalkundige en (neuro)biologische disciplines bestudeert, heeft de afgelopen 
jaren aan populariteit en zichtbaarheid gewonnen. Zie bijvoorbeeld: Antes, Geertz & Warne 2004. De pu-
blicatie van Dennett’s Breaking the Spell (2006) heeft het debat aangescherpt. Dennett zoekt naar empirische 
verklaringen voor een ‘philosophy of mind’ en definieert religies als ‘social systems whose participants avow 
belief in a supernatural agent or agents whose approval is to be sought’. Religie is in zijn optiek geen boven-
natuurlijk maar een natuurlijk proces: ‘a human phenomenon composed of events, organisms, objects, struc-
tures, patterns and the like that obey all the laws of physics and biology, and hence do not involve miracles’. 
Opmerkelijk is in dit licht overigens Dennetts a-historische analyse van de ontwikkelingsgang van religies, 
zoals J. Brookfield constateert in zijn kritiek Dennetts dangerous idea, gepubliceerd op de World Socialist 
Website (www.wsws.org). Zie voor een aantal diepgravende en zeer kritische lezingen van Dennetts werk: 
A.W. Geertz, How Not to Do the Cognitive Science of Religion Today: A Reading of Daniel Dennett ; L. Albinus, 
Dangerous Ideas: the Spell of Breaking the Spell en G. Koch, Full of Sound and Fury: The Media Response to 
Dennett, te verschijnen in het tijdschrift Method & Theory in the Study of Religion. Als gevolg van de discus-
sie die Breaking the Spell heeft gegenereerd, is nadruk komen te liggen op de begrijpbaarheid en empirische 
onderzoekbaarheid van religieuze overtuigingen, ook de extreme, fundamentalistische en radicale varianten 
daarvan. Een ander accent dat aan deze discussie kan worden ontleend, is dat in de kern gematigde en radi-
cale religieuze overtuigingen niet verschillen. 
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en niet-christelijke kinderen. In de jaren vijftig en zestig riepen katholieke bisschoppen 
in hun mandementen op om het contact met andersdenkenden te mijden en organi-
seerde ‘de levende kerk’ lezingen en conferenties over ‘standvastigheid in tijden van 
verleiding’. Het bisschoppelijke mandement van 1954 verbood katholieken zelfs om 
lid te zijn van niet-katholieke verenigingen of politieke partijen, in een poging de drei-
gende ontkerkelijking af te remmen. En in de afgelopen decennia van ontkerkelijking 
en institutioneel-secularisme zijn het de strenge, orthodoxe katholieke kloosterordes 
geweest die, in binnen- en buitenland, niettemin een groei van het aantal aspiranten 
mochten verwelkomen. Dergelijke voorbeelden zijn natuurlijk eindeloos op te som-
men. Daar gaat het niet om. Waar het over gaat is dat mensen die voorbeelden als 
folklore zien, maar nerveus worden van vergelijkbare verhalen over de islam.
Die angst is serieus, realistisch én terecht, maar op de keper beschouwd is het niet 
religie – noch de islamitische, noch de christelijke of enige andere religie – waar maat-
schappelijke risico’s schuilen. Het ‘self-fulfilling’ islamofobe gehalte van het debat over 
moslimradicalisme en de pessimistische diagnose van de actuele stand van zaken – 
welk waardeoordeel je daar ook aan hecht – kunnen niet anders dan in de weg staan 
van een realistische aanpak van de serieuze problemen met polarisatie en radicalisering 
onder moslims, het gevaar van parallelle samenlevingen, of uitsluitingsprocessen bin-
nen moslimgemeenschappen.

5 Bouwen aan leefbaarheid en veiligheid

De vorige paragraaf ging over hoe persistent ideeën over de islam en moslimradicalisme 
zijn en op welke wijze ze – ontdaan van hun oorspronkelijke context en ingevoegd in 
een hedendaags gepolitiseerd discours – als ‘nieuwerwetse tradities’ een plek vinden in 
de lopende debatten over veiligheid en leefbaarheid. De tijd- en plaatsgerelateerde bias 
in opvattingen over moslimradicalisme en islamofobische sentimenten als uitvloeisel 
daarvan kreeg nadruk, evenals de nefaste werking van singularistische categorieën in 
het denken over de strijd tussen Oost en West. Bij wijze van vingeroefening keek ik 
door een cultuurhistorisch prisma naar de actualiteit van het verleden.
In deze paragraaf staan concrete beleidsopgaven centraal, gekoppeld aan een evene-
mentiële toepassing van cultuurhistorische analyse. Het actuele ‘prachtwijkenbeleid’ 
dient als voorbeeld om de betekenis van sociale en culturele repertoires te laten zien, 
het ‘historische zijn’ van wijken en buurten, en om het belang duidelijk te maken 
dat beleidsvormers en uitvoerders zich daar rekenschap van geven. Opnieuw krijgen 
tijd- en locatiegebonden aspecten van actueel beleid accent, maar dit voorbeeld on-
derstreept in het bijzonder de exceptionalistische en de impossibilistische bias in veel 
onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in wijken en buurten.
De bijzonderheid van een wijk is uitgangspunt van het ‘prachtwijkenbeleid’. Hoe-
wel de selectie een ondoorzichtig proces is gebleven, de criteria en wegingsfactoren 
weinig transparant zijn, is duidelijk dat een wijk pas als een ‘prachtwijk’ geldt als er 
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herstelpotentieel verondersteld mag worden én als er, onder meer op het gebied van 
criminaliteit en veiligheid, het nodige valt te verbeteren. Impliciet lijkt ook de mate 
van directe beïnvloedbaarheid van achterstanden en problemen door de overheid een 
punt van overweging geweest.19 Waar het me om gaat, is dat het bijzondere van een 
wijk in de selectie alleen is gebaseerd op een hoge relatieve score van een totaal van 

19 Duidelijk is dat die selectie is gebaseerd op een analyse (peiljaren 2002 en, voor sommige indicatoren, (ook) 
2006) van de volgende indicatoren gerelateerd aan ‘achterstanden’ en ‘problemen’ in 4000 postcodegebie-
den:

Thema: Achterstanden

A: Sociaal economisch
1. Inkomen
2. Werk
3. Opleiding

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden
Aandeel werkenden
Aandeel huishoudens met lage opleiding

B: Fysiek: woningvoorraad
4. Kleine woningen
5. Oude woningen
6. Goedkope woningen

Aantal klein (eengezinswoning < 4 kamers; meergezinswoning < 3 kamers)
Aantal oud (< 1970)
Aantal goedkoop (sociale huurwoningen)

Thema: Problemen

C: Sociaal
7. Vandalisme
8. Vandalisme
9. Sociale overlast
10. Sociale overlast
11. Onveiligheid

Oordeel bewoners over vervelende voorvallen en misdrijven in de buurt
Aantal bekladdingen van muren en/of gebouwen: komt het in de buurt 
voor?
Aantal vernielingen van telefooncellen, bus- of tramhokjes: komt het in de 
buurt voor?
Aantal: ondervindt u overlast van directe buren?
Aantal: ondervindt u overlast door omwonenden?
Aantal: bent u bang in de woonbuurt lastiggevallen te worden of beroofd?

D: Fysiek
12. Tevredenheid woning
13. Tevredenheid woon-

omgeving
14. Verhuisgeneigdheid

Hoe tevreden bent u met de huidige woning?
Hoe tevreden bent u met de huidige woonomgeving?
Aandeel verhuisgeneigde huishoudens en huishoudens die al een andere 
woning hebben gevonden op het totaal

Fysieke overlast
15. Geluidsoverlast
16. Vervuiling
17. Verkeer
18. Veiligheid

Oordeel bewoner over vervelende voorvallen in de buurt
Aantal: in welke mate ondervindt u in uw buurt geluidoverlast?
Aantal: idem, overlast door stank, stof, vuil?
Aantal: idem, overlast door verkeer?
Aantal: oordeel bewoner met betrekking tot veiligheid t.g.v. verkeers-
situatie

 In de uiteindelijke constructie van de indicatoren is gebruikgemaakt van verschillende bronnen: Regionaal 
Inkomensonderzoek (RIO), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Woningvoorradensysteem (Syswov), 
en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Alle gegevens voor de indicatoren die de door de wijkbe-
woners ervaren problemen beschrijven, zijn afkomstig uit steekproefonderzoeken als het Woningbehoefte-
onderzoek (WBO) en de opvolger daarvan het Woon Onderzoek Nederlanden (WoON). Uit deze analyse 
zijn 140 aandachtswijken (ruim 320 postcodegebieden; de postcodegebieden < 1000 woningen zijn buiten 
beschouwing gebleven en de postcodegebieden van gemeenten buiten de G-31 zijn samengevoegd) naar vo-
ren gekomen. Om een totaalscore voor een postcodegebied te maken, zijn de gestandaardiseerde scores van 
de indicatoren per thema van een gelijk gewicht voorzien. Binnen de 140 wijken zijn de 40 wijken (met in 
totaal 83 postcodegebieden) geselecteerd met de laagste scores op postcodeniveau. Niet alle postcodegebie-
den binnen een wijk komen automatisch in de top 40 (bron: Brief en bijlagen van minister Vogelaar aan de 
Tweede Kamer d.d. 24 april 2007, kenmerk DGW/S2007033161).
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grove indicatoren. Zodoende is het bijzondere wel getoetst aan een objectiveerbare 
norm, maar deze norm als zodanig zegt niets over de manier waarop een wijk zich 
heeft ontwikkeld, over hoe wijk- en buurtbewoners hun directe omgeving – als wijk en 
buurt – beleven, over hoe zij aankijken tegen hun medebewoners, hun gedrag en hun 
eigen gedrag (Moors 2008a). Kortom, er is top down en met een interventionistisch 
perspectief (vers geïmporteerd uit het stedelijke herstructureringsbeleid van de jaren 
zeventig) geselecteerd, met een beperkte reflectie op criminaliteit en veiligheid. Wat 
een wijk of buurt bijzonder maakt in de ogen van lokale beleidsmakers en de bewoners 
komt niet of nauwelijks tot uitdrukking. Landelijke en lokale overheden werken dus 
in hun ideeën over wijkaanpak kennelijk met goeddeels parallelle perspectieven op 
‘bijzonderheid’.
Veiligheid vormt maar een deel, zij het een belangrijk deel van de problemen die veel 
wijken in Nederlandse steden hebben én die aan deze wijken worden toegeschreven. 
Hiermee raken we meteen aan de kern van het vraagstuk probleemwijken. Inderdaad 
kampen veel wijken met een complex van slechte woningen, niet goed uitgebalan-
ceerde woningvoorraad, relatieve armoede, lage inkomens, werkloosheid, uitkerings-
afhankelijkheid, beperkte economische vitaliteit, etnische en culturele concentraties 
van bevolkingsgroepen, onderwijsachterstand en schooluitval, vervuiling, overlast 
van drugsgebruikers of jongerengroepen, informele inkomenscircuits en criminaliteit. 
Deze alledaagse problemen leiden tot onvrede en spanningen in die wijken.
Tegelijkertijd staat tegenover deze realiteit, die zich vrij gemakkelijk, zij het niet een-
duidig in cijfers laat uitdrukken, een andere realiteit: die van de verhalen van de bewo-
ners van de wijken en buurten. Deze verhalen zijn meestal doortrokken van romantiek, 
herinneringen en verwachtingen, xenofobie dikwijls ook. Ze gaan over incidenten, 

 Hoe precies de veertig ‘prachtwijken’ zijn geselecteerd, blijft onhelder. Dat daar kritiek op is gekomen, onder 
meer van de kant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is evident. Maar ook anderszins is kritiek 
mogelijk. De keuze voor viercijferige postcodegebieden en niet voor de wijk- en buurtindeling van gemeenten 
is begrijpelijk vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van (longitudinale) informatie, omdat wijk- en buurt-
indelingen door de tijd heen wijzigen. Juist dit laatste aspect is vanuit cultuurhistorisch perspectief echter 
van groot belang, omdat wijken en buurten deels worden gevormd door de perceptie van de bewoners. Dit 
aspect – en daarmee een belangrijk onderdeel van het ‘sociale kapitaal’ dat wijken en buurten in zich bergen 
– is veronachtzaamd. Bovendien is niet duidelijk welke wijken en buurten op de peildata wel en welke niet 
samenvielen met de gemeentelijke indeling. De peildatum van 2002 leidt op zijn minst tot een verouderd 
beeld. En de demografische samenstelling van een wijk is onvoldoende verdisconteerd in het bepalen van het 
armoedeniveau van een wijk. Een bijkomend kritiekpunt is het overwicht van ‘fysieke indicatoren’ op ‘sociale 
indicatoren’. Bovendien zijn de indicatoren die te maken hebben met verloedering, overlast en onveiligheid 
zeer beperkt geoperationaliseerd. Er zijn geen gedragsindicatoren meegenomen en de langetermijnontwik-
keling van de indicatoren is weliswaar meetbaar, maar de langetermijnontwikkeling van én in betreffende 
postcodegebieden (lees: wijken en buurten) is daarmee niet inzichtelijk te maken. Opmerkelijk is ten slotte 
dat de etnische en culturele samenstelling van wijken en buurten niet als indicator is geëxpliciteerd, dat het 
opleidingsniveau van wijkbewoners niet op statistisch maar op belevingsonderzoek is gebaseerd en dat de 
ouderdom van huizen (< 1970) als een indicator geldt voor ‘achterstand’ of ‘probleem’, terwijl die indicator 
op zich geen ‘achterstand’ of ‘probleem’ hoeft te indiceren. Deze en andere kritiekpunten zijn in recent we-
tenschappelijk onderzoek toegelicht (Dopheide & Martínez 2007; Van Gent, Musterd & Ostendorf 2007). 
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belevenissen, weinig toetsbare observaties die onder bewoners niettemin een specifieke 
betekenis hebben gekregen. De objectiviteit van die verhalen en het discours dat ze 
vormen, accordeert zelden met die van de cijfers, al helemaal niet als het over leefbaar-
heid en veiligheid gaat, want dan gaat het bij uitstek over ervaringen en die brengen zo 
hun eigen accenten aan. Ze zijn hun eigen waarheid, kleine waarheden die niet waar 
hoeven zijn om toch realistisch te zijn, omdat ze zeggingskracht hebben over de con-
text waarin en het moment waarop ze ontstaan, verteld en overgeleverd worden.

Onscherpe focus
Dit kernvraagstuk is naar mijn idee onvoldoende in beeld. De voornaamste oorzaak 
hiervan is het versnipperde beeld dat oprijst uit het onderzoek dat de afgelopen jaren 
is gedaan naar de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. Te weinig worden 
wijk- of buurtgerelateerde bevindingen in een verklarend verband gebracht met de dy-
namiek van de stad, zijn rafelranden en omgeving. Dit gemis is eens temeer voelbaar, 
omdat in de verhalen over de wijk of de buurt die wijk of buurt allerminst een zuivere 
analytische categorie blijkt.
De beleefde wijk of buurt is dikwijls een andere dan het postcodegebied, maar hangt 
samen met de ‘communication communities’ waarin de bewoners zich bewegen. In 
diverse publicaties is erop gewezen dat moderne sociale relaties – en voor die van lang 
geleden ging dat eveneens op – wijk- en buurtoverstijgend zijn (Blokland-Potters 1998 
en 2005; Duyvendak & Hurenkamp 2004; Komter, Burgers & Engbersen 2000). 
Soms blijken die andere bindingen zelfs belangrijker dan wijk- of buurtgebonden re-
laties (Bauman 2001). Minder aandacht is er in de wetenschappelijke literatuur voor 
de betekenis van het discours dat in wijken bijvoorbeeld de normatieve grenzen, de 
fatsoensnormen, de tolerantiegrenzen bepaalt. Er wordt tegenwoordig veel gesproken 
met bewoners van probleemwijken. Niet alleen op lokaal niveau, ook het huidige 
 kabinet heeft er zijn eerste honderd dagen voor uitgetrokken. Er is dus geen sprake 
van gebrek aan kennis of onwil. Maar de ervaren en historische eigenheid van wij-
ken blijft goeddeels buiten beeld. Bovendien blijft, ondanks de toenemende aandacht 
van beleidsmakers voor het leven in de wijk, het beeld versnipperd, omdat het in de 
praktijk de frontlijnwerkers en hun bestuurders ontbreekt aan een zinvol perspectief 
om de verhalen van bewoners en de harde cijfers effectief bij elkaar te brengen in een 
verklaring voor stedelijke ontwikkelingen en patronen op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid.
Het beste bewijs voor deze bewering is dat probleemwijken steeds opnieuw worden 
ontdekt. Dit is een wat malicieuze formulering om de geschiedenis van de wijkaanpak 
sinds de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw te duiden. Vooropgesteld: die 
geschiedenis gaat veel verder terug dan het midden van de vorige eeuw. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de wijkaanpak in het kader van ‘stadsvernieuwing’, later ‘stedelijke 
ontwikkeling’, een zaak van nationaal overheidsbeleid. De rode lijn bleef echter onver-
anderd: angst voor de stad die ongewenste verschillen tussen (groepen) mensen zou 
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accentueren, waardoor het sociale weefsel in wijk of buurt zou kunnen worden ver-
stoord, of het nu ging over de ontworteling, anonimiteit, verleiding en bandeloosheid 
die het stadsleven met zich zou brengen (zoals in de jaren vijftig het geval was), over 
de onrechtvaardigheid van de ongelijke verdeling van inkomen, kennis en macht (het 
leidende motief in de jaren zeventig), of over de dreiging van maatschappelijke twee-
deling langs etnische en culturele lijnen (het thema medio jaren negentig). Deze ‘basso 
continuo’ droeg de afgelopen vijftig jaar (en al vele jaren langer) de ambitie om voor de 
wijken en in de wijken de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid te versterken. 
Kwam de klankkleur in de jaren vijftig van het gemeenschapsdenken, in de jaren ze-
ventig van het topdown interventiedenken en in de jaren negentig van het streven naar 
interactieve beleidsvorming (overigens altijd nog met een stevige interventionistische 
component), die ondertoon bleef dezelfde (De Boer 2001; Reijndorp 2002).
Het is opmerkelijk dat bestuurders en beleidsmakers niet of nauwelijks refereren aan 
die jarenlange continuïteit in de grondslagen van het Nederlandse wijkbeleid. Inte-
gendeel, het actuele ‘prachtwijkenbeleid’ wordt als fris en nieuw gepresenteerd. De 
communicatie over en weer met bewoners eveneens. Hebben we hier te maken met be-
stuurlijke amnesie en een haperend geheugen van beleid? Of – om nogmaals malicieus 
te formuleren – met een impliciet catastrofisme en impossibilisme: een diepgeworteld 
ongeloof – ondanks de positieve toonzetting van het ‘prachtwijkenbeleid’ – in wat 
realistische aanpassingen en interventies nog vermogen gezien de quasi-onverander-
baarheid van maatschappelijke achterstandsproblemen?
In retrospectief valt voorts op dat beleidsmakers in Nederland een opmerkelijke voor-
keur hebben om moeilijke wijken vooral te zien als wijken waar interventies in de 
fysieke en infrastructurele sfeer nodig zijn om op sociaal gebied succes te kunnen boe-
ken. We bouwen en herstellen, proberen wijken aantrekkelijk te maken voor mensen 
met een kleine én dikkere beurs. Maar grootschalige opknapbeurten en het realise-
ren van dure huizen in achterstandswijken hebben op zijn best een indirect effect op 
het verbeteren van de leefbaarheid (Blokland-Potters 1998; Wittebrood & Van Dijk 
2007). Lees de stadsvernieuwingsnotities van Floor Wibaut (‘Wie bouwt? Wibaut!’) 
er maar eens op na – wethouder in Amsterdam in het begin van de twintigste eeuw. 
Of de artikelen in kranten en tijdschriften die medio jaren negentig zijn gewijd aan 
het toen ook al ‘nieuwe beleid’ betreffende ‘aandachtswijken’. Destijds zijn miljoenen 
guldens aan Europese subsidies verspijkerd om wijken op te knappen, achterstanden 
te bestrijden en de leefbaarheid te verbeteren. Een aantal van diezelfde ‘prachtwijken’ 
staat ook nu weer, of nog steeds, op de rol. Het is de vraag wat we geleerd hebben van 
ruim een eeuw stadsvernieuwing. Bestuurders en beleidsmakers horen niet graag dat 
maatschappelijke achterstand, criminaliteits-, veiligheids- en leefbaarheidproblemen 
persisteren in moeiteloos (en soms van oudsher) aan te wijzen wijken en buurten. En 
ze durven dat ook zelden te benoemen.
Mijn twijfel aan de scherpte en de samenhang van ons inzicht in probleemwijken 
hangt bovendien samen met de constatering dat het streven naar versterking van leef-
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baarheid, sociale cohesie en veiligheid gepaard gaat met interventies die worden geko-
zen op basis van veronderstelde causale verbanden: correlaties die er niet zijn, of in elk 
geval niet makkelijk kunnen worden aangetoond. Gemeenten proberen de leefbaar-
heid en veiligheid in wijken te verbeteren door armoede- en werkgelegenheidsbeleid 
te voeren en met behulp van dikwijls grootscheepse herstructureringsprojecten. Maar 
maatschappelijke achterstand en leefbaarheid zijn niet automatisch met elkaar ver-
bonden en herstructurering leidt niet per definitie tot versterking van sociale cohesie. 
Er is evenmin hard verband tussen leefbaarheid en criminaliteit, noch tussen ervaren 
veiligheid en de mate van criminaliteit in een buurt of wijk (Van Beckhoven & Van 
Kempen 2002; Blokland-Potters 1998; Elffers & De Jong 2004; Wittebrood en Van 
Dijk 2007).
Of mensen hun wijk leefbaar en veilig vinden, heeft veeleer te maken met herkenbaar-
heid, elkaar kennen, iets van elkaar weten (Sampson 2001; Reijndorp 2005). In beleid 
en wetenschap heet dat ‘publieke familiariteit’ (Blokland 2005). Het is ontzettend 
belangrijk om daar goede vormen en plekken voor te vinden. Maar onder het motto 
‘sociale cohesie versterken’ schieten beleidsmakers en -uitvoerders daarbij geregeld het 
doel voorbij. Nog nooit is er zo veel barbecuesubsidie verleend aan welwillende buurt-
comités als de afgelopen paar jaar. Het effect ervan is nihil gebleken (RMO 2004). 
Recent onderzoek in een aantal probleemwijken laat trouwens zien dat het daar met 
de sociale samenhang niet slecht is gesteld (Van den Brink 2007).
Beleidsmatig is de hamvraag of je sociale cohesie kunt ‘maken’ (Deben & Schuyt 
2000). Hoe kan een gemeente ervoor zorgen dat bewoners van wijken en buurten zich 
als ‘vertrouwde vreemden’ leren herkennen? Toegegeven, in deze formulering schuilt 
terughoudendheid, of liever: een besef dat gemeenten de onderlinge relaties tussen 
wijk- en buurtbewoners slechts in beperkte mate ten positieve kunnen beïnvloeden. 
Weliswaar willen mensen zich veilig en thuis voelen in hun buurt, maar ze houden 
eveneens graag enige afstand tot elkaar en benadrukken hun individualiteit en privacy: 
de paradox die in de ‘veiligheidsutopie’ besloten ligt (Boutellier 2003). De frequentie 
en de aard van contacten tussen wijk- en buurtbewoners zijn aan voortdurende veran-
dering onderhevig en komen tot uitdrukking in complexer patronen van ontmoeten 
en binding dan vaak wordt onderkend. Politici en bestuurders blijven niettemin vanuit 
een a-historisch, statisch perspectief op wat mensen onderling bindt, vasthouden aan 
‘contacten’ en ‘buurtnetwerken’ – of liever: de afwezigheid daarvan – als de tekenen 
van maatschappelijke (des)integratie en (gebrekkige) sociale cohesie. Zoals Blokland 
heeft laten zien, zijn beeldvorming over de buurt, historische gehechtheid aan de buurt 
en meningvorming over de buurtbewoners betere effectmaten om maatschappelijke 
samenhang in kaart te brengen dan de mate waarin buurtbewoners onderling feitelijk 
contact hebben. Recent onderzoek ondersteunt die analyse, in het bijzonder in rela-
tie tot leefbaarheid, informele controle en veiligheid (Blokland 2005; Flap & Völker 
2005; Völker 2000; Wittebrood & Van Dijk 2007; Van den Brink 2007).

Geloven in veiligheid_7.indd   46 7-7-2008   15:37:27



47

Ten slotte hangt de onscherpe focus op probleemwijken mijns inziens ook nog sa-
men met de toegepaste interventies als zodanig. Een klein legertje van professionals 
werkt keihard om problemen van én problemen met bewoners van ‘probleemwijken’ 
op te lossen. Evaluaties van goede praktijken en evidence-based onderzoek naar veel-
belovende interventies leveren geen eenduidige, dan wel generaliseerbare antwoorden 
op de vraag of het werkt. Tal van evaluaties van gemeentelijk beleid komen tot die 
ontluisterende conclusie (Reijndorp 2005; Hazeu et al. 2005). Je zou er moedeloos 
van worden. Toch lijkt dat minder van doen te hebben met de werking van die in-
terventies dan met de focus van die effectevaluaties. De werking, het ‘hoe’ van die 
interventies, vormt namelijk een blinde vlek. En het gegeven dat er weinig inzicht is in 
langetermijn ontwikkelingen die de wijk de wijk, de stad de stad maken, bepaalt mede 
dat mogelijke aangrijpingspunten voor ‘effectieve interacties’ slecht in beeld zijn.

Wijken in wording
Het actuele wijkbeleid van de nationale en de lokale overheden is bij uitstek op het 
hier en nu gericht. Specifieke uitgangspunten met betrekking tot een locatie – zoals 
we zagen: sterk georiënteerd op fysieke indicatoren van achterstanden en problemen 
– krijgen hoog accent. Met zachte indicatoren houdt men in de praktijk uiteraard 
ook rekening. Maar niet als uitgangspunt! In probleem- en prachtwijken werkt een 
klein leger van wijkmanagers, hulpverleners, jongerenwerkers, politiemensen aan ver-
betering van de samenwerking en communicatie met bewoners. Woningcorporaties 
investeren in ‘sociaal cement’. In het politieke debat gaat het over samenhang en ont-
moetingen. Maar bij het vaststellen waarom een wijk een probleemwijk is en bij het 
bepalen van op welke gronden een probleemwijk een ‘prachtwijk’ kan worden, is het 
‘sociale weefsel’ van de wijk wonderlijk genoeg minder in beeld dan die vermeend 
‘harde’ indicatoren. Er schijnt dus licht tussen de realiteit van de wijkaanpak en het 
discours van de wijkaanpak. Het is belangrijk dat beleidsvormers zich hiervan voort-
durend bewust zijn.
Daarnaast is helder dat in het huidige ‘prachtwijkenbeleid’ verschillen en vooral over-
eenkomsten tussen vroeger en nu goeddeels buiten beeld blijven. Het is een misvat-
ting te denken dat steden zomaar ontstaan. Er zijn enerzijds allerlei geografische en 
infrastructurele, vervolgens economische en veiligheidsfactoren die aan het ontstaan 
van steden ten grondslag liggen. Anderzijds zijn steden – en dat geldt vooral voor de 
afgelopen vijf eeuwen – ontwerpen van hoopvolle denkers die ideeën hadden over wat 
goed en slecht is, wat beheersbaar is en wat niet, wat mensen willen en wat niet, hoe 
mensen beschermd kunnen worden en tegen wie of wat – en dus in zekere zin ‘schep-
pingen’ van het dominante discours. Onder Italiaanse renaissancearchitecten is het 
ontwerpen van ‘gelukkige steden’ bijvoorbeeld al en vogue (Manuel & Manuel 1982). 
In de tweede helft van de achttiende eeuw beleeft deze utopische architectuur een 
grootse opleving (Baczko 1978). Maar nooit is het geloof in de hervormende kracht 
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van architectuur groter geweest dan in de twintigste eeuw. Het verbeteren van de leef-
omgeving – en dan vooral het vertrouwen in het vermogen om van die verbeteringen 
praktijk te maken – door innoverend te bouwen, schijnt de geëigende en snelle weg 
naar een betere, efficiëntere, saamhoriger samenleving. Het gaat steeds over mensen 
én stenen (voor een inleiding en een overzicht van de omvangrijke literatuur, zie De 
Keizer 2002).
Met het oog op het huidige debat over probleem- en prachtwijken vormt het feno-
meen van het tuindorp een interessante illustratie van die utopie in de ambitie om 
fysieke en sociale architectuur te versmelten. In de periode tussen de twee wereld-
oorlogen werken Nederlandse architecten, ingenieurs en sociaal-geografen, dikwijls 
met Raymond  Unwins Town planning in practice uit 1909 als bouwbijbel bij de hand, 
aan woonoorden rond de grote steden. De idee achter die zogenoemde tuinwijken, 
-dorpen of -steden is gedecentraliseerde stadsuitleg in plaats van stedelijke ontwik-
keling. En er is hard gewerkt. Op een totale bouwproductie van 90.000 woningen 
tussen 1918 en 1945 verrijzen rond de Amsterdamse binnenstad bijvoorbeeld 12.000 
woningen in Tuindorp Oostzaan, Floradorp, Disteldorp, Vogeldorp, Nieuwendam en 
Buiksloot. Het tuindorpmodel wordt vooral toegepast bij grote industriële complexen, 
belangrijk voor de stad en de regio. Voorbeelden zijn Heyplaat (Rotterdamse droog-
dokmaatschappij), Elinkwijk (Werkspoor, Utrecht), ’t Lansink (Stork, in Hengelo), 
Philipsdorp in Eindhoven, Heveadorp (Nederlandse Rubberfabriek, Renkum), Haren 
en Maarn waar ‘arbeiderskoloniën’ van de Nederlandse Spoorwegen werden geves-
tigd, of de diverse ‘koloniën’ in het Limburgse steenkolenbekken. Vanaf 1927 waren 
in Zuid-Limburg, vooral in Heerlen, Kerkrade, Brunssum en omgeving twaalf grote 
steenkolenmijnen in bedrijf.
De benaming van verschillende tuindorpen spreekt voor zich: stad en platteland 
moeten in contact staan, elkaar aanvullen. Minstens zo belangrijk is echter dat de 
verzuilde maatschappelijke elite in het slechten van de stedelijke achterstandswijken 
en nieuwbouw van tuinwijken of -steden een probaat middel ziet om de moeilijk te 
controleren massa van (socialistische) arbeiders met weinig scholing, zwakke zeden, 
opgekropte agressie, neiging tot crimineel gedrag en – als het om buitenlanders ging 
– lastig te peilen culturele en religieuze gebruiken in toom te houden. Disciplinering 
was noodzakelijk voor de arbeider. De versnellende industrialisatie en de opkomst van 
grootstedelijke agglomeraties brengt sociale onrust mee en daar moet op geanticipeerd 
worden. Die angst voor de oncontroleerbare metropool – die overigens ook de basis 
heeft gelegd voor de stadssociologie en de sociologische wetenschap op zichzelf – is 
niet helemaal zonder grond. Een stadsdorp als Eindhoven (overigens een in 1232 bin-
nen de stedenpolitiek van hertog Hendrik I van Brabant gestichte en niet geleidelijk 
gegroeide nederzetting), groeit van 6.000 inwoners in 1910 tot een grote stad van 
120.000 inwoners in 1945. Hieronder bevindt zich ook een aanzienlijk contingent van 
Belgen, Duitsers, Russen en Serviërs die Eindhoven als uitwijkplaats hadden gekozen 
vanwege de Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog (Van Oorschot 1982).
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Een interessant voorbeeld van bewuste woningbouwpolitiek verbonden met specifieke 
industrie speelt zich af in de Limburgse mijnstreek. Daar is gedurende het interbellum 
sprake van een heuse demografische revolutie: de bevolking groeit door arbeidsimmi-
gratie en verjongt bovendien. Het mannenoverschot is aanzienlijk en de gebruikelijke 
arbeidsmobiliteit van mijnzetel naar mijnzetel voedt onder bestuurders, mijndirecties 
en lokale clerus de angst voor zedeloosheid en, niet in de laatste plaats, de angst voor 
politiek radicalisme (van overwegend communistische signatuur) (Perry 1983). Hun 
bijzondere aandacht heeft de groeiende wederzijdse toenadering tussen de autochtone 
Limburgers en de immigranten, die deels vanuit het specifieke karakter van het wer-
ken ondergronds, deels vanuit het gebruikelijke kostgangersysteem te verklaren is. Be-
wuste woningbouwpolitiek zou sociale onrust kunnen tegengaan door mijnwerkers-
koloniën te spreiden over steden en dorpen nabij de verschillende mijnzetels, opdat 
geen ‘mijnstad’ zou ontstaan (in Europees perspectief een noviteit en bijzonderheid), 
en zou tevens kunnen bijdragen aan ‘de kweek’ van een gezonde ‘mijnwerkersstam’.
Het bekendste voorbeeld is de woningbouwcentrale ‘Ons Limburg’, een breed gedra-
gen initiatief van de priester Henri Poels (Hebben 2001). ‘Ons Limburg’ beschikt over 
een aantal belangrijke diensten om de woningen te beheren. De woningopzichters van 
de onderhoudsdienst ‘komen door hun werkzaamheden voortdurend in nauw contact 
met de bewoners. Zij zijn daardoor vaak in staat om, naast hun eigenlijke werkzaam-
heden, de taak van sociaal werker te verrichten. Niet zonder reden werd de woning-
opzichter door Poels wel eens de “hulpkapelaan” van de parochie genoemd.’ Daarnaast 
voorziet ‘Ons Limburg’ in een woninginspectiedienst. Volgens het reglement van de 
woningbouwcentrale moesten de inspectrices ‘een zindelijke woning, eene degelijke en 
in het algemeen goed geordende huishouding bij de arbeiders bevorderen, waardoor 
deze aan hun “thuis” gehecht worden’ (citaten uit Dieteren 1951; Kreukels 1986).20

Het ideeëngoed van het tuindorp raakt na de Tweede Wereldoorlog enigszins in ver-
getelheid. Onder invloed van de milieuproblematiek – Limits to growth, het eerste rap-
port van de Club van Rome (Meadows et al. 1972), slaat in als een bom – beleeft 
het echter in de jaren zeventig weer een opleving. Het disciplinerende aspect dat in 
de architectuur van de tuindorpen tot uitdrukking was gebracht: het tuindorp als 
bevolkings politieke pendant van het model van de panopticon – ‘de terreur van het 
publieke oog’ – verschuift naar de achtergrond. Het vooruitgangsoptimisme van de 
woningcorporaties en stadsplanners boet echter niet aan kracht in. De beheersing van 
de stad en zijn bewoners krijgt in naoorlogs Nederland vorm in het ideaal van de gede-

20 Zij het vanuit een andersoortige ideologische overtuiging en vooral met andere politieke doelen, ontleent Ro-
bert Ley, leider van het Duitse Arbeitsfront, aan het Limburgse woningbouwbeleid na een reis in 1934 langs 
mijnzetels in Limburg, het model voor zijn programma ‘Schoonheid van de Arbeid’ ter herstructurering van 
de hele Duitse industrie. Over Ley en een van zijn megalomane projecten ter meerdere eer en glorie van de 
Duitse arbeider (en de Duitse oorlogsindustrie): Moors (2003).
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centraliseerde, gelede stad, opgebouwd uit monofunctionele zones, verspreid over een 
groot gebied.
De stad wordt opgezet als een geoliede machine, waar ruimtelijke opbouw en dag-
indeling van bewoners zo goed als mogelijk op elkaar moeten passen, waar sprake is 
van verkeersstromen tussen woon- en werkgebieden (in plaats van ongestructureerd 
verplaatsingsgedrag van forenzen) en waar groene ruimtes voorzien in de behoefte aan 
recreatie ter plaatse. Een metropool als Rotterdam is op basis van dergelijke opvattin-
gen herbouwd, conform het model van decentralisatie, waarbij de woonfunctie niet in 
aaneengesloten zones als schillen rond het oude stadscentrum is georganiseerd, maar 
in modules met woon-, werk-, winkel-, zorg- en recreatieve voorzieningen. De woon-
wijken met een eigen centrum en een bewust antimonumentale uitstraling worden 
door de stadsplanners beschouwd als broedplaatsen voor de individuele persoonlijk-
heid van de bewoners, waar de excessen van de ‘massamens’ noch het gevaar van ‘het 
geatomiseerde individu’ zich doen gelden, maar de blije consumentenmaatschappij 
hoogtij kan vieren (Bosma en Wagenaar 2002).

Wijken in verval
Het utopische aspect dat bouwen aan een stad, wijk of buurt ten principale kenmerkt, 
maakt de poging om fysieke en sociale architectuur te versmelten tot een historisch 
gegeven én een cultuurhistorisch construct (Van Middelaar 2002; Gauchet 2002; 
Moors 2008b). In probleem- en prachtwijken staan die geschiedenissen – de concrete 
historische ontwikkeling van een wijk of buurt én de geschiedenis van het bestuurlijke 
en beleidsmatige denken over de vorming van een wijk of buurt – dikwijls op gespan-
nen voet met de ervaringen, de beleefde geschiedenis, de grote en kleine verhalen van 
wijk- en buurtbewoners. Dat is een bekend fenomeen.
In haar reportages over Tuindorp Oostzaan rond 1990 beschrijft journaliste en film-
maakster Carrie de Swaan bijvoorbeeld hoe de basisgedachte van tuindorpen merk-
baar voortleeft. De huizen zijn misschien klein, wat verouderd ook, maar de opzet 
van de wijk bevalt de bewoners. Ze vinden het prettig dat ze elkaar kennen en alles 
van elkaar weten. Saamhorigheid en burenhulp bestaan er nog. De keerzijde is – en 
ook dat komt uit de reportages duidelijk naar voren – dat als mensen van buiten in de 
goedkope woningen trekken die saamhorigheid verkeert in intolerantie en xenofobie. 
Een ander sprekend voorbeeld is de reactie van bewoners van het Utrechtse Ondiep 
op de veelheid van gemeentelijke en provinciale plannen die de afgelopen decennia 
op deze wijk is ‘geprojecteerd’. Het bleek lastig om de bewoners bij die projecten te 
betrekken, want zij zagen niet het belang en nog minder de samenhang die de beleids-
makers klaarblijkelijk voor ogen hadden. Overdaad leek de wijkaanpak te schaden. 
Maar toen de beleidsmakers – vanuit een opflakkerend historisch besef? – bedachten 
dat de voetbalclub D.H.C. (‘Dos Holland Combinatie’, een fusie uit 2003 tussen de 
oude Ondiepse club D.O.S. uit 1901 (die samen met U.S.V. Elinkwijk (uit 1919) en 
Velox (uit 1902) aan de wieg van de FC Utrecht (1970) had gestaan) en U.S.V. Holland 
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uit 1917) een goed want herkenbaar aangrijpingspunt zou kunnen zijn om ‘bonding’ 
en ‘bridging’ in de wijk tot stand te brengen, werkte dat averechts. De bewoners ervoe-
ren de club als het laatste bastion: het was hun ‘D.O.S.’ – en moest dat blijven.
Veel wijken en buurten die ooit – of liever: steeds opnieuw – vanuit een specifieke 
‘bouwutopie’ met bijbehorende beheers- of bevolkingspolitiek zijn ontwikkeld, zijn 
de probleemwijken, soms zelfs de ‘prachtwijken’ van vandaag de dag. Het zijn deels 
wijken die altijd al als ‘slecht’ bekend stonden, voor de oorlog, of soms zelfs al in de 
negentiende eeuw. Deels betreft het wijken die net voor of na de Tweede Wereldoorlog 
zijn gebouwd voor een specifieke groep arbeiders en met het oog op disciplinering en 
beheersbaarheid. Ten slotte gaat het deels ook om wijken die het product zijn van de 
planningseuforie van de jaren zestig en zeventig. Die specifieke bouwutopieën hadden 
destijds hun uitgangspunten en redenen. Dikwijls ging het – zoals hierboven geïllu-
streerd aan de hand van het tuindorpconcept – om de zinnelijke en gezonde huisves-
ting van arbeiders ten behoeve van sterk opkomende maakindustrie of in de nabijheid 
van industriële complexen (‘economische monoculturen’). Het verval dat deze wijken 
de afgelopen decennia heeft gekenmerkt, heeft over het algemeen zijn oorzaak in het 
verdwijnen van die (maak)industrie. De samenhang die het sociale ritme van de arbeid 
in die wijken bracht, is verdwenen. Stonden gastarbeiders en hun autochtone collega’s 
nog zij aan zij in de fabriek en herkenden zij elkaar als arbeiders – die plaatsen van 
ontmoeting vielen weg, evenals de ruimte voor ‘eigenheid’ die lange tijd had kunnen 
bestaan vanwege de ‘gezamenlijkheid’ van het arbeider-zijn. Er ontstaan nieuwe patro-
nen van samen leven en daarmee nieuwe integratiepatronen (Broek & Keuzenkamp 
2008). Maar ook problemen op dat gebied, die te maken hebben met de specifieke 
woningvoorraad in die wijken en de concentratie van zowel allochtone als autochtone 
bewoners met een zwak sociaal-economisch profiel.
Uiteraard is deze korte schets simpel en al te impressionistisch. Het punt is echter dat 
beleidsmatige interventies op het gebied van kwaliteit van leven, integratie, sociale 
samenhang in wijken of buurten vaak zijn gericht op de achterstands-, locatie- en 
integratievraagstukken van nu én van de problemen van een bepaalde wijk of buurt, 
terwijl de ontwikkeling van het verval van die wijken in de bredere context van de 
sociaaleconomische processen die de stad doormaakte voor een aanzienlijk deel be-
palend is voor de actuele toestand in die wijken en buurten, niet in de laatste plaats 
vanwege haar invloed op de ervaring van de bewoners. De geschiedenissen van stad, 
wijk, buurt én bewoners in hun onderlinge samenhang én in relatie tot het beleid dat de 
afgelopen decennia is gevoerd, zijn te relevant om te veronachtzamen bij het uitvoeren 
van de vigerende wijkaanpak. Toch toont het zogenoemde ‘56-wijkenbeleid’ van het 
Ministerie van VROM (sinds 2003) en het (daarvan afgeleide) ‘prachtwijkenbeleid’, 
getuige de verschillende nota’s, zich op dit punt niet of nauwelijks gevoelig. De wijk 
of de buurt is, zowel in onderzoek als in beleid, losgezongen van ontwikkelingen in 
de stad en zijn ommeland. Het gevolg is enerzijds vertekening in de beeldvorming, 
anderzijds versnippering van kennis en ervaring.
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6 Islamofobie en moslimradicalisme in probleemwijken

Fenomenen als xenofobie en islamofobie, maatschappelijk isolement van bevolkings-
groepen, of extreem en radicaal gedrag van jongeren komen onmiskenbaar voor in 
wijken die kampen met sociaaleconomische achterstand, lage opleidingsniveaus, ver-
loedering en een diepgeworteld wantrouwen ten opzichte van overheden. Toch zijn 
deze fenomenen niet voorbehouden aan die probleemwijken.
Wat probleemwijken specifiek in dit licht wél kenmerkt, is het samenkomen van ‘klei-
ne en grote processen’ van maatschappelijk onbehagen. Bepaalde opvattingen, zoals 
islamofobie, en de ervaringen die daaraan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld, wortelen 
deels in lokale omstandigheden waar ‘publieke familiariteit’ zich beperkt tot de eigen 
kring. Voor een ander deel zijn die ervaringen ‘ontleend’. Nederlanders blijken sterk 
gehecht aan conformisme en sociale eenvormigheid. Xenofobe sentimenten zijn daar 
een uitingsvorm van. Toch accepteren we culturele contrasten. De houding van lokale 
en landelijke politici en andere opinievormers is hierbij een cruciale factor. Zodra die 
de oproep tot verdraagzaamheid, tolerantie en inschikkelijkheid staken, of bepaalde 
groepen ‘etiketteren’, zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld met orthodoxe moslims 
is gebeurd, worden xenofobe of islamofobe sentimenten krachtiger en vermindert de 
neiging tot conformisme. Uit dit ‘conformisme-effect’ zijn de dramatische veranderin-
gen te verklaren die zich sinds 2002 hebben voorgedaan in de houding van bepaalde 
doorgaans laagopgeleide groepen in de Nederlandse bevolking ten opzichte van min-
derheden in het algemeen en moslims in het bijzonder (Hagendoorn & Sniderman 
2004; Sniderman & Hagendoorn 2007). Beleid dat randvoorwaarden schept voor 
sociale cohesie en moet bijdragen aan de leefbaarheid (en daarmee de veiligheid) in 
buurten en wijken moet daarom niet alleen worden gevoed vanuit die buurten en de 
verhalen van de mensen die daar wonen, maar tegelijkertijd vanuit ontwikkelingen in 
de discours die op stedelijk, regionaal of landelijk niveau spelen. Daarom vereist weten 
wat er speelt in een wijk of buurt een brede blik: oog voor maatschappelijke verbanden 
en de verklaringen hiervoor op macro- én microniveau, inzicht in de wijze waarop pro-
blemen worden gedefinieerd (door buurtbewoners, beleidsmakers én opinievormers) 
en aandacht voor de rol die overheidsinstituties daar zelf in spelen en gedurende een 
langere periode hebben gespeeld.
Een ander kenmerk van probleemwijken – als het gaat om de ambitie bevolkingsgroe-
pen bij de Nederlandse samenleving te betrekken – is dat de uitgangspunten van parti-
cipatie- en integratiebeleid lastig te operationaliseren zijn op het niveau van de burgers 
voor wie ze eigenlijk bedoeld zijn. Op Prinsjesdag 2007 heeft de regering ambitieuze 
plannen gepresenteerd. ‘Meetellen en meedoen’ is het motto. Om dat in praktijk te 
brengen, moeten mensen – ouderen en jongeren – uit hun eigen gesloten netwerken 
worden gehaald. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan en terugkijkend op de afge-
lopen decennia vinden we in het verleden weinig garantie voor de nabije toekomst. Op 
lokaal niveau bestaan grote verschillen tussen hoe gemeenten aan dit integratiebeleid 
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invulling geven. Onderzoeksresultaten geven geen eensluidende signalen, behalve dan 
dat mensen zich moeilijk tot participatie en integratie laten aanzetten. En hoe zorg je 
er als gemeente voor dat saamhorigheid ‘ontstaat’?
Enerzijds kunnen gemeenten op grond van steekhoudend onderzoek bijvoorbeeld con-
cluderen dat zij etnische zelforganisaties zouden moeten stimuleren, omdat die onder-
ling (in-group) vertrouwen scheppen dat zich vervolgens vertaalt in een breder politiek 
vertrouwen en meer participatie van etnische minderheden (‘civic community’) (Fen-
nema & Tillie 2001). Politieke participatie van migranten is over het algemeen hoger 
in steden die ruimte laten voor belangenbehartiging in eigen kring (Tillie & Slijper 
2007; Fennema & Tillie 2008). Anderzijds is er goed onderzoek dat deze resultaten 
problematiseert. Wat zegt het ogenschijnlijk positieve effect van etnische zelforgani-
satie over de ‘crossculturele werking’ ervan? En zit er dan verschil tussen bepaalde 
typen zelforganisaties? (Hooghe 2001; Hooghe 2005; Hooghe 2008; Bousetta, Gsir 
& Jacobs 2005). Mede op basis van deze twijfels zouden gemeenten evengoed kunnen 
besluiten – zoals veel gemeenten de afgelopen jaren hebben gedaan – om subsidiever-
strekking aan zelforganisaties te beperken, omdat zelforganisatie van specifieke etni-
sche of religieuze groepen haaks op een bredere integratieambitie zou kunnen staan. 
En wat betekent ‘zelforganisatie’ eigenlijk als een gemeente te maken heeft met een 
moslimgemeenschap, of een groep jongeren in die gemeenschap, die zich rond een be-
paalde moskee en imam of prediker concentreert en geneigd lijkt tot maatschappelijk 
isolement? Volgens de AIVD is dit helemaal geen denkbeeldige situatie (AIVD 2007). 
Moet je dat als gemeente laten gebeuren, omdat je er hoegenaamd geen last van hebt? 
Of is het vanuit een integratie- en/of veiligheidsoptiek onwenselijk?
Specifiek voor moslimjongeren die gevoelig zijn voor radicalisering – om nog een voor-
beeld te noemen – sorteert de ambitie van het huidige integratiebeleid vermoedelijk 
weinig effect. Juist deze jongeren zijn over het algemeen goed geïntegreerd en onttrek-
ken zich dikwijls aan formele netwerken, of hebben nog geen aanleiding om zich daar-
aan te verbinden. Deze constatering raakt aan een derde kenmerk van probleemwijken 
met betrekking tot islamofobie en moslimradicalisme. Het mogelijke veiligheidsrisico 
dat een toenemende gevoeligheid voor radicalisering onder moslimjongeren met zich 
zou kunnen brengen, heeft in feite niet zozeer te maken met de wijk of de buurt. Hoe-
wel bepaalde ontwikkelingen in die wijk of buurt voedingsbodems voor radicalisering 
kunnen zijn of worden, speelt het vatbaar worden voor radicalisering zich af in deels 
werkelijke, deels virtuele, maar altijd fluïde ‘communication communities’ die zich 
bovenlokaal, dikwijls nationaal en zelfs internationaal manifesteren. Het organiseren 
van leefbaarheid en veiligheid maakt zo deel uit van een ‘nodale orde’ (Boutellier 
2007a), niet langer van een ‘wijkaanpak’ alleen. Dat vergt nogal wat van beleid en 
beleidsuitvoering, vooral in de praktijk, want de kernpartners van het lokale openbaar 
bestuur en de formele partijen (zoals scholen, woon-, zorg- en welzijnsdiensten, bedrij-
ven) hebben hun werkprocessen veelal op wijkniveau vormgegeven.
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De omslag naar een ‘nodale’ organisatie van die werkprocessen om beter greep te krij-
gen op fenomenen van de ‘liquid modernity’, zoals islamofobie en moslimradicalisme, 
vergt een heroriëntatie van de informatiehuishouding. Gegevens die van verschillende 
niveaus van waarneming komen, moeten idealiter centraal samenkomen en door mid-
del van analyse tot informatie worden omgevormd. Op dit punt is nog een wereld te 
winnen (zie bijvoorbeeld Moors 2007a). Maar er is ook een ander type gegevens en 
informatie nodig. Radicalisering is – buiten het academische circuit – tot dusverre 
voornamelijk bestudeerd vanuit een ‘dreigingsperspectief ’. Het accent ligt hierbij op 
het radicale ideeëngoed bij leidende personen binnen moslimgemeenschappen. Pro-
cessen van radicalisering op gemeenschapsniveau hebben minder aandacht gekregen.21 
Daarom is het alleszins wenselijk om diepgravend en participerend onderzoek te doen 
naar de ‘communication communities’ waarin deze jongeren die vatbaar lijken te zijn 
voor radicalisering zich bewegen, naar de ‘identities’ die zij daaraan ontlenen (Hooghe 
& Wilkenfeld 2007; De Witte et al. 2001). Waar en hoe zijn zij ‘connected’? Welke 
ankerpunten vinden zij in hun land van herkomst, het land, de stad waar ze wonen, 
hun wijk of buurt? Waar halen zij inspiratie vandaan? Waar leren zij van? Welke con-
tacten geven in welke mate betekenis en zin aan hun bestaan? Hoe hebben die contac-
ten zich over een langere periode ontwikkeld?
Het probleem is dat dit type onderzoek dun gezaaid is. Veel van de kennis en infor-
matie die we over deze groep jonge moslims hebben, komt niet of nauwelijks van die 
‘doelgroep’ zelf. Attitudes worden gemeten aan de hand van surveys of met behulp 
van panels. Het is evenwel ‘common knowledge’ dat sociaal zwakkere milieus, alloch-
tonen en in het bijzonder allochtone jongeren slecht vertegenwoordigd zijn in panels 
en surveyonderzoek. Dat geldt natuurlijk a fortiori als een survey vraagt naar radicale 
opvattingen en extreem gedrag van jongeren. Het concrete gedrag van jongeren wordt 
doorgaans op afstand bestudeerd. En over dat gedrag zou het feitelijk moeten gaan. 
Want attitudes zeggen betrekkelijk weinig over gedrag dat vertoond gaat worden. En 
burgers hebben minder last van prevalerende attitudes dan van daadwerkelijk overlast-
gevend gedrag.
Veel onderzoek gaat op de keper beschouwd over jongeren, maar geeft weinig infor-
matie over hoe jongeren zelf hun gedrag benoemen en beschouwen. Recentelijk lijkt 
daar wat verandering in te komen (De Jong 2007; Van Wijk, Bervoets & Boers 2007; 
De Koning 2008). Mijn eigen ervaring met ‘street-level’ etnografisch onderzoek onder 
jongeren die extreem of radicaal gedrag vertonen, waaronder een groep jonge salafi 
(Moors 2007a), onderstreept het belang om van jongeren zelf te horen hoe zij zich tot 
de buurt verhouden, hoe zij aankijken tegen radicale ideeën en extreem gedrag, welke 

21 Bovendien ligt de nadruk overwegend op moslimradicalisme, niet op andere vormen van religieus radica-
lisme en in beperkte mate op vormen van niet-religieus geïnspireerd radicalisme, terwijl juist op het niveau 
van processen en mechanismen mogelijk zinvolle vergelijkingen zijn te trekken.

Geloven in veiligheid_7.indd   54 7-7-2008   15:37:27



55

betekenis zij daaraan hechten, welk perspectief ze eraan ontlenen, wat er volgens hen 
de oorzaken van zijn en wat zij ermee denken te bereiken. Het behoeft geen nadere 
toelichting dat mijn constatering is dat veel jongeren – op hun eigen manier – in staat 
zijn om antwoorden op dergelijke vragen te geven; dat zij benaderbaar zijn bovendien. 
Maar het kost tijd, veel tijd – en dan zijn beleidsmakers nodig die verder durven kijken 
dan hun politieke neus lang is. Complexe, langdurige en gelaagde processen, zoals het 
gevoelig worden voor radicalisering (die zich voltrekken in een buurt of wijk van een 
willekeurige stad, in een land als Nederland, van die ‘omgevingen’ invloed ondergaan, 
zonder werkelijk tot die buurt of wijk, die stad of dat land te behoren) zijn zonder ‘rap-
port’ met de direct betrokkenen zelf moeilijk te begrijpen – laat staan te concretiseren 
ten behoeve van doeltreffend preventief beleid.

7 Bij wijze van conclusie: geschiedenis van de toekomst

De huidige profilering van probleemwijken schiet tekort, omdat die te weinig zegt 
over historische ontwikkeling van die wijken en over de werking van discours in de 
wijken. Op welke manier raken wijken of buurten eigenlijk in verval? Hoe wordt 
verval ervaren? Dit zijn belangrijke vragen, want ooit waren de meeste van die wijken 
of buurten ‘goede’ wijken, ‘gewone’ buurten. En sommige waren altijd al ‘slechte’ 
wijken. Hoe werkt die neerwaartse spiraal? Gevoelens van onveiligheid en verloede-
ring komen voort uit de verstrooiing van de sociale, juridische en morele orde in wij-
ken en buurten. De actuele wijkaanpak grijpt daar nog onvoldoende effectief op in. 
Gedragspatronen van allochtone (maar ook autochtone) wijkbewoners zijn empirisch 
slecht gekend (Broek & Keuzenkamp 2008). Tal van interventies zijn gericht op het 
versterken van het ‘sociale weefsel’, maar hun uitvoeringspotentieel is statisch en gaat 
uit van de – onjuist gebleken – premisse dat de sociale samenhang in probleemwijken 
is geërodeerd. Dat is niet het geval, althans lang niet overal. Bovendien is erosie van 
de sociale samenhang een complex en veelvormig proces met diverse factoren van 
invloed, die in hun ontwikkeling echter slecht gekend zijn vanwege het verdwijnen 
van de sociaal-culturele agenda’s die de ‘bouwutopieën’ tot eind jaren zeventig ken-
merkten. Werkt die neerwaartse spiraal anders in het geval van tuindorpen en satel-
lietwijken, in het geval van vooroorlogse wijken en stadsdelen die in de jaren zestig of 
zeventig ontstonden? Nog zo’n intrigerende vraag, maar voor tal van probleemwijken 
ontbreken simpelweg te veel gegevens over opkomst, bloei en verval om een afdoend 
antwoord te formuleren.
Wat moslimradicalisme in Nederland precies inhoudt en hoe het meest adequaat kan 
worden geanticipeerd op radicalisering in delen van de moslimgemeenschap en etni-
sche of culturele polarisatie tussen bevolkingsgroepen zijn vraagstukken die eveneens 
nog de nodige aandacht vragen. Tijdens een lezing in 1911 hield Snouck Hurgronje 
zijn publiek voor dat je altijd op je hoede moest zijn voor de ideeën die in islamitische 
kringen circuleren. De islam zou geen gelegenheid moeten krijgen om ideeën naar het 
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seculiere domein te verbreiden. Bestrijd de politieke islam, betoogde hij, en zorg via het 
onderwijs voor een verwestersing van het denken, zodat de islam van binnenuit veran-
dert. Dit devies lijkt door te klinken in het huidige beleid op het gebied van integratie, 
burgerparticipatie en bestrijding van radicalisme en extremisme onder moslims.
Maar er is nog relatief weinig bekend over verschuivingen en spanningen binnen mos-
limgemeenschappen in Nederland, vooral als het gaat om spanningen tussen gene-
raties. In meer algemene zin is er nog weinig empirische kennis van de situationele 
samenhang van fenomenen als polarisatie, radicalisering, radicalisme, extremisme 
en terrorisme met maatschappelijke processen en verschijnselen, over de signalerende 
waarde van radicale attitudes en emoties voor radicalisering en extreem gedrag, over 
de factor leeftijd en beïnvloedingsmechanismen in processen van radicalisering (Sloot-
man & Tillie 2006; Buijs, Demant & Hamdy 2006; Moors, 2007a; Moghaddam 
2005; Sageman 2004; McCauley 2004; De Graaff 2008; vgl. Neugebauer 2001). Ge-
volg is dat polarisatie en radicalisering moeilijk en alleen met grote nuance inzichtelijk 
en daarmee meetbaar of althans tastbaar te maken zijn. Beleidsmakers staan in dit op-
zicht voor een lastige opgave en dragen een grote verantwoordelijkheid (Hagendoorn 
& Sniderman 2004).
Het huidige beleid gericht op integratie, participatie en deradicalisering is een bange 
reus op lemen voeten. Hoewel moslimradicalisme in de militante variant die tot ex-
tremisme of terreur zou kunnen leiden in Nederland, qua omvang althans, beperkt 
is, hebben we toch van doen met een serieuze problematiek die een wissel trekt op de 
Nederlandse samenleving en niet in de laatste plaats op de moslims die in Nederland 
leven. De maatschappelijke samenhang is in het geding, om het met enig pathos te 
verwoorden, en daarom valt er vanuit het oogpunt van veiligheid ook wel wat over te 
zeggen (Ellian 2006). Radicalisme en extremisme vormen een veiligheidsrisico. De 
vraag is echter waar precies de grens ligt tussen het bestrijden van onveiligheid in 
de betekenis van een aantoonbaar hoog maatschappelijk risico en het tegengaan of 
voorkomen van processen van polarisatie en radicalisering. Waar en wanneer zijn vei-
ligheids- en inlichtingendiensten aan zet? En hoe ver gaan de verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van gemeenten om ‘de boel bij elkaar te houden’? Het huidige dominante 
discours heeft een ‘lage pijngrens’ als het over gelovige moslims in Nederland gaat: de 
islam is een vijandige religie en praxis die ‘hic et nunc’ om ‘harde tegenactie’ vraagt. 
Het relevante perspectief dat de strijd tegen de ‘onmaatschappelijke varianten’ van de 
islam eigenlijk niet een strijd is tegen die islam, of tegen die moslimgemeenschappen, 
maar bij uitstek een strijd die zich binnen de islam afspeelt (Roy 2002; Kepel 2004), 
krijgt in Nederland te weinig aandacht.
Niettemin is evident dat vanuit dit gezichtspunt andere beleidsmatige activiteiten 
 ge ëigend zijn dan het angstvertoog lijkt te dicteren. Juist daar wringt de schoen. Er 
liggen onmiskenbaar empirisch duidbare verbanden tussen ervaren vervreemding, 
 xenofobe ressentimenten, gebrek aan vertrouwen (in de overheid en in buurtgeno-
ten), polarisatie en de vatbaarheid voor radicalisering in wijken en buurten. Het zijn 
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complexe  verbanden die om genuanceerde oordeelsvorming vragen. Risicofactoren 
die  polarisatie voorspellen, bijvoorbeeld, hebben minder te maken met gevoelens van 
krenking en achterstelling, maatschappelijke ontevredenheid, of angst voor de islam, 
dan met persoonlijke beleving van overlast, intimidatie en onveiligheid op buurtni-
veau (Boutellier et al. 2007; Van Wonderen & Boutellier 2007). Gevoeligheid voor 
radicalisering onder moslims heeft wel te maken met een voedingsbodem van ge-
krenktheid, ervaren discriminatie en achterstelling, wantrouwen tegenover de (lokale) 
overheid, maar is bovendien gerelateerd aan de prevalentie van een dichotoom we-
reldbeeld (soms met een sterke geneigdheid tot utopisch denken) dat ofwel een religi-
euze, ofwel een politieke dimensie kan hebben. Tussen deze beide kerndimensies van 
radicalisme bestaat overigens geen significante samenhang (Slootman & Tillie 2006). 
Kortom, angst is een slechte raadgever, ook voor beleid.
Het alternatief is meer empirisch en vooral kwalitatief onderzoek naar ontwikkelingen 
van opvattingen over religie, politiek, samenleven, normen, normativiteit én norma-
liteit die orthodoxe gelovigen én hun buurtgenoten er elk voor zich en in relatie tot 
elkaar op nahouden. Over de ervaringen die aan de basis van die opvattingen en 
overtuigingen liggen, weten we eigenlijk vrijwel niets. We concentreren ons vooral op 
omstandigheden waarin ervaringen naar boven komen, maar niet op die ervaringen 
als zodanig. Gemeenten baseren preventieve interventies om onveiligheid te vermin-
deren doorgaans op onderzoek naar de omstandigheden waarin mensen zich onveilig 
voelen, maar hebben zodoende nog geen inzicht in wat burgers daar en dan precies er-
varen (Maso, Andringa & Heussèrr 2004; Maso 2007). Als onderzoek kan laten zien 
in welke maatschappelijke ontwikkelingen die opvattingen wortelen, kan het beleid 
aangrijpen op de ankerpunten die mensen ervaren in de Nederlandse maatschappij.
Het verlies aan context is echter de grootste makke van het huidige preventieve beleid 
om onveiligheid – bijvoorbeeld criminaliteit – aan te pakken. Een brede, contextueel 
gevoelige opzet van onderzoek en beleid heeft het versterken van leefbaarheid door 
preventieve interventies als het primaire doel, niet het tegengaan van onveiligheid. 
Anders geformuleerd: veiligheidsbeleid dient te worden opgevat als een onderdeel 
van leefbaarheidbeleid. Veiligheid is niet het einddoel, maar vormt een belangrijk 
 aspect van een breder maatschappelijk beleid gericht op het versterken van wenselijke 
 patronen van samen-leven op buurt- en wijkniveau. In de kern is dit positief beleid. 
Toch blijven we – het dominante discours van de ‘risicomaatschappij’ en de ‘veilig-
heidssamenleving’ (Beck 1986; Giddens 1991) – veiligheid in negatieve zin definiëren 
als de tegenpool van onveiligheid (Garland 2001). Bij positief beleid past echter een 
positieve, dynamische definitie van veiligheid (Roels 2007; zie ook Deklerck 2006; 
Terpstra 2006).
Meer algemeen gesteld is het van belang wijken en buurten te leren kennen als ‘lieux 
de mémoire’. De wijk of buurt is hierbij niet louter in focus als een vastomlijnde  fysieke 
eenheid, maar als een stadsdeel dat steeds opnieuw is en wordt uitgevonden. Het cul-
tuurhistorische perspectief kan hier een zinvolle en bruikbare bijdrage leveren aan 
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criminologisch en sociologisch onderzoek, niet alleen ten behoeve van een conceptueel 
kader om grote en kleine verhalen met elkaar in verband te brengen, maar ook als 
instrument dat een breed en kleurrijk palet van kwalitatieve en kwantitatieve informa-
tiebronnen kan verzamelen en samenbrengen. Beleid heeft geheugen en het collectieve 
geheugen van wijk- en buurtbewoners vormt een spiegel voor beleid.
Het is maar dat bestuurders zich daar bewust van blijven. Daarom wordt in de eerste 
strofe van het gedicht van K. Michel dat het motto vormt bij dit artikel: de Haagse 
hofvijver overeind gezet als een spiegel voor de stad. In de slotstrofe krijgen de vissen 
het door: ‘Kijk,’ stoten de vissen elkaar aan, ‘dat zilvergrijze / Dat schitterende schui-
mende, woelende weidse / Dat zich daar uitstrekt tot aan de einder en verder / Dat is 
nou de zee, ja daar is de zee’.
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‘Ze deugen nergens voor.’

Het belief-effect in justitiële jeugdinterventies*

Ben Rovers

1 Inleiding

Jeugdcriminaliteit is een complex fenomeen. Ik kan erover meepraten: ruim 25 jaar 
geleden, toen ik zelf nog een jongere was, stal ik uit een niet nader te noemen filiaal 
van Xenos een theezeefje (ter waarde van twee gulden). Ik kan u niet vertellen waarom 
ik dit deed. Ik kan u wel tal van factoren noemen die niet aan dit gedrag ten grondslag 
lagen. Dit zijn de factoren die je doorgaans aantreft in de criminologische literatuur 
over oorzaken van jeugdcriminaliteit. Waarmee ik maar wil zeggen: criminologen we-
ten veel, maar veel ook niet.
Met mij is het intussen wel goed gekomen. Op de theezeef is wel een carrière in de cri-
minaliteit gevolgd, maar gelukkig geen criminele carrière. Dit laatste geldt helaas niet 
voor elke jongere die zijn eerste schreden op het criminele pad zet. Een belangrijk deel 
van de jongeren die crimineel gedrag vertonen, en naar het zich laat aanzien ook een 
groeiend deel, voldoet niet aan het beeld van de experimenterende puber. Deze groep 
wordt gekenmerkt door het veelvuldig plegen van ernstige, vaak ook gewelddadige 
delicten, waaraan men op jonge leeftijd, vaak al voor de pubertijd, begint en waarmee 
men ook niet stopt wanneer de volwassenheid aanbreekt. In de achtergrond van deze 
jongeren is veelal sprake van langdurige en meervoudige problematiek op tal van ter-
reinen. Het is deze groep waarnaar mijn interesse uitgaat. Over de aard, omvang en 
achtergronden van de problematiek zal ik het vandaag niet hebben. Daarover is door 
anderen al veel geschreven en gezegd (Loeber, Slot & Sergeant 2001).
In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de aanpak van deze problematiek, waarbij ik orga-
nisatorische, financiële en andere belangrijke randvoorwaardelijke zaken buiten be-
schouwing zal laten. Ik concentreer mij op de inhoud van de interventies en in het 
bijzonder wil ik u een perspectief presenteren dat mijns inziens kan bijdragen aan het 
effectiever maken van deze interventies. Dit perspectief behelst de toepassing van het 
belief-effect. Dit effect is in uiteenlopende wetenschapsgebieden onder verschillende 
benamingen bekend en beschrijft het fenomeen dat mensen die een bepaalde situatie 

∗ Dit artikel is een bewerking van de lectorale rede die ik hield op 9 november 2007.
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als reëel definiëren, deze situatie vervolgens als realiteit naar zich toehalen. Aan de 
hand van onderzoek naar placebo-effecten in de medische sector wil ik u laten zien dat 
het belief-effect een krachtig empirisch fenomeen is. Toepassing van dit effect in het 
veiligheidsveld, in het bijzonder bij interventies ten aanzien van risicojongeren, kan de 
effectiviteit van deze interventies naar mijn idee daadwerkelijk verhogen. Het aantrek-
kelijke van dit perspectief is bovendien dat het ons, vanuit een heel ander gezichtspunt 
dan gebruikelijk, duidelijk maakt waarom het zo lastig is om in de huidige interventie-
praktijken positieve resultaten te boeken met deze groep. Kortom, toepassing van het 
belief-effect geeft ons niet alleen een nieuw inzicht in de factoren die de werkzaamheid 
van interventies bepalen, het verschaft ons ook een wenkend en praktisch perspectief 
om de effectiviteit van deze interventies te verhogen.
Alvorens over te gaan tot de presentatie hiervan wil ik u de contouren schetsen van 
het dominante perspectief dat momenteel het denken over effectieve interventies be-
paalt: de zogenaamde What works-benadering. Ik zal deze op hoofdlijnen schetsen en 
aangeven waarom ik denk dat deze benadering een weliswaar noodzakelijke, maar 
tegelijkertijd ook onvoldoende voorwaarde vormt voor het realiseren van effectieve 
interventies. Daarna zal ik het belief-effect beschrijven en het belang hiervan schetsen 
voor de toepassing van jeugdinterventies. In dit kader zal ik ook ingaan op de rol en 
het belang van sociale professionals bij deze interventies.

Ik hecht eraan te vertellen vanuit welke achtergrond ik deze exercitie ga ondernemen. 
Dit is denk ik nodig omdat de vraagstukken die ik ga behandelen, zich afspelen op 
het raakvlak van twee disciplines: de criminologische en de sociaalagogische. Mijn 
achtergrond is die van de criminologie. Ik zal de materie dan ook vooral vanuit die 
invalshoek benaderen. De sociaal-agogische discipline is mij niet helemaal onbekend. 
Zo mag ik mezelf sociaalcultureel werker noemen, al heb ik dit beroep nooit (betaald) 
uitgeoefend. In het sociaal-agogische discours moet ik echter worden beschouwd als 
een buitenstaander. Ik ben onvoldoende op de hoogte van relevante inzichten in dit 
veld. Daarnaast is het van belang te melden dat ik een onderzoeksmethodologische 
achtergrond heb. Voor mij wordt de waarde van kennis voor een belangrijk deel be-
paald door de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Dit verklaart waarom ik hierna 
af en toe een methodologische uitstap maak.

2 What works: de huidige kijk op effectieve interventies1

Wanneer we effectiviteit definiëren als het uitblijven, afnemen of minder ernstig wor-
den van recidive, kunnen we concluderen dat veel interventies in het justitieveld niet 
of nauwelijks effectief zijn. Aanvangsleeftijd, ernst van de criminaliteit en lengte van 

1 Onderdelen van deze en de volgende paragraaf zijn ontleend aan Rovers 2007b.
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de criminele carrière bepalen in belangrijke mate hoe het verder zal gaan: hoe jonger 
iemand is bij het plegen van zijn eerste delicten, hoe ernstiger de gepleegde feiten zijn 
en hoe langer de periode waarin deze feiten plaatsvinden, des te ingewikkelder wordt 
het om dit gedrag om te buigen (Loeber, Slot & Sergeant 2001). Jongeren die ernstige 
delicten plegen, kennen hogere recidivepercentages dan enige andere groep bij justitie. 
De meeste jongeren die een justitiële jeugdinrichting verlaten, komen opnieuw met 
justitie in aanraking, het overgrote deel vanwege ernstige feiten (Wartna et al. 2006). 
Overigens zien we ook aan de andere kant van het spectrum, bij de bagateldelicten, dat 
het lastig is om invloed uit te oefenen op de regelovertreding van jongeren. De recente 
evaluaties van bijvoorbeeld de Halt-afdoening en de justitiële interventies ten aanzien 
van schoolverzuim illustreren dit. Deze interventies blijken niet of nauwelijks in staat 
verandering in gedrag te bewerkstelligen (Burik et al. 2007; Ferwerda et al. 2006).
Het lijkt al met al niet veel uit te maken of deze jongeren worden blootgesteld aan 
deze of gene interventie. Toch moeten we voorzichtig zijn met deze conclusie, omdat 
we – hoe gek het ook klinkt – eigenlijk helemaal niet zoveel weten van de effecten van 
allerhande interventies. Binnen de What works-benadering, die momenteel dominant 
is in de criminologie, houden wetenschappers zich bezig met de vraag wat effectieve 
interventies zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Ik zal hier kort de achter-
gronden van deze benadering schetsen en vervolgens mijn licht laten schijnen op de 
vraag of deze benadering ons kan helpen het beoogde doel, effectieve interventies, 
dichterbij te brengen.

Achtergrond
Het streven naar effectieve interventies is van alle tijden. Wie wil zich immers bezig-
houden met interventies die er waarschijnlijk niet toe doen? Toch kunnen we stellen 
dat het justitieveld jarenlang in de greep is geweest van een nogal sombere kijk op de 
mogelijkheden die interventies bieden om crimineel gedrag te veranderen. Midden 
jaren zeventig verschenen studies waarin uiteenlopende interventies in het justitieveld 
onder de loep werden genomen. De conclusies waren glashard: op enkele geïsoleerde 
uitzonderingen na bleken de onderzochte interventies geen enkel effect te sorteren 
(Lipton, Martinson & Wilks 1975; Martinson 1974). Deze conclusies werden later 
kortweg samengevat in de gedachte dat niets werkt (nothing works). Deze gedachte 
heeft jarenlang het academisch denken over de aanpak van persoonsgerichte crimi-
naliteitspreventie beheerst en doet dat voor een deel misschien nog wel (Cullen & 
Gendreau 2000).
Diverse ontwikkelingen hebben echter bijgedragen aan een hernieuwd debat over de 
effectiviteit van persoonsgerichte justitiële interventies. Een van deze ontwikkelin-
gen betreft de opkomst van nieuwe onderzoeksmethoden. Vooral de opkomst van de 
meta-analyse speelt hierbij een belangrijke rol. Deze techniek maakt het mogelijk de 
uitkomsten van grote hoeveelheden onderzoek te synthetiseren en kwantificeren. Een 
andere ontwikkeling heeft betrekking op veranderingen in beleid: overheden kop-
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pelen financiering van interventies in toenemende mate aan de voorwaarde dat deze 
interventies bewezen werkzaam zijn oftewel evidence-based. Daarnaast zijn ook meer 
positieve onderzoeksresultaten geboekt die een tegenwicht bieden aan de gedachte dat 
‘niets werkt’. Voorbeelden hiervan zijn de vele studies naar rehabilitatie van gevange-
nen door een groep Canadese psychologen (Cullen & Gendreau 2000) en de uitkom-
sten van grootschalige onderzoekssynthesen in de Verenigde Staten (Sherman et al. 
1997). Deze onderzoekssynthesen, die plaatsvonden in opdracht van het Amerikaanse 
Congres, waren erop gericht effectieve interventies op te sporen. De titel van het rap-
port Criminaliteit voorkomen: wat werkt, wat werkt niet en wat is veelbelovend? verwijst 
hiernaar. We mogen stellen dat vooral deze publicatie een hernieuwde stimulans heeft 
gegeven aan het onderzoek naar effectieve interventies (Farrington & Welsh 2005). 
De oprichting, in 2000, van de ‘Campbell Collaboration’, een forum voor het bevor-
deren van evidence-based kennis ten aanzien van justitiële interventies, bevestigt dit 
hernieuwde geloof in de mogelijkheid om door middel van hoogwaardig onderzoek 
te komen tot verbeterde inzichten in de werkzaamheid van justitiële interventies.2 De 
uitgangspunten van de Campbell Collaboration zijn ontleend aan praktijken in de 
medische sector. Er ligt een sterke nadruk op het gebruik van experimentele onder-
zoeksdesigns, de zogenaamde Randomized Controlled Trials, die ruim 50 jaar geleden 
werden ingevoerd als de gouden standaard voor het vaststellen van effecten van me-
dische interventies (Harrington 2002; Petrosino et al. 2001). De Campbell Collabo-
ration is dan ook opgezet naar het model van de Cochrane Collaboration. Dit is een 
platform in de medische sector dat streeft naar evidence-based kennis over behande-
lingen in de gezondheidszorg door het (laten) verrichten van onderzoekssynthesen die 
aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen.3

Constituerende elementen
De hier genoemde ontwikkelingen hebben een nieuwe beweging gecreëerd die gericht 
is op het ontwikkelen en vaststellen van evidence-based interventies in het justitieveld. 
Ik zal deze beweging hierna aanduiden onder de noemer ‘What works-benadering’. 
Binnen deze benadering is een dominante stroming ontstaan die het streven naar ef-
fectieve interventies wil vormgeven door zoveel mogelijk de principes te volgen die ten 
grondslag liggen aan de onderzoekstraditie in de medische wetenschap. De constitue-
rende elementen van deze benadering zijn mijns inziens de volgende:
1 de effecten van interventies zijn onderzocht aan de hand van research designs die zo 

hoog mogelijk scoren op interne validiteit;

2 http://www.campbellcollaboration.org/
3 http://www.cochrane.org/ 
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2 om te kunnen spreken over bewezen effecten beschikt men bij voorkeur over een 
zo groot mogelijke hoeveelheid data die is verkregen middels de hiervoor genoemde 
designs;

3 binnen de interventies is de aandacht vooral gericht op bewezen methodieken.

Toelichting:
Ad 1. Om de methodologische kwaliteit van onderzoek vast te stellen, met name op het 
punt van de interne validiteit, zijn diverse criteria en schalen ontwikkeld. De  Maryland 
Scientific Methods Scale (SMS) is wellicht de bekendste in het veiligheidsveld (Farring-
ton et al. 2002). Op een 5-punts schaal wordt weergegeven in hoeverre uitkomstvari-
abelen kunnen worden toegeschreven aan de gepleegde interventie. Bij een niveau-1 
studie gebeurt dit op basis van correlaties tussen interventievariabelen en uitkomst-
variabelen, bij een niveau-5 studie (het hoogste niveau) worden effecten vastgesteld 
door gebruik te maken van een experimentele opzet (vergelijking tussen experimentele 
en controlegroep), het uitvoeren van voor- en nametingen in beide groepen, controle 
voor storende variabelen en gerandomiseerde toekenning van de interventie. Er wordt 
gestreefd naar studies van een zo hoog mogelijk niveau, omdat deze beter in staat zijn 
de causale effecten van interventies vast te stellen.

Ad 2. Het tweede element, het streven naar empirische validering door gebruik making 
van zoveel mogelijk data, zien we vooral terug in de grote hoeveelheid onderzoeks-
synthesen die in de voorbije jaren geproduceerd is. Deze studies zijn gericht zijn op 
het vaststellen van effecten van interventies door de resultaten uit (zo veel mogelijk) 
verschillende onderzoeken ‘te stapelen’. Er zijn verschillende methoden om een on-
derzoekssynthese uit te voeren en net als voor de studies die onderwerp zijn van een 
onderzoekssynthese, geldt ook voor de onderzoekssynthese zelf dat er een ordening 
kan worden aangebracht in de methodologische kwaliteit. Narrative review, de vote 
count-methode en meta-analyse zijn veelgebruikte methoden om onderzoeksresultaten 
samen te vatten (Welsh & Farrington 2001). Met name meta-analyses zijn de laatste 
jaren zeer populair geworden en vormen een belangrijke peiler onder de What works-
benadering. Belangrijke kenmerken zijn: een uitputtende zoektocht naar relevante stu-
dies, expliciete inclusie- en exclusiecriteria voor studies, het gebruik van een expliciet 
codeerschema om studiekenmerken en resultaten te beschrijven en het gebruik van 
de beste statistische methoden om de studieresultaten samen te vatten in één simpele 
kwantitatieve maat: de gemiddelde effectgrootte (Lipsey & Wilson 2001; Petrosino 
et al. 2001; Wilson 2001). Meta-analyse wordt door velen gezien als een vorm van 
onderzoekssynthese die in methodologisch opzicht superieur is aan de andere vormen 
en daarom te verkiezen.

Ad 3. De voorgaande elementen hebben betrekking op hoe je de effecten van inter-
venties het beste kunt vaststellen. Het laatste element zoomt in op de inhoud van de 
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interventie zelf. We zien hier een sterke focus op ‘bewezen methodieken’. Dit zijn 
methodieken waaraan een geëxpliciteerde én empirisch gefundeerde beleidstheorie 
ten grondslag ligt. Een beleidstheorie is een theorie die verklaart of voorspelt hoe de 
interventie zal uitpakken (Leeuw 2005). Explicitering van de theoretische aannames 
die aan een interventie ten grondslag liggen en toetsing van deze aannames aan het 
beschikbare empirisch materiaal wordt gezien als een belangrijke en noodzakelijke 
stap naar effectieve(re) interventies (Berghuis, Leeuw & Scheepmaker 2004; Leeuw 
2005).

We kunnen deze uitgangspunten als volgt samenvatten: om te kunnen bepalen of in-
terventies werken, hebben we onderzoek nodig. Niet zomaar onderzoek, maar onder-
zoek dat voldoet aan de hoogste criteria van interne validiteit. We maken dus alleen of 
bij voorkeur gebruik van gerandomiseerd experimenteel onderzoek. Hoe meer van dit 
soort onderzoek we tot onze beschikking hebben (dus: hoe groter onze database), des 
te beter kunnen we de effectiviteit van interventies vaststellen. Meta-analyse is volgens 
velen het beste middel om dit doel te bereiken, omdat deze techniek het beste in staat 
is om de effectiviteit van interventies te kwantificeren. Bij het beoordelen van de werk-
zame stof in interventies staan bewezen methodieken centraal. Dit zijn methodieken 
die zijn gebaseerd op beleidstheorieën die voldoende empirisch onderbouwd zijn. Met 
andere woorden: aan de methodiek ligt een causale analyse ten grondslag die aangeeft 
op welke wijze de interventie zal leiden tot het gewenste resultaat en deze analyse dient 
te steunen op de uitkomsten van onderzoek.

What works-beginselen
Onderzoek dat in deze lijn is verricht heeft inmiddels geleid tot een aantal What works-
beginselen. Deze beginselen worden van belang geacht voor het succesvol laten verlo-
pen van interventies. Van der Laan somt deze beginselen op (Van der Laan 2004):

Risicobeginsel•	 . De intensiteit van de interventie is afgestemd op het recidiverisico: 
hoe groter dit risico, des te intensiever moet de interventie zijn (en omgekeerd!). 
Een intensieve interventie bij een gering recidiverisico kan tot averechtse effecten 
leiden.
Behoeftebeginsel•	 . De interventie richt zich op beïnvloedbare criminogene factoren. 
Dit zijn factoren die rechtstreeks samenhangen met het criminele gedrag. Inter-
venties die zich richten op niet-criminogene factoren (bijvoorbeeld eigenwaarde, 
depressie) hebben geen effect op recidive.
Responsiviteitsbeginsel•	 . De interventie moet aansluiten bij de (sociale en intellec-
tuele) mogelijkheden van de dader. Meer in het algemeen is het van belang dat 
er een match is tussen de dader, de uitvoerder van de interventie en de gebruikte 
methodiek.
Beginsel van behandelmodaliteit•	 . De interventie is bij voorkeur multimodaal, ge-
richt op verschillende criminogene factoren. Beloning van gewenst gedrag leidt 
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tot betere resultaten dan bestraffing van ongewenst gedrag. Interventies die ge-
bruikmaken van cognitieve en gedragsgeoriënteerde methodieken boeken in zijn 
algemeenheid de beste resultaten.
Beginsel van programma-integriteit•	 . De uitvoering van interventies is conform de 
opzet die vooraf is bepaald en dient ook alle elementen te bevatten die daarin aan 
de orde zijn. Afwijkingen van de interventie zoals bedoeld, bijvoorbeeld behan-
delaars die iets anders doen dan voorgeschreven, hebben doorgaans een negatief 
effect op de effectiviteit.
Professionaliteitsbeginsel•	 . De professionals die de interventie uitvoeren zijn profes-
sioneel, dat wil zeggen goed opgeleid en getraind in de interventie, en in staat om 
deze waar nodig aan te passen aan individuele behoeften en mogelijkheden. Ze 
worden inhoudelijk ondersteund door hun organisatie. Impulsief en intuïtief wer-
ken is niet effectief.

Deze beginselen hebben inmiddels een vertaalslag gekregen in het beleid. In zijn al-
gemeenheid kunnen we stellen dat beleidsmakers hogere eisen zijn gaan stellen aan 
interventieprogramma’s en aan onderzoek dat deze programma’s moet toetsen dan 
wel rechtvaardigen (Beenakkers 2000; Laan et al. 2006; National Research Council 
2005; Wartna 2005). In 2005 werd in Nederland de Erkenningscommissie Gedrags-
interventies geïnstalleerd. Deze commissie adviseert het Ministerie van Justitie over de 
kwaliteit van justitiële interventies. Dit doet zij op basis van de hiervoor beschreven 
What works-beginselen. Tot en met eind 2006 werden aan deze commissie dertien in-
terventies ter toetsing voorgelegd. Zes daarvan werden voorlopig erkend (dit betekent 
dat de interventie niet aan alle kwaliteitscriteria voldoet, maar voldoende potentieel 
heeft), de overige zeven werden niet erkend. Géén van de dertien voorgelegde inter-
venties werd volledig erkend, dat wil zeggen: had voldaan aan alle kwaliteitscriteria 
(Erkenningscommissie Gedragsinterventies 2006). Recentelijk is ook een landelijke 
Erkenningscommissie voor Jeugdinterventies van start gegaan.4

Tot zover mijn korte presentatie van de What works-benadering. Ik zal hierna enige 
kanttekeningen plaatsen bij deze benadering.

3 Kanttekeningen bij de What works-benadering

Misschien is het goed om vooraf duidelijk te maken dat ik het uitgangspunt van de 
What works-benadering onderschrijf. Dit is het streven naar evidence-based interven-
ties. Het lijkt me dat we als onderzoeksgemeenschap de maatschappelijke plicht heb-
ben om te blijven nadenken over de vraag hoe we jongeren die de maatschappij én 

4 http://www.nji.nl/ 
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zichzelf schade berokkenen, kunnen bereiken en kunnen bewegen tot verandering. 
Dit dient niet alleen een maatschappelijk doel, een veiliger samenleving, maar wat 
mij betreft ook een individueel doel: de betreffende jongeren hebben geen baat bij een 
criminele carrière, al zullen ze dat zelf niet altijd zo zien. Ik ben blij met de hernieuwde 
aandacht voor de effectiviteit van persoonsgerichte interventies, maar twijfel wel of de 
route die ik hiervoor heb geschetst, zal leiden tot het gewenste resultaat: effectievere 
interventies. Mijn inschatting is dat dit niet het geval is en dit heeft volgens mij iets te 
maken heeft met het feit dat binnen de What works-benadering het wetenschappelijk 
perspectief (het onderzoekersperspectief) dominant is en het praktijkperspectief daar-
aan ondergeschikt. Dit betekent mijns inziens dat kennis wordt geproduceerd die niet 
altijd praktisch relevant is. Ik signaleer in dit verband vier problemen die ik hierna zal 
toelichten:
1. De nadruk op het gebruik van gerandomiseerd experimenteel onderzoek lost één 

probleem op, maar creëert vele andere.
2. De nadruk op het gebruik van onderzoekssynthesen (met name meta-analyses) 

remt de toepassing van innovatieve interventiestrategieën.
3. De sociale dynamiek van interventies blijft buiten beschouwing in deze benade-

ring.
4. De What works-beginselen bieden nauwelijks houvast voor de interventiepraktijk.

Kanttekeningen bij nadruk op experimenteel onderzoek
Om deugdelijk vast te kunnen stellen of interventies effectief zijn, dienen we bij voor-
keur gebruik te maken van experimentele onderzoeksopzetten, waarbij de onderzoeks-
subjecten willekeurig (at random) zijn toebedeeld aan de experimentele dan wel de 
controleconditie. Alleen op deze manier kunnen we veranderingen in bijvoorbeeld re-
cidive interpreteren als een exclusief gevolg van de gepleegde interventie. Weisburd et 
al. hebben laten zien dat er een verband bestaat tussen de opzet van evaluatiestudies en 
de mate waarin deze studies effecten van interventies vaststellen. Dit verband komt er 
in het kort op neer dat wanneer evaluatiestudies voldoen aan hogere eisen van interne 
validiteit, dat wil zeggen dat ze de hiervoor beschreven experimentele opzet dichter 
benaderen, de gevonden effecten doorgaans geringer zijn (Weisburd, Lum & Petro-
sino 2001). Met andere woorden: hoe strenger het onderzoek, des te minder effectief 
blijken de interventies die we plegen. Het belang van de toepassing van experimenteel 
onderzoek staat dan ook buiten kijf.
Nu zien we dat dit soort onderzoek in het veiligheidsveld, in tegenstelling tot de me-
dische sector, weinig wordt toegepast. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen 
worden aangevoerd. Een belangrijke beperkende voorwaarde vormen de juridische 
randvoorwaarden waarbinnen justitiële interventies zich afspelen. Experimenteren 
met interventies kan op gespannen voet staan met juridische beginselen die ten grond-
slag liggen aan diezelfde interventies, zoals het uitgangspunt dat gelijke gevallen gelijk 
behandeld moeten worden. Het juridische kader begrenst aldus de mogelijkheden om 
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vrijelijk te experimenteren (Roos 2007). Daarnaast zijn er vele praktische belemme-
ringen verbonden aan het gebruik van dit soort onderzoek in het veiligheidsveld. Het 
voert te ver om deze hier in detail te bespreken (Asscher et al. 2007; Berk 2005; Feder, 
Jolin & Feyerherm 2000). In navolging van Lipsey mogen we echter stellen dat de 
bronnen en omstandigheden die nodig zijn om experimenteel onderzoek toe te passen, 
in de praktijk van het veiligheidsveld nogal schaars blijken (Lipsey 2001). Ten slotte 
zien we dat de beleidscontext een rol speelt bij de beperkte toepassing van experimen-
teel onderzoek. Dit soort onderzoek is duur en kent lange doorlooptijden. Beleids-
makers zijn doorgaans weinig bereid om hierin te investeren. De lange termijn lijkt 
ook niet hun eerste zorg. Zoals Pawson het formuleert: reguliere beleidscycli staan op 
gespannen voet met het gebruik van experimentele onderzoeksdesigns (Pawson 2002). 
Kortom, de toepassingsmogelijkheden van dit soort onderzoek in het veiligheidsveld 
zijn beperkt door juridische, praktische en beleidsmatige factoren. Sommige van deze 
factoren hebben een min of meer structureel karakter, waardoor de toepassingsmoge-
lijkheden van experimenteel onderzoek in het veiligheidsveld beperkt zijn.
In de What works-benadering wordt niettemin zwaar ingezet op de toepassing van 
experimenteel onderzoek en op interventies die dergelijk onderzoek mogelijk maken. 
Deze benadering schiet mijns inziens zijn doel voorbij. Illustratief is wat Farrington 
hierover opmerkte. Hij constateerde dat de criteria die de National Research Council 
in de VS hanteert om justitiële interventieprogramma’s in aanmerking te laten komen 
voor evaluatiestudies (de zogenaamde evalueerbaarheidscriteria), zodanig zijn dat circa 
96% van alle programma’s niet in aanmerking komt. Slechts 4% van de justitiële 
interventieprogramma’s leent zich voor een evaluatiestudie die voldoet aan de hoog-
ste methodologische eisen. Farrington, bepaald geen tegenstander van experimenteel 
onderzoek, vroeg zich vervolgens af of het verstandig is om de onderzoeksgelden te 
beperken tot ‘Rolls-Royce evaluaties van Rolls-Royce programma’s’ en daardoor de 
overgrote meerderheid van de interventieprogramma’s ongeëvalueerd te laten (Far-
rington 2006). In Nederland zien we vergelijkbare tendensen ontstaan.
Vanuit de praktijk gezien is het probleem van de exclusieve focus op experimenteel 
onderzoek, dat de kennis die aldus wordt geproduceerd, minder bruikbaar wordt. 
De praktijkrelevantie neemt af doordat de generaliseerbaarheid van de kennis gerin-
ger wordt. Ik zal dit onderbouwen en illustreren aan de hand van drie voorbeelden. 
Generaliseerbaarheid houdt in dat we de onderzoeksresultaten kunnen vertalen naar 
andere soorten individuen en groepen, andersoortig probleemgedrag, andere omstan-
digheden, andersoortige instituties, et cetera. Als we onze kennis echter baseren op 
onderzoeksdesigns die slechts in een zeer gering aantal contexten kunnen worden toe-
gepast, hebben we een (mogelijk) probleem: de contexten waarin deze designs niet zijn 
toegepast kunnen op belangrijke kenmerken afwijken, waardoor de verkregen kennis 
een zeer beperkte waarde heeft.
Een tweede probleem is dat wanneer we er al in slagen om te voldoen aan de eisen 
van goed experimenteel onderzoek (met name randomisering van de onderzoekssub-
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jecten), deze werkwijze er doorgaans toe leidt dat de natuurlijke situatie wordt aan-
getast. Dit heeft tot gevolg dat de kennis die we verkrijgen (wederom) minder goed 
generaliseerbaar is. Recent onderzoek in Nederland naar de effecten van Halt kan 
hiervoor als illustratie dienen (Ferwerda et al. 2006). Bij dit onderzoek werd gebruik-
gemaakt van een quasi-experimenteel onderzoeksdesign. Toekenning van jongeren 
aan de experimentele groep dan wel de controlegroep vond plaats door de onderzoe-
kers. Toekenning aan de experimentele groep betekende voor de jongeren het regulier 
ondergaan van de Halt-afdoening. Om deze jongeren te stimuleren mee te doen aan 
de nameting, werd hen € 15 in het vooruitzicht gesteld. Toekenning aan de controle-
groep vond plaats door jongeren een keus voor te leggen: reguliere Halt-afdoening of 
meewerken aan het onderzoek, hetgeen betekende dat ze geen Halt-afdoening kregen, 
maar wel verplicht waren mee te werken aan de voor- en nameting (bij niet nakomen 
hiervan werd alsnog de reguliere Halt-afdoening ten uitvoer gebracht). Het streven 
naar verhoging van de interne validiteit blijft hier niet zonder gevolgen. Immers, welk 
effect gaat uit van het feit dat jongeren die een ‘straf ’ verwachten te horen krijgen dat 
ze weer ‘naar huis mogen’? En welk effect heeft het in het vooruitzicht stellen van een 
financiële vergoeding aan jongeren die een Halt-afdoening krijgen vanwege gedrag 
dat niet door de beugel kan? Met andere woorden, hoe representatief zijn de jongeren 
in dit onderzoek nog voor de jongeren die een Halt-afdoening ondergaan zonder de 
genoemde ingrepen (Rovers 2006)?
Een derde probleem vloeit voort uit het feit dat de methodologie van experimenteel 
onderzoek eisen stelt aan de interventiecontext. Deze eisen komen er meestal op neer 
dat experimenteel onderzoek zich moet beperken tot individuele, goed afgebakende 
interventies, om zodoende controle te houden over de non-specifieke effecten. Com-
plexe praktijken daarentegen, waarin van alles en nog wat tegelijkertijd aan de hand 
is, laten zich zelden in dit schema vangen, waardoor de praktische waarde van de 
kennis wederom gering is. Een voorbeeld: een jongere die een leerstraf ondergaat voor 
ongeoorloofd spijbelen heeft vaak ook (al) te maken met andersoortige interventies 
(op school, thuis, bij de politie, bij de Raad voor de Kinderbescherming, enzovoort). 
Een van de interventies, bijvoorbeeld de leerstraf, eruit lichten en onderzoeken of deze 
van invloed is op bijvoorbeeld recidive, is in deze situatie een weinig zinvolle strategie. 
Toch gebeurt dit de hele tijd. Vanuit het streven naar onderzoeksdesigns die hoog 
scoren op interne validiteit is dit ook goed te begrijpen: je hebt immers een heldere, 
afgebakende interventie nodig en bij voorkeur random toekenning van justitiabelen 
aan deze interventie. Deze door onderzoekstechnische redenen ingegeven behoefte 
gaat echter voorbij aan het nuchtere feit dat de betreffende (kleine) interventie in the 
grand scheme of things hoogstwaarschijnlijk een verwaarloosbaar effect zal hebben op 
recidive. Dit blijkt ook steevast, zie recentelijk bijvoorbeeld (Burik et al. 2007). Er 
is in de sociale realiteit van de betreffende jongere immers zoveel meer aan de hand 
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dat de recidive kan beïnvloeden, maar voor deze factoren is geen plaats in dit soort 
onderzoek.5

Samenvattend: gerandomiseerde experimentele veldstudies vormen een belangrijk be-
standdeel van het onderzoeksrepertoire om effectieve interventies in beeld te krijgen. 
Echter, een exclusieve focus op dit soort onderzoek, ten koste van andersoortig onder-
zoek, leidt ertoe dat veel potentieel interessante interventies buiten beeld blijven en dat 
de praktijkrelevantie van de gerealiseerde kennis afneemt.

Kanttekeningen bij nadruk op onderzoekssynthesen (met name meta-analyses)
Het gebruik van onderzoekssynthesen is de laatste jaren sterk toegenomen en vormt 
ook een belangrijke pijler onder de What works-benadering. Een onderzoekssynthese 
richt zich op het bij elkaar brengen van studies op een bepaald terrein en daaruit de 
belangrijkste resultaten destilleren. Hiervoor zijn verschillende methodieken ontwik-
keld waarvan de meta-analyse momenteel de populairste lijkt. Dit is een methodiek 
die zich enerzijds kenmerkt door een formele aanpak (alle onderzoeksstappen moe-
ten geëxpliciteerd worden) en anderzijds door een focus op statistiek en enkelvou-
dige kwantitatieve outputmaten. Met andere woorden: het effect van een bepaalde 
interventie (of groep van interventies) wordt uitgedrukt in één enkele maat (Lipsey & 
Wilson 2001; Wilson 2001).
Hoewel het gebruik van deze nieuwe technieken ons in staat stelt om uit grote hoe-
veelheden onderzoeksliteratuur de belangrijke thema’s te destilleren, bijvoorbeeld de 
werkzame factoren in interventies, moeten ook kanttekeningen worden geplaatst bij 
het grote belang dat velen hieraan hechten. Pawson stelt dat het stapelen van hon-
derden of zelfs duizenden studies door middel van meta-analyse weliswaar leidt tot 
een samenvatting van kennis die in de individuele studies besloten ligt, maar deze 
samenvatting voegt volgens hem feitelijk niets toe aan de bestaande kennis (Pawson 
2006). Wat de voorstanders van deze methodologie zien als een van de sterke punten, 
de samenvatting van allerhande onderzoeksresultaten tot één of enkele kwantitatieve 
maten, ziet Pawson juist als zwakte: de complexe en gelaagde interventiewerkelijkheid 
wordt ‘platgeslagen’ tot een eendimensionale samenvatting waarmee theoretisch noch 
praktisch iets te doen valt. De vraag of meta-analyse leidt tot nieuwe kennis of niet 
lijkt me echter meer van semantische dan van empirische aard. Interessanter vind ik de 
vraag of deze kennis ons helpt bij het realiseren van effectievere interventies. Ik denk 
dat dit hooguit in zeer beperkte mate het geval is. Door de aard van het onderzoek zijn 

5 Hoe nuttig is het om justitiële interventies volgens het model van medisch onderzoek te bestuderen als er 
belangrijke verschillen zijn aan te wijzen in de factoren die genezing respectievelijk recidive beïnvloeden? 
Niet-interventiegebonden factoren spelen bij justitiële interventies een mogelijk grotere rol dan bij medische 
interventies. Dit vraagt om nadere doordenking van de wijze waarop justitiële interventies zinvol kunnen 
worden onderzocht. Het simpelweg overnemen van routines uit een andere discipline lijkt me in dit geval 
niet de aangewezen methode. 
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de resultaten van deze studies dermate algemeen dat ze weinig sturing kunnen geven 
aan concrete interventiepraktijken. Op een heel algemeen niveau kunnen ze echter wel 
een richting aangeven (bijvoorbeeld belonen werkt beter dan straffen). In het grote 
belang dat velen tegenwoordig hechten aan onderzoekssynthesen schuilt echter ook 
een gevaar. Het volgende kan dit illustreren: What works-beginselen zijn tot stand 
gekomen door de resultaten van grote hoeveelheden (bestaand) onderzoek te ‘stape-
len’ en te vertalen naar algemene beginselen voor good practices. Deze vormen weer 
de basis voor kwaliteitscriteria die beleidsmakers gebruiken om nieuwe interventies 
goed te keuren. Deze werkwijze geeft een sterke focus op kennis die in het verleden 
is gegenereerd en neemt deze als maatstaf voor de toekomst. Hierdoor wordt mijns 
inziens weinig of geen ruimte gelaten voor innovatie en bovendien wordt bestaande 
kennis verabsoluteerd. We mogen echter aannemen dat onze huidige inzichten in de 
toekomst plaats zullen maken voor andere, betere inzichten. De hiervoor beschreven 
benadering is niet bepaald een geschikte randvoorwaarde voor dergelijke innovatie. 
Innoveren vraagt om risico’s nemen, nieuwe (vooral theoretische!) paden durven be-
wandelen. De What works-benadering is daarentegen juist geënt op principes als zeker-
heid en gebaande paden.
Mijn conclusie is dat synthese van bestaande kennis een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde vormt voor het realiseren van effectievere interventies. Velen 
lijken de kennis uit onderzoekssynthesen echter te beschouwen als het eindpunt in 
een ontwikkeling. De sterke nadruk op onderzoeksgegevens die in het verleden zijn 
geproduceerd, laat weinig ruimte voor theoretische vernieuwing en het experimente-
ren daarmee. En iedereen weet: niets is zo praktisch als een goede theorie. Ik ben van 
mening dat het ontwikkelen van nieuwe interventietheorieën op dit moment meer kan 
bijdragen aan het effectiever maken van interventies dan de zoveelste meta-analyse.

De sociale dynamiek van interventies blijft buiten beschouwing
Misschien wel de meest opvallende bevinding wanneer we het evaluatieonderzoek 
naar justitiële jeugdinterventies in ogenschouw nemen is het feitelijk ontbreken van 
de interventies in dit onderzoek. In veruit het meeste onderzoek is de interventie niet 
meer dan een black box, waar aan de voorkant jongeren ingaan, die er aan de achter-
kant weer uit komen.
Schematisch:

Gedrag van jongeren
voor interventie

Gedrag van jongeren
na interventieInterventie
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De focus ligt sterk op het vaststellen van verschillen in crimineel gedrag voorafgaand 
aan en volgend op de interventie (onderste pijl). Deze focus gaat in heel veel gevallen 
dus ten koste van aandacht voor de interventie zelf. Wie in recente evaluatiestudies op 
zoek gaat naar wat er in de betreffende interventie nu precies is gebeurd en op welke 
wijze dit is gerelateerd aan de uitkomst van die interventie, komt meestal bedrogen 
uit (pijl rechtsboven). Laat staan dat we weten op welke wijze de (gedrags)geschie-
denis van de betreffende jongeren de uitvoering van de interventie beïnvloedt (pijl 
linksboven).6

Wanneer de interventies zelf buiten beeld blijven, is de praktische waarde van de on-
derzoeksresultaten waarschijnlijk gering. Als we vaststellen dat de interventie ‘niet’ 
werkt, hebben we geen idee waarom dit het geval is. Omgekeerd geldt hetzelfde als de 
interventie in bepaalde gevallen wel blijkt te werken. We kunnen hooguit, en dat ge-
beurt meestal ook, de onderzoeksresultaten statistisch uiteenleggen, zodat we precies 
weten voor wie het gewerkt heeft of onder welke omstandigheden of bij welke orga-
nisaties. Maar deze gegevens geven geen antwoord op de vraag waarom de interventie 
juist bij die personen of onder die omstandigheden gewerkt heeft.
Om op dit vlak vooruitgang te boeken, hebben we – veel meer dan nu het geval is – 
onderzoek nodig waarin een expliciete verbinding wordt gelegd tussen wat er in een 
interventie gebeurt en de uitkomst van die interventie. Pawson heeft ervoor gepleit om 
interventies te beschouwen als theorieën, zodat we kunnen toetsen welke elementen 
van de interventie op welke manier verbonden zijn met de uitkomsten ervan. Hij 
noemt dit realistische evaluatie (Pawson 2002; Pawson 2006). Zijn pleidooi heeft 
veel navolging gevonden, waarbij de nadruk is komen te liggen op het streven naar 
 onderbouwing van methodieken door explicitering en empirische verankering van be-
leidstheorieën. Deze focus doet, hoe belangrijk ook, niet volledig recht aan de sociale 
werkelijkheid van de interventie en de factoren die daarin een rol spelen. Zo ontbreken 
in dit perspectief bijvoorbeeld de professionals die de interventie uitvoeren. Hun rol is 
niet uitgewerkt, ze worden impliciet of expliciet beschouwd als puppets on a string, die 
niets anders doen dan de betreffende methodiek tot uitvoering brengen. Eigen opvat-
tingen van deze professionals, hun discretionaire ruimte, eventuele weerstand tegen 
de gehanteerde methodiek en tal van andere factoren die op de werkvloer de concrete 
inkleuring van de interventie bepalen, zijn hierbij niet in beeld. Deze factoren spelen 
echter wel een belangrijke rol in hoe de interventie er in concreto komt uit te zien (As-
scher et al. 2007; Atkinson 2004; Barkham 2007; Dowden & Andrews 2004; Feder, 
Jolin & Feyerherm 2000).

6 Al in een vroeg stadium waarschuwden onder andere onderzoekers van de ‘Canadese school’ voor dit gevaar 
en later ook wel anderen. Zie bijvoorbeeld Gendreau, Paul & Ross 1979; Klein-Haarhuis et al. 2005; Leeuw 
2005; Merrington & Stanley 2004; Pawson 2002.
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Om een beter begrip te krijgen van de werkzame stof in interventies is het mijns in-
ziens noodzakelijk dat we – veel meer dan nu het geval is – als onderzoekers doordrin-
gen tot de praktijk en de black box openen die de interventie nu is. Dit gaat verder dan 
het bestuderen van methodieken. Het vraagt ons naar interventies te kijken als sociale, 
dynamische werkelijkheden waarin individuen betekenis verlenen aan wat er gebeurt. 
De betekenissen die jeugddelinquenten toekennen aan de interventie is immers van 
groot en misschien wel van doorslaggevend belang voor hun toekomstig gedrag. We 
kunnen hoe dan ook stellen dat de What works-benadering tekortschiet door de bete-
kenisvolle sociale realiteit van interventies goeddeels buiten beschouwing te laten.

De What works-beginselen bieden nauwelijks houvast voor de interventiepraktijk
Het onderzoek dat in de traditie van de What works-benadering staat, heeft een aan-
tal criteria voor good practices opgeleverd: de What works-beginselen die ik hiervoor 
heb besproken. Vanuit de praktijk is het natuurlijk belangrijk de vraag te stellen in 
hoeverre het hanteren van deze beginselen kan bijdragen aan effectiviteit. Mijn in-
schatting is dat deze beginselen weinig houvast bieden voor het effectiever maken van 
interventiepraktijken. Dit heeft in eerste instantie te maken met het zeer algemene 
niveau waarop deze beginselen geformuleerd zijn. What works-beginselen als bijvoor-
beeld professionaliteit en responsiviteit zijn dermate algemeen dat je er in de praktijk 
alle kanten mee op kan. Sandra Beekhoven, een lid van onze kenniskring, verzorgde 
dit voorjaar een presentatie over het responsiviteitsbeginsel voor een groep docenten en 
onderzoekers uit het hoger sociaalagogisch onderwijs. De vraag die in haar lezing aan 
de orde kwam, was (vrij vertaald): wat betekent responsiviteit in een interventie? Nadat 
zij had laten zien dat daarover in de onderzoeksliteratuur zeer uiteenlopende inzichten 
bestaan, ontspon zich in de groep aanwezigen een discussie waarin de conceptuele 
uithoeken van het beginsel werden verkend. De uitkomst van deze discussie leek veel 
op een Babylonische spraakverwarring, waarbij de deelnemers de meest uiteenlopende 
invullingen gaven aan het idee van responsiviteit. Voor ons – onderzoekers – is dan 
de vraag aan de orde: welke van deze invullingen, of, zo u wilt, aspecten, van respon-
siviteit, zijn nu het belangrijkst vanuit het oogpunt van effectieve interventies? Op 
die vraag biedt de What works-benadering echter geen antwoorden. De meta-analyses 
waaruit dit soort beginselen voortkomen, kunnen – zoals eerder gezegd – alleen heel 
globale factoren determineren. De hier aangehaalde discussie laat zien dat dergelijke 
beginselen geen richtinggevende functie kunnen vervullen voor interventiepraktijken. 
En wat voor het responsiviteitsbeginsel geldt, geldt ook voor andere beginselen. Neem 
het professionaliteitsbeginsel: voor effectieve interventies zijn professionele professio-
nals nodig, maar de vraag wat een professional professioneel maakt wordt op een heel 
algemeen niveau geformuleerd, het niveau – wat mij betreft – van de open deur.
Een tweede reden waarom de What works-beginselen zo weinig houvast kunnen bieden 
voor de praktijk heeft te maken met het feit dat in die praktijk voortdurend en onver-
mijdelijk het spanningsveld aan de orde is tussen het hanteren van gestandaardiseerde 
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methodieken en procedures aan de ene kant en de noodzaak om in voorkomende ge-
vallen hiervan af te wijken aan de andere kant. Volgens de What works-benadering is 
een interventie bijvoorbeeld effectiever wanneer deze wordt uitgevoerd zoals bedoeld 
en gepland. Maar wat te doen als blijkt dat bepaalde individuen of groepen jeugd-
delinquenten met de voorgeschreven interventie niet goed bereikt kunnen worden? 
Met andere woorden: wat te doen als de responsiviteit in gevaar is? De interventie 
voor deze groep aanpassen betekent een schending van het beginsel van programma-
integriteit. Echter, niet aanpassen betekent een schending van het responsiviteitsbe-
ginsel. Dit kunnen we ook doortrekken naar andere beginselen. Bijvoorbeeld: moet 
een professional afwijken van de voorgeschreven gedragslijn om in contact te kunnen 
komen met een cliënt of moet hij vasthouden aan de voorgeschreven lijn? We kunnen 
meer voorbeelden bedenken, maar waar het om gaat, is dat in de praktijk van justiti-
ele jeugdinterventies deze spanning aan de orde is en dat What works-beginselen hier 
strijdige en dus niet-bruikbare instructies geven over het handelen.
Een derde reden waarom de What works-beginselen weinig houvast bieden voor de 
praktijk vloeit voort uit het gegeven dat deze beginselen niet uitgaan van de praktische 
randvoorwaarden waarbinnen interventies plaatsvinden. Interventies kennen tijd-
ruimtelijke, juridische, financiële, organisatorische en andersoortige randvoorwaar-
den. Deze randvoorwaarden bepalen de mogelijkheden maar ook de beperkingen die 
verbonden zijn aan het realiseren van interventies. De What works-benadering kijkt 
hier feitelijk niet naar. Daarin wordt bijvoorbeeld gesteld dat interventies effectiever 
zijn wanneer ze multimodaal zijn (verschillende methodieken gebruiken), er meerdere 
professionals en instanties betrokken zijn en er sprake is van een duurzaam contact 
met de justitiabele (Sherman et al. 2002). Hoewel dit belangrijke onderzoeksbevin-
dingen zijn, moeten we tegelijkertijd constateren dat deze bevindingen haaks staan 
op tal van interventiepraktijken die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn hun 
interventies volgens dit soort principes vorm te geven. Ze hebben het geld er niet voor, 
ze missen deskundigheid, ze zijn juridisch, financieel, organisatorisch en anderszins 
gebonden aan beperkingen. Voor deze praktijken zou het een zinvoller benadering zijn 
om de vraag te stellen: hoe kunnen we binnen de gegeven randvoorwaarden effectievere 
interventies realiseren? De What works-benadering lijkt blind of op zijn minst bijziend 
als het gaat om deze randvoorwaarden en hun rol bij het realiseren van effectieve in-
terventies.

Samenvattend: het streven naar effectievere interventies door kritisch evaluatieonder-
zoek is belangrijk. En het is ook belangrijk dat we vanuit dit soort onderzoek komen 
tot bruikbare handvatten voor interventiestrategieën. De What works-benadering 
l evert mijns inziens hieraan een belangrijke bijdrage. Bij de dominante stroming bin-
nen deze benadering kunnen echter ook kanttekeningen worden geplaatst. Door de 
eenzijdige focus op onderzoeksmethodologische vraagstukken bestaat het risico dat 
de praktijkrelevantie van het onderzoek geringer wordt. De handvatten voor effec-
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tieve interventies die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd, de What works-begin-
selen, kunnen worden gezien als een stap vooruit, maar kunnen zeker niet worden 
beschouwd als een eindstation. Daarvoor zijn deze beginselen te grof en geven ze te 
weinig richting aan de praktijk. De huidige nadruk op het synthetiseren van bestaan-
de kennis draagt mijns inziens niet bij aan innovatie, maar remt deze eerder. Doordat 
de focus sterk is komen te liggen op het (deugdelijk) vaststellen van de effectiviteit van 
interventies, zijn – waarschijnlijk geheel onbedoeld – de interventies zelf goeddeels uit 
beeld verdwenen. Dit beschouw ik als de belangrijkste tekortkoming van de huidige 
What works-benadering. We hebben nauwelijks zicht op wat er concreet in justitiële 
jeugdinterventies gebeurt en op welke wijze deze gebeurtenissen van invloed zijn op 
het toekomstige gedrag van jeugddelinquenten (zie in dit verband ook de conclusies in 
het recente rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de behandeling van jeugddelin-
quenten in justitiële jeugdinrichtingen (Inspectie Jeugdzorg et al. 2007)).
Volgens mij is het mogelijk ten aanzien van het laatstgenoemde punt een stap vooruit 
te maken door twee werelden bij elkaar te brengen die nu nog gescheiden lijken door 
een Berlijnse muur. Aan de ene kant van deze muur bevindt zich het justitieveld, aan 
de andere kant bevindt zich de sociale sector, in het bijzonder de sociale professionals 
die met risicojongeren en jeugddelinquenten werken (zowel binnen als buiten de jus-
titiesector). Kennis die in het sociaalagogische veld aanwezig is over veranderkundige 
processen is niet of nauwelijks doorgedrongen tot de What works-benadering in het 
justitieveld, terwijl het denken over evidence-based interventies nauwelijks is door-
gedrongen tot het agogische veld. Hier liggen dus mogelijkheden voor een innovatieve 
onderzoeksagenda, waarbij de sociale realiteit van jeugdinterventies onderzocht wordt 
in samenhang met de uitkomsten van die interventies.
Ik geef graag gehoor aan mijn eigen oproep aan onderzoekers om niet alleen achterom 
te kijken en de zoveelste meta-analyse te produceren, maar ook na te blijven denken 
over innovatieve theoretische wegen die we kunnen bewandelen om justitiële jeugd-
interventies effectiever te maken. Ik heb daartoe een uitstapje gemaakt naar andere 
wetenschappelijke disciplines en ben daarbij gestuit op een fenomeen dat mijns in-
ziens heel relevant is voor het veiligheidsveld in het algemeen en voor persoonsgerichte 
jeugdinterventies in het bijzonder. Dit is het belief-effect. Introductie van dit effect 
in justitiële jeugdinterventies stelt ons in staat de verbinding te leggen tussen sociale 
processen die aan de orde zijn in interventies en de effecten van die interventies.

4 Het belief-effect: een introductie

Velen van ons zijn bekend met het Thomas-theorema: ‘als mensen situaties als wer-
kelijk definiëren, zullen die situaties werkelijke gevolgen hebben’ (Thomas & Tho-
mas 1928). Dit gegeven wordt wel eens aangeduid als een van de weinige harde wet-
matigheden die de sociale wetenschap heeft opgeleverd. Het fenomeen waarnaar het 
Thomas-theorema verwijst, treffen we in allerlei wetenschappelijke disciplines aan, 
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vaak onder verschillende benamingen. Robert Merton formuleerde in de sociologie 
de ‘self-fulfilling prophecy’ (Merton 1957). In de onderwijskunde kent men het Pyg-
malion-effect: een leerling gaat beter presteren wanneer een docent in hem gelooft 
(Rosenthal & Jacobson 1992). In de bedrijfskunde is een soortgelijk effect aangetoond 
als het gaat om managers die in hun personeel geloven: dit personeel gaat er beter 
door presteren. De wetenschapsfilosoof Popper heeft beschreven hoe verwachtingen 
over maatschappelijke ontwikkelingen het verloop van deze ontwikkelingen kan be-
invloeden. Hij noemde dit het Oedipus-effect (Popper 1972). Wellicht de bekendste 
uitwerking is het placebo-effect in medisch onderzoek: een patiënt geneest omdat hij 
ervan uitgaat een genezende behandeling te ondergaan (Shapiro & Shapiro 1997).
Hoewel dit overzicht verre van compleet is, zien we dat de wetmatigheid die Thomas 
en Thomas meenden waar te nemen, in allerhande disciplines een eigen vertaling heeft 
gevonden en – heel belangrijk – ook empirisch onderbouwd is. Met andere woorden: 
we spreken hier niet over een willekeurige natte-vinger-hypothese, maar over een zeer 
reëel empirisch fenomeen. Een fenomeen dat ik verder zal aanduiden als het belief-
effect. Het belief-effect beschrijft het proces waarbij de verwachting van respectievelijk 
het geloof in een specifieke toekomstige werkelijkheid de kans vergroot dat deze wer-
kelijkheid zich zal manifesteren. Als ik een voorbeeld van dichtbij mag aanhalen: als u 
deze tekst bent gaan lezen in de verwachting dat ik u een hoop bla bla ga verkopen, is 
de kans groot dat u inmiddels denkt: ‘Wat een onzin verkoopt die Rovers. Waar gaat 
dit allemaal over?’ Bent u daarentegen dit verhaal ingegaan met de verwachting dat 
het wel eens heel goed zou kunnen gaan worden, dan is de kans groot dat u nu van 
mening bent dat ik hier inderdaad een machtig interessant betoog aan het opbouwen 
ben. In dat geval vormt u zich wellicht ook ideeën over mijn grote genius en mijn diepe 
inzichten in deze materie. Waarschijnlijker is het (helaas voor mij) dat de meesten van 
u zich tussen deze polen zullen bewegen.
Het fenomeen dat ik hier beschrijf is niet nieuw. In de jaren zeventig beschreef de 
socioloog Goffman een fenomeen dat hij framing noemde. Dit is het psychologische 
proces waarbij ervaringen neerslaan in de psyche en daar een soort raamwerk vormen 
waar alle nieuwe ervaringen vervolgens doorheen gaan (Goffman 1974). Dit verklaart 
waarom dezelfde gebeurtenis door verschillende mensen zo uiteenlopend beleefd kan 
worden. Framing is het beleven van een realiteit die je zelf gecreëerd hebt, meestal 
zonder het zelf te weten. Overigens is dit proces wel bewust te maken. Frame-analyse 
is tegenwoordig populair in de cognitieve psychologie, omdat het goede handvatten 
biedt om cognitieve patronen waar mensen last van hebben, om te buigen (bijvoor-
beeld neerslachtige gedachten).
Het belief-effect kunnen we in het verlengde van dit fenomeen plaatsen, maar er is 
een belangrijk onderscheid. Het belief-effect gaat verder dan de psychische toekenning 
van kwaliteiten of kenmerken aan een gebeurtenis; het creëert ook de gebeurtenis. Met 
andere woorden: het belief-effect beschrijft niet alleen hoe psychische activiteit mate-
riële condities kleurt, maar het creëert deze condities tegelijkertijd. Bij het placebo-
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effect is dit heel duidelijk aan te wijzen: een patiënt die denkt dat hij een genezende 
behandeling ondergaat, kan fysieke veranderingen zien optreden die de toestand van 
gezondheid bewerkstelligen of dichterbij brengen. Recente ontwikkelingen in de 
psychoneurofysiologie hebben aangetoond dat de hersenen een belangrijke rol spe-
len bij dit proces: cognitieve processen blijken van invloed op neurale activiteiten die 
op hun beurt weer tot veranderingen in de fysiologie van mensen leiden (Benedetti 
et al. 2005). Deze bevinding kan bijvoorbeeld het opmerkelijke fenomeen verklaren 
waarom de beste voorspeller van toekomstige gezondheid en levenskansen het idee is 
dat mensen zich daarvan hebben gevormd. Iemand die optimistisch is over zijn eigen 
gezondheid en levenskansen ervaart minder ziekte en leeft langer dan iemand die pes-
simistisch is. Het effect van deze overtuiging op gezondheid en sterfte is sterker dan 
alle andere denkbare factoren, zoals genetische aanleg, ziektegeschiedenis, enzovoort 
(Moerman 2002a). Populair en kort door de bocht geformuleerd: mensen zijn ten 
minste in enigerlei mate in staat zichzelf gezond te ‘denken’.
Naast het feit dat het belief-effect materiële condities creëert – een patiënt die beter 
wordt, een medewerker die een hogere productiviteit bereikt, een leerling die betere 
cijfers haalt – is er nog een bijzonder kenmerk dat niet aan de orde is bij framing. Bij 
framing gaat het om een intrapsychologisch proces, waarbij anderen weliswaar een rol 
kunnen spelen, maar hooguit indirect. De invloed van de ander vinden we hier terug 
in de opgebouwde ervaringen van het individu. Bij framing gaat het om een individu 
dat betekenis verleent aan een werkelijkheid zodat het zijn werkelijkheid wordt. Bij 
het belief-effect zien we daarentegen dat er sprake kan zijn van overdracht. Dus de 
psychische activiteit van de een, de docent die helemaal in student X gelooft, leidt bij 
de ander, de student, tot betere schoolresultaten.
We zien dit fenomeen in de meest uiteenlopende contexten terug. Ter illustratie een 
voorbeeld uit het veiligheidsonderzoek. Recentelijk hebben verschillende studies aan-
getoond dat evaluatieonderzoekers die betrokken zijn bij de opzet, implementatie en 
uitvoering van een interventie, veel sterkere interventie-effecten rapporteren dan on-
derzoekers die deze dubbelrol niet spelen en dus niet betrokken zijn bij de uitvoering 
van de interventie (Petrosino & Soydan 2005; Sherman 2006). Het gaat hier, voor alle 
duidelijkheid, niet om frauduleuze resultaten, maar om reële en vaak grote verschillen 
in vastgestelde effectiviteit. De (vermoedelijke) verklaring voor dit opmerkelijke feno-
meen is dat de betrokkenheid van de onderzoekers bij de interventie er mogelijk voor 
zorgt dat andere betrokkenen, de uitvoerders, met meer aandacht, betrokkenheid, ge-
drevenheid, enzovoort gaan werken. Dit zou er dan voor zorgen dat de interventie 
meer effect sorteert bij de betreffende justitiabelen.7 Het voorbeeld doet denken aan de 
Hawthorne-casus (Landsberger 1958). Dit is een klassiek geworden casus in de onder-
zoeksmethodologie die beschrijft hoe de aanwezigheid van onderzoekers in een bedrijf 

7 Dit zijn voorlopige hypothesen, omdat de onderzoeksresultaten geen nadere toetsing toelaten.
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het gedrag van de medewerkers beïnvloedde. De betrokken medewerkers gingen zich 
anders gedragen omdat ze een bepaalde betekenis verleenden aan de aanwezigheid van 
de onderzoekers en daarop strategisch gedrag gingen vertonen, ze gingen bijvoorbeeld 
harder werken en werden productiever. Ook in medisch onderzoek zijn tal van voor-
beelden bekend waarbij de overtuigingen van in dit geval artsen van invloed zijn op 
het behandelresultaat bij patiënten. Moerman geeft het voorbeeld van de behandeling 
van lage rugpijn, waarvoor de reguliere geneeskunde geen adequate behandeling kan 
aanreiken. Bij verschillende onderzoeken bleek dat de resultaten van reguliere artsen 
zeer mager afstaken bij de resultaten van chiropractors. (Dit zijn alternatieve genezers 
die een vorm van manuele therapie beoefenen waarbij de nadruk ligt op gewrichts-
correctie.) Interessant aan deze bevinding is dat de behandeling van de klachten door 
de chiropractors niet boven het placebo-effect uitkwam. Met andere woorden: hun 
behandeling had geen toegevoegd medisch effect. De verschillen in behandelresulta-
ten tussen de reguliere artsen (die het dus slecht deden) en de chiropractors (die relatief 
goed presteerden, maar een medisch irrelevante behandeling verrichten) moest vooral 
worden toegeschreven aan het feit dat de reguliere artsen een behandeling uitvoerden 
waarvan ze wisten dat deze weinig resultaten kon boeken, terwijl de chiropractors 
voluit in hun behandelwijze geloofden (Moerman 2002b).
Wat deze voorbeelden ons duidelijk maken, is dat bij het belief-effect sprake kan zijn 
van overdracht tussen individuen, waarbij de overdracht zowel bewust als onbewust 
kan plaatsvinden en zowel gewenste als ongewenste effecten kan sorteren. De voorbeel-
den maken tevens duidelijk dat het hierbij om uiterst subtiele processen kan gaan.

Om meer over het belief-effect te weten te komen heb ik ervoor gekozen het placebo-
effect in de medische sector te bestuderen. In deze sector is de meeste onderzoeks-
ervaring opgedaan met het belief-effect. Bovendien wordt in de medische sector al 
sinds jaar en dag gewerkt met gerandomiseerde experimentele onderzoeksdesigns, 
waardoor de kennis onder de meest kritische omstandigheden tot stand is gekomen 
(Harrington 2002). Als men dus ergens moet weten wat het belief-effect is en wat het 
doet, dan is het wel in de medische sector. Ik zal in de volgende paragraaf de belang-
rijkste bevindingen samenvatten, waarbij ik de bevindingen telkens zal terugkoppelen 
naar het veiligheidsveld, in het bijzonder naar de praktijk van justitiële jeugdinterven-
ties.

5 Het belief-effect in medisch onderzoek en de betekenis voor het 
veiligheidsveld

Wat is een placebo-effect?
Het belief-effect wordt in de medische sector doorgaans aangeduid als het placebo-
effect. Daarnaast wordt ook een nocebo-effect onderscheiden. Dit is een belief-effect 
waarbij de gezondheidseffecten niet positief, maar juist negatief zijn. Over dit effect 
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is veel minder bekend (Benson 1997; Bootzin & Bailey 2005; Hahn 1997; Helman 
2001; Spiegel 1997). We zullen ons hier derhalve concentreren op het eerstgenoemde 
effect.
Over wat een placebo-effect precies is, bestaat geen consensus in de medische litera-
tuur. Shapiro, een van de bekendste placebo-onderzoekers, definieerde het in 1964 
als volgt: het placebo-effect is het psychologische of psychofysiologische gevolg voort-
gebracht door een placebo (Shapiro 1964). Tegenwoordig zijn er nog weinig onder-
zoekers die deze definitie hanteren, omdat daarmee te veel interessante verschijnselen 
buiten beschouwing blijven. Het zijn namelijk niet alleen placebo’s of placebobehan-
delingen die placebo-effecten genereren, ook allerlei andere behandelelementen blij-
ken deze effecten te sorteren. We spraken hiervoor bijvoorbeeld al over het geloof dat 
de arts heeft in een behandeling, maar ook zaken als de relatie tussen arts en patiënt, 
de vorm waarin een behandeling wordt aangeboden en de behandelsetting genereren 
placebo-effecten.
Feitelijk kunnen we drie soorten behandeleffecten onderscheiden. Ten eerste de spe-
cifieke behandeleffecten. Dit zijn de bedoelde en verwachte effecten van de interventie 
op grond van enige theorie die daaraan ten grondslag ligt. In de medische wetenschap 
gaat het hierbij doorgaans om een fysiologische en/of farmacologische ingrepen. Daar-
naast zijn er de non-specifieke behandeleffecten. Dit zijn alle andere factoren die van 
invloed zijn op het resultaat van de behandeling. Hierbij gaat het onder andere om de 
zaken die ik hiervoor noemde, zoals de relatie tussen arts en patiënt en dergelijke. Ten 
slotte kunnen we aan de specifieke en non-specifieke behandeleffecten nog een derde 
factor toevoegen die het behandelresultaat beïnvloedt: natuurlijke ontwikkeling. Dit 
is feitelijk geen behandeleffect, maar een effect dat optreedt zónder behandeling. Het 
gaat dan om zaken als natuurlijke fluctuaties in ziektebeelden, spontane genezing en 
dergelijke (Caspi & Bootzin 2002). De meeste onderzoekers stellen het placebo-effect 
gelijk aan de werking van non-specifieke behandeleffecten.
De definitie van het placebo-effect door de medisch antropoloog Moerman omschrijft 
het fenomeen mijns inziens het beste. Moerman stelt het placebo-effect voor als een 
betekenisrespons (meaning respons), zijnde de psychologische en fysiologische gevolgen 
van ‘betekenisverlening’ (meaning) in de behandeling van ziekte (Moerman 2002a). 
Dit is om verschillende redenen een aantrekkelijke definitie. In eerste instantie omdat 
placebo-effecten niet om placebo’s gaan, maar om het proces van betekenisverlening 
door patiënten. Moerman stelt terecht dat placebo’s als zodanig géén effecten sorteren. 
Daarvoor zijn ze zelfs in het leven geroepen: om niets te bewerkstelligen (Moerman 
2002a). Bovendien benadrukt zijn definitie dat het hier niet om een objectief feno-
meen gaat, maar dat juist het intrinsiek subjectieve van belang is. Niet de vraag of een 
pil groot of klein is bepaalt mede zijn effect, maar de betekenis die hieraan door een 
patiënt wordt toegekend. Dit impliceert ook dat er op het niveau van individuen altijd 
variatie zal bestaan in de mate waarin een behandeling aanslaat. Het placebo-effect 
wijst ons dus op de rol en het belang van individuele variatie. Ten slotte is Moermans 
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definitie aantrekkelijk, omdat deze ook gemakkelijk buiten het medische veld gebruikt 
kan worden.
Vertaald naar justitiële jeugdinterventies kunnen we dus drie soorten behandeleffecten 
onderscheiden. Ten eerste het specifieke behandeleffect: dit is het effect van de gehan-
teerde methodiek op de uitkomst van de interventie. Ten tweede de non-specifieke 
behandeleffecten: dit zijn de effecten die hier worden samengevat onder de noemer 
belief-effect. Hierbij gaat het om alle andere factoren die van invloed zijn op de uit-
komst van de interventie via het hier beschreven mechanisme van betekenisverlening. 
Hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat, zou je een grof onderscheid kunnen ma-
ken tussen methodiek en belief-effect, waarbij de methodiek ons wijst op het belang 
van wat je doet in een interventie, terwijl het belief-effect ons wijst op het belang van 
het hoe je het doet.
Ten slotte kunnen we natuurlijke ontwikkeling in dit verband zien als alle factoren van 
buiten de interventie die de uitkomst mede beïnvloeden, zoals de positieve of negatieve 
invloed van de sociale omgeving op de criminele carrière van een jongere.

Placebo-effecten beschreven I: de relevante behandelelementen
Hiervoor heb ik aangegeven dat de uitkomst van interventies door veel meer zaken 
wordt beïnvloed dan alleen de specifieke behandeleffecten (bij justitiële jeugdinterven-
ties: de gehanteerde methodiek). Maar om welke zaken gaat het dan zoal? In het on-
derzoek naar placebo-effecten is aangetoond dat de volgende behandelelementen van 
invloed zijn op de uitkomst (Bootzin & Bailey 2005; Caspi & Bootzin 2002; Craen, 
Lampe-Schoenmakers & Kleijnen 2001; Ernst 2001; Evans 2003; Guess et al. 2002; 
Harrington 2002; Moerman 2002a; Peters 2001; Shapiro & Shapiro 1997):

toediening van een placebo(behandeling);•	
de vorm waarin een (reguliere) interventie plaatsvindt;•	
pre-interventieactiviteiten;•	
de persoon van de behandelaar;•	
de patiënt;•	
de relatie tussen behandelaar en patiënt;•	
de behandelsetting.•	

Wanneer patiënten een placebo(behandeling) krijgen toegediend en denken dat het 
om een reguliere behandeling met genezende effecten gaat, zien we inderdaad ook 
genezende effecten optreden. Opvallend aan dit verschijnsel is dat de effecten van de 
nepbehandeling in fysiologisch opzicht heel sterk lijken op die van de reguliere behan-
deling. Dus hoe sterker de effecten van de reguliere behandeling, des te sterker ook 
de effecten van de placebobehandeling. Ook als het gaat om zaken als bijwerkingen, 
doseringseffecten en medicijnafhankelijkheid, zien we dat de effecten van de place-
bobehandeling sterk lijken op die van de reguliere behandeling. Dus als bijvoorbeeld 
slaappillen verslavender blijken te werken dan pijnstillers (om maar wat te noemen), 
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zien we deze effecten ook terug bij de placebo’s: patiënten raken dus vaker verslaafd 
aan een suikeroplossing die een slaappil voorstelt dan aan een suikeroplossing die een 
pijnstiller voorstelt. In zijn algemeenheid geldt ook dat de effecten van een placebo-
behandeling sterker zijn naarmate deze behandeling lijkt op een ‘echte’ behandeling.
Ook de vorm waarin een reguliere behandeling wordt aangeboden beïnvloedt de uit-
komst. Het bewezen effect blijkt in de praktijk afhankelijk van de vorm waarin de 
behandeling wordt aangeboden. Zo is inmiddels veel bekend over de effecten die ver-
schillende vormen en kleuren van pillen hebben: grote pillen werken doorgaans beter 
dan kleinere, meer pillen toedienen werkt beter dan minder pillen toedienen (uiter-
aard bij dezelfde hoeveelheid werkzame stof) en sommige kleuren werken beter dan 
andere bij bepaalde aandoeningen. Het genezende effect van een behandeling is ook 
groter wanneer deze een ingrijpender (invasiever) karakter heeft. Dus een injectienaald 
met de werkzame stof werkt beter dan een pil met dezelfde stof. Capsules werken vaak 
beter dan gewone pillen en operatieve ingrepen lijken het beter te doen dan poliklini-
sche ingrepen. Er zijn interessante studies waaruit blijkt dat mensen die een operatieve 
ingreep hebben ondergaan, sterke gezondheidsverbeteringen realiseren, óók als ze geen 
behandeling hebben gehad (er heeft bijvoorbeeld alleen een kijkoperatie plaatsgevon-
den of de voorgenomen behandeling is niet uitgevoerd of afgemaakt). Er zijn niet heel 
veel voorbeelden bekend van placebo-operaties, maar de voorbeelden die er zijn, indi-
ceren dat de betekenisrespons na operaties heel sterk is. Zweedse onderzoekers rappor-
teren bijvoorbeeld over een studie waarbij een groep mensen met een hartspieraandoe-
ning (hypertrofische cardiomyopathie) een pacemaker ingebracht kreeg. Bij een deel 
van deze groep werd de pacemaker echter niet aangezet.8 Deze groep presteerde na de 
operatie weliswaar niet zo goed als de groep bij wie de pacemaker wel was aangezet, 
maar opvallend was dat drie maanden na de operatie in deze groep sterke subjectieve 
én objectieve gezondheidsverbeteringen werden vastgesteld (Linde et al. 1999). Een 
andere opvallende bevinding in dit verband is dat nieuwe en hightech behandelingen 
beter blijken te werken dan behandelingen die dit aspect ontberen. Het effect van een 
behandeling kan ook afnemen wanneer er een nieuwe behandeling op de markt komt 
die beter werkt. Zo werden de oude antidepressiva minder effectief nadat een nieuwe 
generatie medicijnen (selectieve serotonine heropnameremmers, SSRI’s) op de markt 
was gekomen. Er zijn ook studies bekend waaruit blijkt dat mensen meer baat hebben 
bij een behandeling als de apparaten waarmee ze behandeld worden er indrukwekken-
der en hoogtechnologisch uitzien. Ook geldt dat een behandeling beter zal aanslaan 
wanneer deze de vorm heeft die een patiënt wenst. Omgekeerd geldt dus dat een be-
handeling die de patiënt liever niet ondergaat, ook minder effect sorteert.
Het effect van pre-interventieactiviteiten is ook meermalen vastgesteld. We kennen 
allemaal het voorbeeld van de tandpijn die over is zodra je in de tandartsstoel zit. Dit 

8 Onbekend is of de medisch-ethische commissie ten tijde van het onderzoek op vakantie was.
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effect is ook wetenschappelijk vastgesteld: het maken van een afspraak met een dok-
ter, maar ook het ondergaan van diagnostisch onderzoek blijkt genezend te kunnen 
werken.
De rol van de behandelaar, de patiënt en hun onderlinge relatie blijken ook van cru-
ciaal belang voor de uitkomst. Wanneer een arts gelooft in de effectiviteit van een 
behandeling heeft dit een positief effect op het resultaat. Hetzelfde geldt voor het 
geloof dat de patiënt heeft in een goede afloop. Verschillende auteurs noemen dit de 
krachtigste voorspellers voor een positief behandelresultaat (Bootzin & Caspi 2002; 
Moerman 2002a). Het oude gezegde ‘Hoop doet leven’ blijkt, tenminste tot op zekere 
hoogte, een empirische realiteit. Toch zijn ook andere effecten vastgesteld: zo genezen 
gemotiveerde patiënten beter dan niet-gemotiveerde patiënten. Ook de mate waarin 
een patiënt bij zijn eigen genezing wordt betrokken, bevordert zijn gezondheid. De 
relatie tussen behandelaar en patiënt blijkt eveneens een rol van belang te spelen. De 
volgende kenmerken blijken een positief effect op het behandelresultaat te hebben: 
een goede en langdurige band tussen patiënt en behandelaar, een patiënt die positieve 
kenmerken toedicht aan de behandelaar (aardig, rustig, betrouwbaar, enzovoort), een 
patiënt die vertrouwen heeft in de behandelaar en een patiënt die status toekent aan 
de behandelaar. Ook expliciete en bij voorkeur veelvuldige communicatie over de ef-
fectiviteit van de behandeling tussen patiënt en behandelaar beïnvloedt het behandel-
resultaat in positieve zin.
Ten slotte blijkt ook de behandelsetting van invloed op het genezingsproces, zonder 
dat precies bekend is om welke variabelen het hier precies gaat. Een aardig voorbeeld 
betreft een ziekenhuis dat postoperatieve patiënten (met dezelfde aandoening) ver-
deelde over twee kamers. De ene kamer keek uit op een blinde muur, de andere keek 
uit op de natuur. De patiënten in deze laatste kamer bleken significant eerder te her-
stellen van de ingreep.
Samenvattend kunnen we stellen dat het belief-effect een zeer prominente rol speelt 
in de uitkomst van medische interventies. Naast fysiologische en farmacologische 
behandeleffecten spelen non-specifieke effecten van allerlei aard een belangrijke rol. 
De factoren die hier besproken zijn, lijken op enigerlei wijze samen te komen in het 
geloof van de patiënt of in zijn verwachting dat er een bepaalde uitkomst zal optreden, 
waarna de kans dat deze uitkomst optreedt ook daadwerkelijk groter wordt.

Deze resultaten zijn mijns inziens van belang voor het justitieveld, omdat de hier ge-
noemde behandeleffecten in grote lijnen ook aan de orde zijn bij justitiële jeugdinter-
venties. Dit onderzoek biedt ons een ander perspectief op effectiviteit van interventies 
en op factoren die hiervoor een belangrijke voorwaarde vormen. Het voordeel van 
dit perspectief is dat het in hoge mate evidence-based is. Het past dus binnen de uit-
gangspunten van de What works-benadering. Het placebo-onderzoek heeft in ieder 
geval twee belangrijke lessen in huis voor het justitieveld. De eerste les is dat resultaten 
van een interventie van veel meer afhankelijk zijn dan de gebruikte methodiek. De 
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tweede les is dat processen van betekenisverlening een cruciale rol spelen bij de wijze 
waarop jeugddelinquenten een interventie ondergaan en er vervolgens gedragsmatig 
op reageren.

Placebo-effecten beschreven II: patiënten, ziekten, omvang en achtergronden
Alvorens nader in te gaan op de betekenis van deze kennis voor het veiligheidsveld, wil 
ik nog enkele aanvullende onderzoeksresultaten noemen die mijns inziens van belang 
zijn om de betekenis van het belief-effect voor het veiligheidsveld beter te kunnen 
bepalen. Ik zal hierna kort ingaan op de vraag bij welke patiënten het placebo-effect 
vooral is vastgesteld en ten aanzien van welke ziektebeelden, wat de omvang van het 
placebo-effect is en hoe dit verschijnsel in de medische sector wordt verklaard.
Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar het lokaliseren van placebo-responders. Dit 
zijn mensen die meer dan anderen gevoelig zijn voor het placebo-effect, bijvoorbeeld 
omdat ze zich gemakkelijk laten overtuigen. Tot op heden heeft dit onderzoek echter 
geen duidelijke resultaten opgeleverd. Pogingen om vooraf placebogevoelige patiënten 
uit medische trials te verwijderen, slagen er doorgaans niet in een dergelijke groep aan 
te wijzen. De meeste onderzoekers concluderen hieruit dat de achtergrondkenmerken 
van individuen er kennelijk niet toe doen en dat iedereen dus ‘vatbaar’ is voor het 
placebo-effect.
Placebo-effecten zijn vastgesteld bij de meest uiteenlopende ziektebeelden. Het gaat 
hierbij niet alleen om lichte aandoeningen, maar ook om zware aandoeningen als 
diabetes, kanker en dergelijke. Wel moet hierbij een onderscheid worden gemaakt 
in het soort placebo-effecten dat optreedt. Bij aandoeningen als verkoudheid, hooi-
koorts, pijn en stress kunnen placebo-effecten de klachten geheel doen verdwijnen. 
Bij kanker en andere ernstige fysiologische aandoeningen is dit in veel mindere mate 
het geval, maar kunnen placebo-effecten bijvoorbeeld wel leiden tot vertraging in de 
ziekte ontwikkeling. Het lijkt erop dat placebo-effecten het sterkst zijn bij ziektebeel-
den die naar hun aard ontvankelijk zijn voor psychologische beïnvloeding. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor zulke aandoeningen als slapeloosheid, pijn, stress en depressie. Bij 
ziekten die niet of veel minder vatbaar zijn voor psychologische beïnvloeding, zoals 
infectieziekten, bloedarmoede en dergelijke, zijn de placebo-effecten geringer (Wam-
pold et al. 2005).
Het beeld van de omvang van het placebo-effect is lange tijd bepaald door een onder-
zoekssynthese van Beecher uit 1955. Hij concludeerde dat het gemiddelde placebo-
effect in een medische behandeling 35 procent is (Beecher 1955). Dit resultaat is intus-
sen sterk omstreden. Moerman concludeert dat placebo-effecten extreem variabel zijn, 
ook als wordt gecontroleerd voor het soort aandoening (Moerman 2002b). Van meer 
belang lijkt in dit verband de bevinding die hiervoor al werd genoemd. De omvang 
van het placebo-effect correleert met de omvang van het effect van de reguliere behan-
deling: hoe meer effect deze sorteert, des te sterker ook het placebo-effect. Bovendien 
kunnen we – in lijn van het voorgaande – vaststellen dat aandoeningen die vatbaar zijn 
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voor psychologische beïnvloeding doorgaans sterkere placebo-effecten laten zien. Zo 
laten recente studies naar bijvoorbeeld pijnbestrijding en depressie placebo-effecten 
zien die in omvang min of meer gelijk zijn aan het reguliere behandeleffect (Kirsch et 
al. 2002; Montgomery & Kirsch 1996). Doordat de focus in medisch onderzoek door-
gaans ligt op de toegevoegde waarde van farmacologische of fysiologische interventies, 
wordt vaak uit het oog verloren dat placebo-effecten in omvang gelijk of zelfs groter 
kunnen zijn dan de effecten van deze interventies (Ernst 2001). Als eis wordt door-
gaans gesteld dat de interventie significant beter scoort dan het placebo-effect. Dit kan 
in voorkomende gevallen betekenen dat het placebo-effect bijvoorbeeld 40 procent 
bedraagt, terwijl de toegevoegde waarde van de reguliere behandeling 10 procent is 
(gezamenlijk effect 50 procent). De verhouding tussen placebo-effect en specifiek be-
handeleffect varieert uiteraard tussen aandoeningen en interventies.
Theorievorming over het placebo-effect staat, hoe gek het ook moge klinken, nog in 
de kinderschoenen. Dit heeft te maken met het feit dat veel kennis over het placebo-
effect niet afkomstig is uit onderzoek dat was gericht op het vinden en verklaren van 
dit effect, maar juist op het voorkómen ervan (Harrington 2002). Niettemin zijn er 
verschillende perspectieven ontwikkeld waarnaar de laatste jaren enig onderzoek is 
gedaan. Deze schrijven het placebo-effect toe aan zulke uiteenlopende oorzaken als 
conditionering, stressreductie, cognitieve processen, psychoneurofysiologische proces-
sen, enzovoort. Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek die beschikbaar is en de 
interessante aanzetten tot theorievorming, moeten we concluderen dat het placebo-
effect nog veel weg heeft van een mysterie. Een mysterie overigens, met zeer reële en 
omvangrijke empirische implicaties.

Vertaald naar het justitieveld kunnen we vaststellen dat het belief-effect hier hoogst-
waarschijnlijk een prominente rol speelt. Immers, dit effect blijkt het sterkst bij inter-
venties die vatbaar zijn voor psychologische beïnvloeding. Onder die noemer kunnen 
we justitiële jeugdinterventies zeker scharen. We zagen ook dat mensen in het alge-
meen vatbaar blijken voor het belief-effect. Dit maakt dat we dit effect generiek kun-
nen toepassen, dus ook bij jeugddelinquenten met uiteenlopende achtergronden.

Misschien vraagt u zich na deze uiteenzetting af waarom er niet veel meer wordt 
gedaan met het placebo-effect, gelet op de grote rol die het speelt in de medische 
praktijk. Die vraag heb ik mij ook gesteld en ik vermoed dat dit iets te maken heeft 
met de wijze waarop medisch onderzoek wordt gefinancierd en de belangen die daarin 
aan de orde zijn, in het bijzonder die van de farmaceutische industrie. Het is opval-
lend dat wereldwijd slechts een handjevol wetenschappers zich met de bestudering 
van het placebo-effect bezighoudt, terwijl een belangrijk deel van de gerealiseerde 
gezondheidsresultaten toch moet worden toegeschreven aan dit effect. De meeste on-
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derzoekers beschouwen het placebo-effect echter als een lastige bijkomstigheid bij het 
vaststellen van specifieke (fysiologische of farmacologische) behandeleffecten.

Recapitulatie: de betekenis van het belief-effect voor het veiligheidsveld
In de medische sector is het belief-effect het meest en ook onder de meest kritische 
condities onderzocht. Ook al zijn veel onderzoekers in het effect als zodanig niet geïn-
teresseerd, door de wijze waarop medische studies worden uitgevoerd, hebben ze niet-
temin veel goede kennis gegenereerd over dit effect. De kennis over het placebo-effect 
leert ons dat het belief-effect bestaat en zeer substantieel is. We kunnen tevens vaststel-
len dat dit effect zowel positieve als negatieve, gewenste als ongewenste gevolgen kan 
hebben, ofschoon we ons hier hebben geconcentreerd op de positieve uitwerking. Het 
belief-effect benadrukt het belang van processen van betekenisverlening door personen 
die een interventie ondergaan en de invloed hiervan op de uitkomst van de interventie. 
De specifieke behandeleffecten, in medische interventies zijn dit de fysiologische en 
farmacologische ingrepen, bepalen slechts voor een deel het behandelresultaat.
Nu is de vraag in hoeverre deze resultaten zich laten vertalen naar het veiligheidsveld. 
Ik heb verschillende redenen om aan te nemen dat het belief-effect ook in deze context 
een substantiële rol speelt of kan spelen. Ik beperk me hierbij tot de toepassing van dit 
effect in justitiële jeugdinterventies.9

Persoonsgerichte interventies met jeugddelinquenten laten zich qua structuur goed 
vergelijken met de hiervoor besproken medische interventies. Er is sprake van sociale 
interacties tussen jongeren enerzijds en professionals (behandelaars) anderzijds. Deze 
professionals voeren op individuele basis of in groepsverband interventies uit waarbij, 
net als bij medische interventies, drie soorten effecten aan de orde zijn: specifieke en 
non-specifieke behandeleffecten, en effecten als gevolg van natuurlijke ontwikkeling. 
Waar bij medische interventies het onderscheid tussen specifieke en non-specifieke 
effecten nogal scherp is, als gevolg van de strikte scheiding tussen fysiologische en psy-
chologische behandeleffecten, zal dit bij justitiële jeugdinterventies meer door elkaar 
kunnen lopen. Met andere woorden, bij deze interventies kunnen belief-effecten ook 
intrinsiek deel uitmaken van de methodiek.
Het medisch onderzoek laat zien dat het belief-effect het sterkst is wanneer sprake is 
van interventies die vatbaar zijn voor psychologische beïnvloeding. Justitiële jeugd-
interventies voldoen aan deze voorwaarde, ook als ze niet gericht zijn op dit principe. 
De uitkomstvariabele, delinquent gedrag, is immers intrinsiek vatbaar voor psycho-
logische beïnvloeding. Bij medische interventies heeft het belief-effect betrekking op 
gezond worden, bij justitiële interventies heeft het belief-effect betrekking op het uit-

9 Elders heb ik laten zien dat het belief-effect zowel in persoonsgerichte als in situationele preventieactiviteiten 
toegepast kan worden (Rovers 2007a).
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blijven van crimineel gedrag. In beide gevallen is sprake van een proces van betekenis-
verlening dat materiële gevolgen heeft.10

Bij medisch onderzoek zijn alle inspanningen erop gericht de invloed van het belief-
effect zo klein mogelijk te houden. Dit roept de vraag op wat de potentie van dit effect 
is als we juist streven naar maximalisering ervan (Walach 2003). Bewuste toepassing 
van dit effect bij justitiële jeugdinterventies kan derhalve veel kansen bieden.
Een laatste reden waarom het belief-effect zich goed laat toepassen bij justitiële jeugd-
interventies komt voort uit de constatering dat hierbij geen ethische complicaties te 
verwachten zijn. De toepassing van het belief-effect in medische interventies wordt 
beperkt door de voortdurende afweging of patiënten een behandeling mag worden 
onthouden. Deze afweging speelt bij justitiële interventies geen rol, omdat het belief-
effect zelf een onderdeel van de interventie kan zijn.

Recapitulerend kunnen we stellen dat het belief-effect verwijst naar een belangrijk 
empirisch fenomeen dat ook betekenis heeft en kan hebben voor het veiligheidsveld, 
in het bijzonder voor de praktijk van justitiële jeugdinterventies. De vraag is nu wat 
het belang van dit effect kan zijn voor het justitieveld. Hierop zal ik in de volgende 
paragraaf een antwoord formuleren.

6 Een ander perspectief op de effectiviteit van justitiële jeugdinterventies

Het belang van het belief-effect ligt mijns inziens vooral in het feit dat het ons een 
ander perspectief aanreikt in het denken over effectieve interventies. Een perspectief 
dat in zijn focus nogal afwijkt van de dominante stroming binnen de What works-
 benadering, maar dat de uitgangspunten van die benadering wel onderschrijft en 
volgt, namelijk het realiseren van evidence-based interventies. Dit andere perspectief 
reikt ons enerzijds nieuwe en plausibele verklaringen aan voor het feit dat veel inter-
ventiepraktijken zo weinig effectief zijn en geeft ons anderzijds zicht op wegen die we 
kunnen bewandelen om tot effectievere interventies te komen.

Justitiële gedragsinterventies bezien vanuit het belief-effect
Wanneer we door de ogen van het belief-effect naar justititiële gedragsinterventies 
kijken, valt op dat deze interventies omgeven zijn door sterke belief-effecten. In tegen-
stelling tot medische interventies zijn het echter niet de positieve belief-effecten die 
hier in het oog springen (de placebo-effecten), maar juist de negatieve. We zien, om 
het medisch jargon nog even te volgen, bij justitiële jeugdinterventies vooral nocebo-

10 Het is mogelijk dat de causale link tussen belief-effect en gezond worden enerzijds en de link tussen belief-
effect en het uitblijven van crimineel gedrag anderzijds niet helemaal dezelfde is, maar in dit stadium ont-
breekt de kennis om hierover in enig detail een uitspraak te doen.
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effecten optreden. Deze bewerkstelligen een betekenisrespons die de jongeren niet uit 
de criminaliteit haalt, maar er eerder in verankert. Deze betekenisrespons kunnen we 
op verschillende niveaus aantreffen: bij de jongeren zelf, maar ook bij hun sociale om-
geving, bij de professionals en de instituten waarmee de jongeren in aanraking komen, 
en ook in de samenleving als geheel. Deze, veelal massieve, negatieve belief-effecten 
kunnen verklaren waarom het zo moeilijk is om crimineel gedrag van jongeren om te 
buigen.
Een jongere die een justitiële interventie ondergaat, wijkt in belangrijke kenmerken af 
van een patiënt die een arts bezoekt. Een patiënt is ziek en zoekt genezing en verwacht 
en/of gelooft dat een arts of meer in het algemeen de gezondheidszorg hem daarbij 
kan helpen. De jeugddelinquent die in aanraking komt met justitie ziet vaak niet 
dat hij een probleem heeft, laat staan dat hij hiervoor hulp zoekt. Zijn contact met 
justitie is ook niet vrijwillig en doorgaans is hij is dan ook niet gemotiveerd om mee 
te werken aan de behandeling, laat staan dat hij gelooft of verwacht dat deze behan-
deling ergens toe zal leiden. Een van de meest in het oog springende fenomenen bij 
justitiële interventies, en een van de meest genegeerde verschijnselen door onderzoe-
kers, heeft betrekking op justitiabelen, jeugddelinquenten in het bijzonder, die verzet 
plegen tegen de interventie die ze ondergaan. Waar bij medische interventies het doel 
van de patiënt min of meer gelijk is aan het doel van de interventie, zien we dat dit bij 
justitiële interventies dus vaak niet het geval is en dat zelfs sprake kan zijn van strijdige 
doelen. Onderzoek naar het belief-effect laat ons zien dat onder deze omstandigheden 
de kans op een effectieve interventie sterk wordt verkleind.
Ook op het niveau van professionals die met jeugddelinquenten werken zien we ne-
gatieve belief-effecten optreden. Onderzoek naar de opvattingen van professionals in 
de justitiesector over het nut en de effectiviteit van hun werk is volgens mij schaars, 
maar persoonlijke ervaringen in de afgelopen vijftien jaar hebben mij geleerd dat er in 
deze groep veel scepsis en vaak ook cynisme bestaat over het nut van justitiële gedrags-
interventies. Deels weerspiegelt dit waarschijnlijk een algemeen maatschappelijk kli-
maat waarin de overtuiging heeft postgevat dat deze jongeren nergens voor deugen en 
dat er met hen weinig of niets te beginnen valt. Voor een ander deel denk ik dat deze 
houding een gevolg is van eigen ervaring met deze jongeren en van leereffecten die 
gedurende de eigen professionele carrière zijn opgetreden. Ik denk dat we de invloed 
van deze leereffecten niet moeten onderschatten. Een professional die met deze groep 
jongeren werkt, kan gemakkelijk (in zijn ogen) ‘negatieve’ ervaringen opdoen. Als deze 
ervaringen zich herhalen, treedt het framing-mechanisme in werking dat ik hiervoor 
heb beschreven. De aanvankelijk idealistische en frisse professional bouwt dan frames 
op als ‘je kunt ze niet vertrouwen’ en ‘er valt niets mee te beginnen’. Elke nieuwe 
jongere waarmee de professional vervolgens in aanraking komt, zal worden bejegend 
overeenkomstig de opgebouwde frames. We hebben hiervoor gezien dat deze frames 
hun uitwerking niet zullen missen en overeenkomstige realiteiten zullen creëren. Deze 
belief-effecten dragen dan ook niet bij aan de effectiviteit van de interventie.
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Behalve op het niveau van individuele jongeren en professionals zien we ook op het 
niveau van groepen en organisaties negatieve belief-effecten optreden. In de sociale 
omgeving van jeugddelinquenten treffen we heel vaak overtuigingen aan die – om het 
voorzichtig te formuleren – niet ondersteunend zijn voor het effectief ten uitvoer bren-
gen van een interventie. Het kan hierbij gaan om een onderwijsinstelling die de jon-
gere heeft afgeschreven, om ouders die niet (meer) in hun kind geloven of om vrienden 
die crimineel actief zijn en de jongere stimuleren dezelfde gedragslijn te volgen. Hoe 
de sociale omgeving er ook uitziet en welke vorm de overtuigingen ook aannemen, 
in heel veel gevallen gaat het om belief-effecten die haaks staan op het doel van de 
interventie. Echter, ook binnen de organisaties waar interventies worden uitgevoerd, 
treffen we dit soort effecten aan. De negatieve ervaringen van individuele professio-
nals kunnen neerslaan in een organisatiecultuur die bijna net zo negatief uitwerkt 
als de sociale omgeving van de jongere. Dit kan allerlei vormen aannemen. Het kan 
een algemeen heersend ongeloof zijn dat er met de jongeren iets te beginnen valt, het 
kan een negatieve of zelfs gewelddadige bejegening zijn, maar het kan ook betekenen 
dat criminogene sociale patronen van jongeren worden overgenomen. Professionals 
die intensief omgaan met zeer moeilijke groepen jeugddelinquenten kunnen in hun 
gedrag en omgangsvormen de kleur aannemen van hun klanten, waarmee de crimino-
gene patronen waarmee de jongeren buiten de interventie bekend zijn als het ware de 
interventie in worden getrokken. Dit risico is het grootst op plaatsen waar jeugddelin-
quenten langere tijd met elkaar doorbrengen en waar een intensief contact bestaat met 
professionals. Zie in dit verband bijvoorbeeld de recente bevindingen van de Inspectie 
Jeugdzorg (2007) over het onveilige leefklimaat in veel justitiële jeugd inrichtingen. 
Ook hier zien we weer een groot verschil met de context waarin medische interventies 
plaatsvinden. Weliswaar kunnen daar ook negatieve belief-effecten aan de orde zijn 
op het niveau van de sociale omgeving van de patiënt of op het niveau van medische 
instellingen en de behandelcontext, maar deze zijn vaak veel minder sterk en worden 
bovendien gecompenseerd door tal van positieve belief-effecten.
Ten slotte kunnen we ook op het niveau van de samenleving negatieve belief-effecten 
aanwijzen als het gaat om justitiële interventies. Dit heeft te maken met het feit dat 
crimineel gedrag een morele dimensie kent en wordt beschouwd als maatschappelijk 
ongewenst. De maatschappelijke afwijzing van crimineel gedrag heeft, hoe begrijpe-
lijk en noodzakelijk deze afwijzing in menig opzicht ook is, een remmend effect op 
onze pogingen om herhaald crimineel gedrag te voorkómen. We kunnen dit als volgt 
voorstellen: iemand die een crimineel feit pleegt, plaatst zich hierdoor buiten de maat-
schappelijke orde. Hoe sterker de maatschappelijke afwijzing van dit gedrag, des te 
groter de kloof die de pleger moet overbruggen om nadien weer deel uit te kunnen 
maken van diezelfde sociale orde. In landen met een sterk punitief maatschappelijk en 
strafrechtelijk klimaat is het dus lastiger om delinquenten te re-integreren dan in een 
land waar sprake is van een minder punitief klimaat. Nederland is in de afgelopen 25 à 
30 jaar aanzienlijk punitiever geworden. De maatschappelijke afwijzing van crimina-
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liteit is toegenomen en deze tendens zien we terug in het sociale verkeer, in de politiek 
en in het strafrecht.11 De maatschappelijke afwijzing van criminaliteit werkt als een 
negatief belief-effect: hoe sterker deze afwijzing en hoe geringer het maatschappelijk 
geloof in de re-integratie van delinquenten, des te groter is ook de kans dat delinquen-
ten hierin geloven en het ‘rechte pad’ niet als een kansrijke dan wel wenselijke optie 
zien. Ze zijn daarvoor te ver buiten de sociale orde terechtgekomen en het ontbreekt 
hun aan mechanismen om de verbinding te herstellen. Effectieve criminaliteitspre-
ventie en een punitief sociaal en strafrechtelijk klimaat gaan niet goed samen, ook al 
beweren sommigen het tegendeel.
Hoewel ik geen poging heb gedaan volledig te zijn, laat deze bespreking denk ik goed 
zien dat rondom justitiële jeugdinterventies tal van negatieve belief-effecten aan de 
orde zijn, die verklaren waarom het zo lastig is om delinquent gedrag van jongeren om 
te buigen en waarom dit vandaag de dag misschien nog wel moeilijker is dan pakweg 
25 jaar geleden. Het belief-effect werpt echter niet alleen licht op factoren die de effec-
tiviteit van interventies belemmeren, het kan ook verklaren waarom interventies soms 
wel tot positieve resultaten leiden.
Een interessant fenomeen in dit kader is het volgende. Bij evaluatieonderzoek naar 
preventieprojecten blijkt vaak dat projecten die aanvankelijk heel succesvol leken, bij 
later evaluatieonderzoek helemaal niet zo succesvol blijken. Het oorspronkelijke en-
thousiasme van degenen die bij een dergelijk project betrokken waren, wordt dan 
meestal afgedaan als wishfull thinking. We kunnen voor dit fenomeen ook een andere 
verklaring aanvoeren. Deze verklaring stelt dat het aanvankelijke project wel degelijk 
succesvol was, maar dat bij de verspreiding ervan de ‘werkzame stof ’ verloren is ge-
gaan. Vanuit het belief-effect bezien gaat het immers niet alleen om wat er gebeurt, 
maar ook om hoe het gebeurt en vooral met welke overtuiging. De werkzame stof in 
een nieuw en veelbelovend preventieproject zou wel eens niet kunnen zitten in wat er 
gebeurt, maar in het enthousiasme en vertrouwen waarmee het project is omgeven. 
Dit aspect gaat vaak verloren zodra het project, op basis van de gewekte verwachtin-
gen, een bredere verspreiding krijgt. De focus komt dan doorgaans te liggen op het 
overnemen en standaardiseren van de gevolgde werkwijze. Ter illustratie het volgende 
voorbeeld: ‘Ome’ Jan Schildkamp in Hoogvliet bestiert al jaren een succesvolle boks-
school waar hij randgroepjongeren opvangt en leert boksen.12 Door zijn benadering 
heeft hij menig jongere weer op het rechte pad geholpen. Interessant is de vraag hoe we 
dit particuliere succesnummer kunnen extrapoleren. Moeten we dan meer bokscholen 
opzetten of de effectieve ingrediënten van Ome Jan’s benadering overnemen? In het 
denken over justitiële interventies met jongeren ligt een sterke focus op de eerste op-

11 Deze ontwikkeling hangt mijns inziens in belangrijke mate samen met de stijging van het algehele criminali-
teitsniveau sinds het einde van de jaren zestig en de nog steeds toenemende geweldscriminaliteit. Zie WODC 
2007. 

12 http://www.opboxen.nl/ 
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lossing. Het belief-effect wijst ons erop dat het succes van Ome Jan ook kan liggen in 
zijn benadering, zijn overtuigingen, de wijze waarop hij contact legt met de jongeren, 
enzovoort. Deze factoren kunnen van evenveel of zelfs van meer belang zijn voor het 
welslagen van zijn project dan het feit dat hij de jongeren leert een ‘linkse directe’ te 
slaan.
Het verhaal van Ome Jan heeft een bredere betekenis. De vraag wat succesvolle in-
terventies gemeen hebben, is tot op heden niet bevredigend beantwoord. De grote 
gemene deler is nog niet gevonden en ik heb ook niet de pretentie die vandaag aan u 
te presenteren. Ik denk echter wel dat het belief-effect een bruikbare aanzet kan geven 
voor een antwoord op deze vraag en formuleer die aanzet hier als een onderzoekbare 
hypothese, welke luidt: een interventie is succesvoller wanneer een groter aantal betrok-
kenen gelooft in het succes ervan. Deze hypothese zag ik jaren geleden voor het eerst 
bevestigd toen ik de toenmalige winnaar van de Hein Roethofprijs (voor preventie-
projecten) vroeg naar het waarom van het succes. Het betrof een succesvol preventie-
project met drugsverslaafden in een wijk in Venlo. De initiator van het project moest 
lang nadenken over deze vraag en antwoordde toen: ‘ik heb geen idee waarom het zo 
succesvol is, maar alle deelnemers geloven erin’.

Het wenkend perspectief van het belief-effect
Het belief-effect biedt ons niet alleen mogelijkheden om op een andere manier te kij-
ken naar de (in)effectiviteit van interventiepraktijken, maar reikt ons ook handvatten 
aan om het streven naar effectievere interventies vorm te geven.
De What works-benadering gaat in belangrijke mate voorbij aan de sociale en symbo-
lische realiteit van interventies en de invloed hiervan op de uitkomst van die interven-
ties. Het belief-effect leert ons dat de sociale dynamiek binnen interventies ertoe doet 
en van invloed is op processen van betekenisverlening. Deze processen zijn cruciaal 
voor het begrijpen van de gedragsreacties van jongeren.
Voor zover er binnen de What works-benadering aandacht is voor de inhoud van in-
terventies, heeft deze vooral betrekking op de gehanteerde methodieken en meer in 
het algemeen op de standaardisering van producten en werkwijzen. Dit mag een trend 
worden genoemd: het realiseren van effectieve interventies wordt steeds vaker in ver-
band gebracht met het idee dat producten en werkwijzen gestandaardiseerd respectie-
velijk geprotocolliseerd dienen te zijn. Volgens velen is dit de kern van evidence-based 
werken. De What works-benadering staat hierin niet alleen. In toenemende mate zien 
we de beginselen van fordisme en taylorisme geïntroduceerd worden in de hulpver-
lening. Deze beginselen verwijzen naar het verhogen van de productiviteit door het 
verregaand standaardiseren en in partjes opdelen van het productieproces, met de 
lopende band als ultieme uitkomst. Bijna honderd jaar nadat deze beginselen werden 
geïntroduceerd en alweer tientallen jaren nadat ze in veel bedrijfstakken weer terzijde 
zijn geschoven als zijnde niet erg effectief, zien we de uitgangspunten nu opdagen in 
hulpverleningsland. Interventiepraktijken waarin regels, protocollen, standaardproce-
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dures en verantwoordingsmechanismen de professional aansturen, zijn heel gewoon 
geworden. De professional is in dit perspectief de lopende-bandmedewerker die zijn 
strikt omschreven bijdrage levert aan de totstandkoming van het hulpverlenings-
product.
Deze benadering zorgt er in ieder geval voor dat interventiepraktijken doorzichtig en 
dus controleerbaar en meetbaar worden. Belangrijke criteria voor degenen die deze 
praktijken aansturen, want ook zij moeten zich vaak weer kunnen verantwoorden. 
Of deze benadering ook bijdraagt aan effectievere interventies weet ik niet. Als we 
kijken naar de resultaten van het onderzoek in de medische sector zien we dat er 
andere belangrijke factoren in het spel zijn. Deze eveneens evidence-based factoren 
wijzen ons erop dat de effectiviteit van een interventie voor een belangrijk deel wordt 
beslist op het niveau van het individu dat de interventie ondergaat en de betekenis 
die dit individu toekent aan de interventie. Het belang van deze individuele variatie 
is geheel uit beeld bij een benadering die zich louter of vooral focust op het realiseren 
van standaardproducten en -benaderingen. Het belief-effect biedt ons een perspectief 
op het fenomeen van de individuele variatie en ook manieren om ermee om te gaan. 
De professionals die de interventies uitvoeren spelen hierin een belangrijke rol. Bin-
nen de What works-benadering is deze groep min of meer onzichtbaar en de aanwij-
zingen die ze vanuit deze benadering krijgen aangereikt, bieden doorgaans te weinig 
houvast om hun handelen effectiever te maken. Het belief-effect maakt hoe dan ook 
duidelijk dat evidence-based werken méér kan en moet zijn dan het louter aanreiken 
van gestandaardiseerde producten en werkwijzen. Als taylorisme en fordisme al niet 
blijken te werken bij zo’n eenvoudig product als de assemblage van een auto, waarom 
zouden ze dan wel werken bij een oneindig veel complexer product als de re-integratie 
van jeugddelinquenten?
Eerder hebben we geconcludeerd dat de vraag of het onderzoek in de What works-
benadering leidt tot effectievere interventies niet zonder meer positief beantwoord kan 
worden. Diverse factoren zorgen ervoor dat de vertaalslag van de geproduceerde ken-
nis naar het beleid en met name de praktijk van interventies een problematische is. Het 
belief-effect reikt ons thema’s aan die van belang zijn om op een praktisch niveau de 
effectiviteit van het handelen te kunnen vergroten. Ik noem er enkele.
Een van deze thema’s, niet de minst belangrijke, heeft betrekking op het gevoelig ma-
ken van jongeren voor de doelen van de interventie. Hoe bereik je dat deze jongeren, 
die er zelf niet voor hebben gekozen, toch vatbaar worden voor de agenda van veran-
dering? En niet alleen op een oppervlakkig, functioneel niveau (uitzitten van de tijd, 
meedoen tot het niet meer hoeft), maar op een niveau dat blijvende effecten genereert? 
Het motiveren van jongeren tot het maken van deze stap en het omgaan met verzet 
tegen verandering zijn derhalve cruciale vraagstukken van effectiviteit. Maar ook de 
vraag of je interventies op individuele basis of in groepsverband moet aanbieden. Het 
belief-effect wijst ons bijvoorbeeld op de risico’s die verbonden zijn aan een groeps-
gerichte aanpak van jeugdproblematiek, omdat de groepsprocessen de negatieve belief-
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effecten kunnen versterken. Sociaalagogen hebben kennis opgebouwd rond dit soort 
thema’s, maar het is belangrijk dat we deze kennis kritisch toetsen.
Een ander thema benadrukt het belang van professionals en de invloed van hun han-
delen op de uitkomst van interventies. Binnen de What works-benadering is deze 
groep niet of nauwelijks zichtbaar. Onderzoek naar het belief-effect maakt duidelijk 
dat de invloed van professionals evident is. Zaken als de persoon van de professional, 
zijn houding tegenover de jongeren en de gehanteerde methodieken en de opgebouwde 
ervaringen vertalen zich in tal van belief-effecten die van invloed zijn op de uitkomst 
van de interventie. Voor de sociaalagogisch geschoolden zal dit niet verrassend klin-
ken, maar aan hen de vraag: wat weten we eigenlijk van de hier genoemde effecten? 
Welke factoren zijn hierin meer dan andere van belang? En op welke wijze kunnen 
we ze aanwenden om interventiepraktijken effectiever te maken? Deze vragen moeten 
voor een belangrijk deel nog beantwoord worden. Hiervoor heb ik beschreven hoe 
goed opgeleide en toegeruste professionals na verloop van tijd minder effectief of zelfs 
contraproductief kunnen gaan handelen wanneer ze langere tijd met deze groep jon-
geren werken. Interessante vragen hierbij zijn: hoe vaak is dit aan de orde, bij welke 
professionals speelt deze problematiek en vooral, hoe voorkóm je dit? In dit verband 
zou het interessant kunnen zijn te weten of organisaties via inter- of supervisietrajecten 
hun professionals ‘fris’ houden en in hoeverre ze hierin slagen.
Het werken met belief-effecten sluit goed aan bij de behandelmodaliteit die in de 
What works-benadering als meest succesvol uit de bus komt: de cognitieve gedrags-
benadering. Cognitief georiënteerde gedragsprogramma’s blijken succesvol te kunnen 
zijn in het tot stand brengen van blijvende veranderingen in het gedrag van jonge 
delinquenten (Lipsey, Chapman & Landenberger 2001). Het belief-effect wijst ons 
er echter op dat we hierbij niet alleen moeten kijken naar de jeugddelinquenten zelf, 
maar ook naar de professionals waarmee zij in aanraking komen en de instituten waar-
binnen deze professionals werkzaam zijn. Een van de interessante aspecten van het 
belief-effect is immers dat het overdraagbaar is van de organisatie en de personen die 
de interventie aanbieden op de personen die de interventie ondergaan. We kunnen 
interventies dus effectiever maken door onze aandacht niet alleen op de jeugddelin-
quenten zelf te richten, maar ook op de professionals en de organisaties waarin deze 
opereren. We kunnen deze gemakkelijker bereiken en veranderen dan de jongeren zelf 
en het overdrachtseffect kan ervoor zorgen dat deze veranderingen ook doorwerken bij 
de jongeren, de groep waar het uiteindelijk om te doen is. De cultuur in organisaties, 
het personeelsbeleid, de samenstelling van het personeel en bijvoorbeeld training en 
coaching van medewerkers (om maar enkele zaken te noemen) zijn in deze optiek geen 
randvoorwaarden voor het plegen van interventies, maar factoren die direct verband 
houden met de effectiviteit.
Kortom: het belief-effect biedt ons concrete mogelijkheden om verder te werken aan 
effectieve interventies.
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7 Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat het belief-effect betrekking heeft op een empirisch 
fenomeen dat uitermate relevant is voor justitiële gedragsinterventies. Het verschaft 
ons een ander perspectief op deze interventies en op de werkzame factoren die daarin 
aan de orde zijn. Bovendien vormt dit perspectief een belangrijke aanvulling op onze 
kennis van ‘Wat werkt’, omdat het de aandacht richt op een tot nu toe onder belicht 
aspect van interventies: de uitvoeringspraktijk en met name de sociale dynamiek die 
daarin aan de orde is. Het belief-effect wijst ons op het belang van processen van bete-
kenisverlening door jeugdige delinquenten die een justitiële gedragsinterventie onder-
gaan en de factoren die hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zoals overtuigingen 
van professionals, de relatie tussen professionals en jongeren, enzovoort.
Binnen de What works-benadering zijn sociale professionals, en de rol die zij spelen 
bij het realiseren van effectieve interventies, nauwelijks in beeld. Toch vormen deze 
professionals waarschijnlijk de belangrijkste (institutionele) toegangspoort tot jeugd-
delinquenten en risicojongeren. We treffen deze professionals zowel binnen als buiten 
de justitiesector aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jeugdzorg, reclassering, justitiële 
jeugdinrichtingen en dergelijke, maar ook aan buurt- en jongerenwerk, verslavingszorg 
en de geestelijke gezondheidszorg. Ondanks het kwantitatieve belang van deze groep 
voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en sociaal probleemgedrag van jongeren, weten 
we nog erg weinig over hun kwalitatieve bijdrage aan het effectief tegengaan van pro-
bleemgedrag bij deze groep. Er zijn in het agogisch veld voldoende theorieën beschik-
baar over veranderkundige processen en hoe deze aan te wenden, maar het ontbreekt 
vaak aan kritische toetsing hiervan in de praktijk. Met andere woorden, we weten niet 
of deze theorieën ook ‘werken’. In het justitieveld is daarentegen veel aandacht voor 
het ontwikkelen van evidence-based kennis, maar hier ontbreekt – zoals we hebben 
gezien – het perspectief van de (sociale) professional en zijn aandeel in de uitkomst van 
interventies. Door de kennis over veranderkundige processen in het agogische veld te 
combineren met het streven naar effectieve interventies in het justitieveld, is het mo-
gelijk een nieuwe, innovatieve én praktijkgeoriënteerde onderzoeksagenda te realiseren 
die kan bijdragen aan effectieve interventies met jeugddelinquenten en risicojongeren. 
De rol van sociale professionals is hierbij cruciaal.
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Nawoord

Hans Moors en Ben Rovers

Veiligheid is een jong onderzoeksterrein. Het is bovendien een maatschappelijk feno-
meen en als begrip hard op weg een nieuwe toren van Babel te worden. Veiligheid is 
iets wat we allemaal willen, in onze privé-levens, in onze werksituatie, in onze samen-
leving. We willen onze veiligheid zelf vorm kunnen geven, maar ook dat over onze 
veiligheid wordt gewaakt.
Veiligheid gaat daarmee over het verbinden van diverse beleidsterreinen en actoren 
gericht op handhaving van recht en orde, over het voorkomen en bestrijden van uit-
eenlopende vormen van criminaliteit, over het versterken van sociale samenhang en 
leefbaarheid, over het voorkomen en beheersen van rampen of risico’s. Maar veilig-
heid gaat tegelijkertijd ook over het verdelen van taken en verantwoordelijkheden in 
de publieke sector en tussen publieke en private partijen, over publiek vertrouwen, de 
werking van het recht, het paradoxale effect van de groei van technologische ontwik-
kelingen en over de weerbarstige normaliteit.
Veiligheid is een dynamiek: een situatie of omgeving die mensen al sinds jaar en dag 
op verschillende manieren en op diverse gebieden proberen te realiseren. Op al deze 
(professionele) gebieden en vanuit de (wetenschappelijke) disciplines die ermee samen-
hangen, denken mensen na over veiligheid. Definities, praktische handleidingen, in-
terventies en instrumenten buitelen over elkaar. Dat is geen slechte ontwikkeling, wel 
een die zo nu en dan om reflectie vraagt.
De twee studies die in dit boek zijn opgenomen, hopen aan die reflectie bij te dragen 
door vanuit ‘tegendraadse perspectieven’ naar actuele thema’s in de veiligheid en vei-
ligheidszorg te kijken. In het ene stuk staan moslimradicalisme en het prachtwijken-
beleid centraal. Het andere gaat over de werking van justitiële jeugdinterventies. Beide 
studies zijn op het oog heel verschillend van inhoud en strekking. Ontleent het ene 
artikel zijn inspiratie aan cultuurhistorische en filosofische disciplines, het andere arti-
kel vindt in de medische sector aanknopingspunten voor een empirische onderbou-
wing van de interventiepraktijk in het veiligheidsveld. Wat beide studies bindt, is het 
uitgangspunt dat veiligheid mensenwerk is, mensenwerk in een niet aflatend proces 
van doorgaan en opnieuw beginnen. Beide artikelen maken duidelijk dat daar niets 
‘onwetenschappelijks’ en ‘zweverigs’ aan is. En dat je zo nu en dan eens vanuit mis-
schien onverwachte hoek de veiligheidspraktijk onder de loep moet durven nemen.
Het is prettig om dat mensenwerk ook mee te maken. De kracht van lectoraten zit in 
hun praktijkgerichtheid, in hun nabijheid tot het beroepenveld en in hun directe rela-
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tie met de docenten die studenten opleiden voor de praktijk. Lectoren hebben de taak 
onderzoek te stimuleren, maar niet als doel op zich. Het uitvoeren van (opdracht)on-
derzoek, volgens de wetenschappelijke regels van het spel, is een middel om bij docen-
ten vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, hun professionaliteit en deskundigheid 
te versterken. Uiteindelijk zijn het de studenten, de (beginnende) beroepsbeoefenaren 
die hiervan profijt moeten trekken. Avans Hogeschool heeft de lectoraten gebundeld 
die betrekking hebben op het brede veiligheidsdomein. Dat geeft kritische massa, niet 
alleen in de hogeschool, maar ook in het land. Graag richten wij een woord van dank 
aan de Raad van Bestuur en de academiedirecties die dat Expertisecentrum Veiligheid 
mogelijk hebben gemaakt. Veel dank gaat ook uit naar de staf en de leden van de ken-
niskring van het Expertisecentrum Veiligheid: het is goed werken met jullie!
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