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‘I was delayed, I was way-laid
An emergency stop
I smelt the last ten seconds of life
I crashed down on the crossbar
And the pain was enough to make
A shy, bald, Buddhist reflect
And plan a mass murder’
Stop me if you think you’ve heard this one before (1987)
The Smiths
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1
het probleem
Inleiding
Het veiligheidsvraagstuk is ingrijpend veranderd. Van oudsher was
de overheid de aangewezen instantie om de veiligheidstaak te vervullen. In de laatste twee decennia nemen steeds meer andere partijen, zowel publiek als privaat, taken en verantwoordelijkheden op
het gebied van veiligheid deels of zelfs in het geheel van de overheid over. Private bewakers op vliegvelden en in winkelcentra zijn
een bekend voorbeeld (o.a. Shearing & Stenning 1983; Rigakos &
Greener 2000; Wakefield 2003; 2005). Maar ook scholen, sportverenigingen en woonorganisaties hebben de zorg voor veiligheid verankerd in hun beleid. Om Presdee (2000) te parafraseren: een luid
en uitbundig carnaval van opspoorders en handhavers is losgebarsten. Een gevolg hiervan is dat de zorg voor veiligheid zich meer is
gaan richten op aangelegenheden van persoonlijke aard. Een voorbeeld zijn interventieteams die de veiligheid en leefbaarheid in steden
moeten verbeteren. Onaangekondigd komen ze langs om vervolgens
met de bewoners hun inkomen, de gezondheid en scholing van de
kinderen door te nemen. ‘Achter de voordeur’ heet deze aanpak. En
dan is er nog de situatie dat er steeds verdergaande veiligheidsmaat
regelen worden getroffen bij overtreding van gestelde regels. Zo kunnen winkeliers overtreders een winkelontzegging opleggen voor de
periode van een jaar tot alle winkels die meedoen aan de Collectieve
Winkelontzegging, een nieuw initiatief van het bedrijfsleven om op
eigen gelegenheid overlast tegen te gaan (Wesselink, Schuilenburg &
Van Calster 2009). In de kranten lees je bovendien dat soortgelijke
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s ancties ook worden ingevoerd in andere delen van de stad, bijvoorbeeld door middel van een tram-, horeca- of bioscoopverbod.
Boutellier (2002; 2011) wijst erop dat veiligheid een belangrijk
ordeningsprincipe is in het denken over en de inrichting van de
samenleving. Veiligheid heeft het karakter van een samenlevingsproject.1 In De veiligheidsutopie (2002) zoekt hij een verklaring in
een moreel onbehagen en een sterke behoefte aan veiligheid onder
burgers. Gronden hiervoor zijn een toename van het criminaliteits
probleem, een grotere gevoeligheid voor criminaliteit en overlast
en de toegenomen politieke betekenis van het veiligheidsprobleem.
Hoewel ze op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben,
menen ook Bauman (1999; 2000) en Simon (2007) dat het streven
naar veiligheid de vorm heeft gekregen van een nationaal maakbaarheidsoffensief. Veilig is heilig. Ook zij vragen aandacht voor de situa
tie dat de samenleving steeds meer in het teken is komen te staan van
het containerbegrip veiligheid en dat onveiligheid vrijwel unaniem
wordt gezien als een van de belangrijkste problemen waar we voor
staan.
Hoewel meerdere auteurs constateren dat veiligheid een centraal
ordeningsprincipe is voor de inrichting van de samenleving, is de
ordenende kracht van veiligheid allesbehalve een uniform en simpel
proces. De feitelijke situatie is uiterst complex en onoverzichtelijk.
Het einde van de hier slechts kort beschreven, redelijk grote veranderingen – (1) nieuwe partijen in de veiligheidszorg, (2) de toegenomen aandacht voor leefvelden als onderwijs en gezondheid, en
(3) de introductie van bijzondere sancties – is namelijk nog lang niet
in zicht. Het huidige veiligheidsprogramma is dan ook veel minder
homogeen en statisch dan we geneigd zijn te denken. Het is daarom
van belang nauwkeuriger te kijken naar de complexiteit van de zorg
voor veiligheid en zicht te krijgen op de veranderingen die zich
daarin hebben voltrokken. In de volgende paragrafen geef ik eerst

1

In De improvisatiemaatschappij (2011) spreekt Boutellier nog over twee andere ordeningsprogramma’s: een beschavingsdefensief en actieve burgerparticipatie.
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in hoofdlijnen de achtergrond weer van de veranderende veiligheidszorg vanaf de jaren 1980 aan de hand van de belangrijkste literatuur.
Vervolgens zet ik het probleem van dit boek uiteen. Daarna ga ik kort
in op de onderzoeksopzet en de gehanteerde aanpak. Ik besluit met
een leeswijzer van de elf hoofdstukken.
Veiligheid als ordeningsprogramma
Een snelle blik op de criminologische literatuur leert dat de theorie
vorming over de ordende kracht van veiligheid nog in een begin
stadium verkeert, zeker in Nederland. Hoewel het onderzoek hiernaar
een relatief korte geschiedenis heeft, lopen de bevindingen van de
meeste wetenschappers over de veranderingen op dit vlak echter niet
ver uiteen. Denk maar aan het werk van Crawford (1999), Bayley en
Shearing (2001), Johnston en Shearing (2003) en Terpstra (2010).
Wat deze studies in alle verscheidenheid bindt, is de vaststelling dat
publieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid mede worden verricht door andere partijen dan de overheid.
Het vergt in veel gevallen een gezamenlijke inspanning van overheid, bedrijfsleven en particulieren om urgente veiligheidsproblemen
aan te pakken. Zo zijn in de afgelopen decennia nieuwe initiatieven
ontstaan waarin niet alleen de overheid, en in het verlengde daarvan de politie, een taak op dit terrein vervult, maar er uiteenlopende
maatschappelijke en internationale actoren actief zijn waarvan het
inmiddels vanzelfsprekend is dat ook zij – in eigentijds jargon – verantwoordelijkheid nemen en zelf veiligheidsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren. In meer of mindere mate is daarbij sprake van
samenwerking met de overheid.
De ‘responsibilisering’ (Garland 1996; 2001: 124-127) van andere
actoren dan politie en justitie is hierbij een belangrijke strategie. Met
deze strategie wordt een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling in
de veiligheidszorg gecreëerd. Zo is de aanpak van onveiligheid niet
langer een zaak van het strafrechtelijke apparaat alléén, maar ook
van scholen, voetbalclubs, private bewakingsdiensten, woningbouwcorporaties, burgers, ziekenhuizen, zorg- en w
 elzijnsinstellingen,
9
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arbeidsbureaus, winkeliersverenigingen, verzekeraars, energiebedrijven, uitkeringsinstanties en bewonersinitiatieven. De responsibilisering van deze partijen komt voort uit het inzicht dat de
traditionele strafrechtelijke aanpak te beperkt is voor een effectieve
aanpak van het veiligheidsvraagstuk. De achterliggende gedachte
is dat het criminaliteitsniveau in een open en welvarende samen
leving hoog is en waarschijnlijk hoog blijft, en dat de overheid maar
beperkte mogelijkheden heeft om deze problematiek het hoofd te
kunnen bieden (Van Swaaningen 2004). De politie heeft geen tijd
om zich met ieder delict bezig te houden en geeft bepaalde vormen
van criminaliteit minder prioriteit. Ook justitie mist de capaciteit
om elke vorm van criminaliteit aan te pakken en te vervolgen. Taken
op dit gebied worden in toenemende mate overgeheveld naar andere
actoren die daar ook een eigen invulling aan geven. Enerzijds worden
zo maatschappelijke instituties die het dichtst bij de bevolking staan
verantwoordelijk gemaakt voor het veiligheidsprobleem. Anderzijds
worden ‘politieachtige’ taken steeds meer uitgevoerd door commerciële actoren, bijvoorbeeld de bewaking van plaatsen als winkelcentra, vliegvelden en gated communities. In het meest ideale geval moet
een succesvolle responsibilisering ertoe leiden dat er een zekere mate
van zelfredzaamheid ontstaat bij de actoren die verantwoordelijk zijn
gemaakt voor de veiligheidszorg.
De consequentie van dit alles is dat er in toenemende mate oplossingen voor problemen worden gevonden in een multidisciplinaire
aanpak waarin naast de overheid ook andere spelers zijn betrokken.
Die aanpak kan een relatief eenvoudige structuur hebben, bijvoorbeeld in het geval van het project Burgernet dat tot doel heeft de
veiligheid te vergroten in de woon- en werkomgeving van burgers.
Personen die zich voor dit project hebben aangemeld, ontvangen
een bericht van de politie wanneer er een kind wordt vermist of een
inbreker actief is. Deze berichten worden verzonden naar de deelnemers die zich in een bepaalde straal rond het incident bevinden.
Wanneer de deelnemers iets zien wat relevant is voor de desbetreffende zaak, kunnen zij bellen met het algemene politienummer en
10
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v ertellen wat zij hebben gezien (Van Calster & Schuilenburg 2009).
Maar samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen kunnen ook ingewikkelder in elkaar steken dan het ‘tweepartijen
systeem’ van Burgernet. De samenstelling van hennepteeltteams is
hier een voorbeeld van. Deze teams bestaan naast ambtenaren van
gemeente en politie ook uit personeel van woningbouwcorporaties
en energiebedrijven en houden zich bezig met het opsporen en ontmantelen van illegale wietplantages.
De voorbeelden van Burgernet en hennepteeltteams lijken heel
verschillend, maar toch hebben ze ook veel gemeen. Was het handhaven van veiligheid vroeger vooral een verticale aangelegenheid
waarbij de overheid het monopolie had, nu lijken publieke en private partijen veel meer op gelijke voet met elkaar te staan. De samen
werking in netwerkachtige structuren tussen publieke en private
partijen heeft zo een horizontalisering van onderlinge verhoudingen aanzienlijk bevorderd. Verschillende en vooral Engelse termen
zijn geïntroduceerd om deze horizontalisering van de veiligheids
aanpak te beschrijven: ‘multilateralisation’ (Bayley & Shearing 2001),
‘
preventative partnerships’ (Garland 2001), ‘third party policing’
(Mazerolle & Ransley 2005), ‘pluralisation’ (Loader 2000; Jones &
Newburn 2006), vervagend blauw (Van Steden & Hageman 2008) – en
zo meer. Hoewel ieder van deze termen een ander accent legt, komen
ze overeen in de constatering dat de uitoefening van ‘politieachtige
taken’ (policing) niet meer exclusief is voorbehouden aan de ‘politie’
(police). Daarvoor in de plaats zijn andere organisatievormen gekomen. In de bestuurskunde wordt dit een overgang van government
naar governance genoemd (o.a. Crawford 1999; Pierre 2000; Newman
2001; Frissen 2002). De uitvoering van het veiligheidsvraagstuk vindt
daarbij steeds meer plaats in de vorm van netwerken of arrangementen tussen overheid, bedrijven en particulieren. De formalisering van
de samenwerking geschiedt door contracten of gelijksoortige overeenkomsten als protocollen en convenanten. Een convenant is een
op schrift gestelde afspraak om samen te werken en een veelgebruikt
middel om de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de
11
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deelnemende partijen vast te leggen, zoals de te bereiken doelen en
resultaten en de manier waarop informatie tussen de partijen wordt
uitgewisseld. Het argument is dat de gemaakte afspraken in een dergelijke overeenkomst beter zullen worden nagekomen dan door eenzijdig opgelegde verplichtingen (‘bevelsmacht’). Dit wordt versterkt
door het idee dat er met de overeenkomst geen ruimte meer is voor
vrijblijvendheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009: 4).
Deze ontwikkelingen lijken in het algemeen weinig vragen op te
roepen. De meeste studies naar de centrale rol van veiligheid in de
samenleving houden zich vooral bezig met het strafrechtelijke systeem en zijn belangrijkste actoren: politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en de reclassering. De aandacht gaat
daarmee uit naar het optreden van de overheid en de effectiviteit van
strafrechtelijk ingrijpen, dat wil zeggen, het strafrecht als hét middel om de samenleving veiliger te maken en het publiek te beschermen tegen criminaliteit en overlast. Hoewel daar internationaal en
nationaal in de afgelopen jaren wel voorzichtig verandering in komt,
wordt er veel minder gekeken naar de rol van woningbouwcorporaties, winkeliers, verzekeraars en energiebedrijven en is het criminologische onderzoek naar de samenwerking van diezelfde partijen met
de overheid, op zijn zachtst gezegd, mager te noemen. Wetenschappelijk inzicht en kennis ontbreken hoe nieuwe partijen omgaan met
hun verantwoordelijkheden en op welke wijze de samenwerking in
de dagelijkse werkelijkheid functioneert (Hoogenboom 2009c: 59;
Broekhuizen, Van Steden & Boutellier 2010).2 Hoe oefenen de nieuwe
partijen bijvoorbeeld hun taken uit, hoe vullen ze hun toezicht in,
welke technieken hanteren ze, hoe werken ze samen, wat voor straffen delen ze uit, welke waarheden houden ze erop na?

2

Positieve uitzonderingen zijn studies over het verzekeringswezen en de particuliere
beveiliging. Een goed voorbeeld is Insurance as governance van Ericson, Doyle en
Barry (2003) over de praktijk van de verzekeringsindustrie. In Nederland hebben
Hoogenboom (1994) en Van Steden (2007) pionierswerk verricht naar de particuliere
recherche en private bewakingsindustrie.

12
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Het hoe
Ook dit boek gaat over het ordeningsprincipe van veiligheid. Alleen
wil het de bestaande analyses verbreden met het probleem hoe veranderingen plaatsvinden in veiligheid. Ik spreek bewust van ‘hoe’ om
de beperkingen van een ‘waardoor-benadering’ te overwinnen. Ik
kom hier nog uitgebreid op terug, hier is het vooral van belang vast
te stellen dat in de veiligheidsliteratuur de vraag hoe veranderingen
plaatsvinden, niet wordt gesteld of op inspirerende wijze wordt geproblematiseerd. De veranderingen worden simpelweg geconstateerd.
Mijn stelling is dat het hierdoor onduidelijk blijft welke processen
de geconstateerde veranderingen dragen. Op dit punt bevat de literatuur over veiligheid een leemte en behoeft ze aanvulling. De conclusie dat het veiligheidsvraagstuk is veranderd, ligt namelijk voor de
hand. Veel lastiger is de vraag hoe veranderingen plaatsvinden en
wat de consequenties hiervan zijn voor het veiligheidsvraagstuk. Met
deze vraag schuif ik de complexiteit van het veiligheidsvraagstuk niet
onder tafel, maar plaats haar juist in het centrum van mijn analyse.
Verandering, zo zou ik logischerwijs willen beweren, is geen tijdelijk,
voorbijgaand verschijnsel, iets wat opeens ophoudt te functioneren of
wat beleidsmakers en politici terzijde kunnen schuiven, maar is een
grondgegeven van menselijke samenlevingen. Verandering is onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke realiteit en daarmee
inherent aan de ordening van de samenleving.3 Of we het dan hebben over veiligheid in ruimtelijke, programmatische, institutionele of

3

Het idee van verandering als constante factor van de maatschappelijke werkelijkheid is door velen op verschillende wijzen verwoord. Het is niet mijn bedoeling om
een volledig overzicht te geven van de auteurs die hierop hebben gewezen. Wel wil
ik kort de socioloog Norbert Elias ([1970] 1971: 114-148) aanhalen die erop wijst
dat de sociale wetenschappen zich meer zullen moeten verhouden tot verandering
als universeel kenmerk van menselijke samenlevingen. Volgens Elias ontbreekt het
aan voldoende denk- en onderzoeksmiddelen om de factor van verandering uit te
kunnen drukken. Hij schrijft dat we de neiging hebben te veel te denken vanuit de
kenmerken van rust en onveranderlijkheid. Begrippen als ‘norm’, ‘individu’, ‘structuur’ of ‘maatschappij’ hebben het karakter van een geïsoleerd object in rusttoestand.
Hiermee gepaard gaat volgens Elias ‘een waardering voor het onveranderlijke als het
eigenlijke en wezenlijke van verschijnselen’ ([1970] 1971: 123).

13
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andere zin, constant vinden veranderingen plaats. Het lijkt daardoor
logisch te vertrekken vanuit de verandering zelf om te kijken naar de
maatschappelijke werkelijkheid en de uitvoering van de veiligheidszorg.
In dit boek zal ik het dynamische karakter van de veiligheidszorg centraal stellen. Ik ben van mening dat dit nodig is omdat een
analyse van de veiligheidszorg anders statisch en steriel dreigt te blijven. Door alleen oog te hebben voor de veranderingen die hebben
geleid tot de nieuwe situatie in de veiligheidszorg wordt de laatste
namelijk systematisch beroofd van de mogelijkheid om zélf veranderlijk te zijn. Er wordt bevestigd wat er al is, zonder de processen
in ogenschouw te nemen die dezelfde veranderingen weer kunnen
opheffen. Vandaar dat mijn doel niet zozeer is vast te stellen welke
veranderingen aan de basis staan van de huidige veiligheidszorg, als
wel de processen bloot te leggen die inherent zijn aan diezelfde veranderingen. Dit betekent dat op een fundamenteler niveau op zoek
moet worden gegaan welke dynamiek ten grondslag ligt aan het ontstaan en verdwijnen van de omvormingen in de veiligheidszorg. Ik
beoog namelijk niet zozeer aan te tonen dat de verklaringen in de
literatuur voor de nieuwe situatie onjuist zijn, als wel hen terug te
plaatsen in een meer algemeen perspectief op veranderingen. Op die
manier hoop ik andere accenten te kunnen leggen dan tot nu toe is
gedaan in de veiligheidsliteratuur en aan te tonen dat het vraagstuk
van verandering nog niet tot zijn uiterste is doordacht.
Wat ik in dit boek dus niet ga doen, is mij uitgebreid bezighouden
met de vraag waardoor het veiligheidsvraagstuk is veranderd. Op het
eerste gezicht lijkt het verschil tussen het hoe en waardoor een grammaticale of semantische kwestie, zonder veel praktisch belang. Dat
is het niet. De vraag naar het waardoor heeft vooral betrekking op
de economische, politieke en culturele context waarin veranderingen
plaatsvinden. Factoren die hier een verklaring voor kunnen bieden,
zijn al langer lopende maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, globalisering en de opkomst van nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën (o.a. Beck ([1986] 1992; 1999; Sassen
14
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1991; Castells 1996; 1997; 1998; Bauman 2000; 2006). Met deze ontwikkelingen verandert ook de context waarbinnen de veiligheidszorg
wordt uitgeoefend. Ze hebben dus consequenties voor de positie van
de overheid en de aanpak van concrete en specifieke problemen van
onveiligheid, of het nu gaat om een verminderd vertrouwen van de
bevolking in het oplossend vermogen van de overheid of om populistische discussies over de hoogte van straffen. Hoewel analyses
van dergelijke ontwikkelingen vruchtbare inzichten bieden in de
veranderingen in de veiligheidszorg en de wijze waarop veiligheid
tegenwoordig is ingebed in onze samenleving, wil ik met de vraag
hoe veranderingen in de veiligheidszorg plaatsvinden de zaken toch
anders benaderen. Een meer algemene verklaring is nodig om de veranderingen in veiligheid die we nu doormaken (onder invloed van
individualisering en globalisering) goed te kunnen begrijpen. Voor
die verklaring is het noodzakelijk meer in te zoomen op het vraagstuk van verandering zelf, zonder hierbij terug te hoeven grijpen op
bredere maatschappelijke ontwikkelingen.
Klassieke tegenstellingen
De wereld staat niet stil. ‘Niets gebeurt tweemaal en niets zal tweemaal
gebeuren’, schreef de Poolse dichteres en Nobelprijswinnaar Wisława
Szymborska in Roepen naar Yeti ([1957] 1999). Ook morgen zullen er
nieuwe veranderingen zijn. Vandaar dat ik een algemene verklaring
wil ontwikkelen van veranderingsprocessen in relatie tot veiligheid.
Daarmee stel ik mij tot doel te laten zien hoe veranderingen ontstaan
in de huidige veiligheidszorg en wil ik tal van statische begrippen uit
de veiligheidsliteratuur op zijn minst problematiseren. In de veiligheidsliteratuur kom je namelijk veel statische begrippen of pasklare
structuren tegen die veiligheidsdenkers gebruiken om ‘de realiteit’ te
zien. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van begrippenparen als
‘micro-macro’, ‘subject-object’ en ‘publiek-privaat’. Deze begrippen
worden onderling tegenover elkaar gesteld als elkaars ontkenning
en aan elke pool van de tegenstelling wordt een aantal vaste karakteristieken toegeschreven. In het geval van ‘publiek-privaat’ vallen
15
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deze kenmerken dan samen met een specifieke vorm van veiligheidshandhaving. Wanneer de keuze tussen publiek en privaat zo extreem
mogelijk wordt aangezet, kan met betrekking tot een publieke handhaving worden gedacht aan elementen als de overheid, wet, schuld,
repressief, strafrecht, gemeenschap en non-profit. Een private handhaving daarentegen wordt gekenmerkt door het bedrijfsleven, contract, risico, preventief, civielrecht, groep en het oogmerk van winst.
Bij deze tegenstelling kunnen echter serieuze vraagtekens worden geplaatst. Het nadeel van deze opsplitsing is de eenzijdigheid
en de afwezigheid van nuances. Zo bekrachtigt de ene opsomming
rechtstreeks de kenmerken van de andere opsomming. In de regel
gaat men er dan ook van uit dat deze tegenstellingen niet altijd even
goed opgaan, maar wel nuttig zijn om de laatste ontwikkelingen in
de veiligheidszorg met een paar grove pennenstreken neer te zetten.
Toch is in de praktijk het onderscheid tussen publiek en privaat lastig
toepasbaar. Zo zijn de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven veel te complex om in termen
van publiek en privaat te vatten. Sterker nog, het onderscheid ‘publiekprivaat’ lijkt in het huidige veiligheidslandschap juist te vervagen
en plaats te maken voor, wat met een deftig woord wordt genoemd,
hybride verbanden waarin de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen opnieuw worden uitgevonden,
geformuleerd en gelegitimeerd. Het is daardoor des te verwarrender
en onjuister om dergelijke dichotomieën te blijven gebruiken als de
feiten de kenmerken van deze termen twijfelachtig maken.
Een tweede bezwaar dat kan worden gemaakt bij een dergelijke
tegenstelling is dat een belangrijk probleem met betrekking tot het
veiligheidsvraagstuk, namelijk het proces dat aan iedere ordening
voorafgaat en waardoor deze wordt gevormd, behendig maar nogal
onbevredigend wordt omzeild. Het is een formalistisch onderscheid
dat geen recht doet aan de maatschappelijke realiteit die aanzienlijk
ingewikkelder is. Zo kan het onderscheid ‘publiek-privaat’ je wel iets
vertellen over de kenmerken van beide polen, maar het biedt geen
inzicht hoe die kenmerken tot stand zijn gekomen. Er wordt namelijk
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geredeneerd vanuit een vast punt of reeds geconstitueerde categorie,
waarmee men zich afkeert van het idee dat de maatschappelijke realiteit an sich nooit stabiel of statisch is. Whitehead noemde dit de
‘fallacy of bifurcation’ ([1920] 1964: 30-31; zie ook: Halewood 2005).
Hieronder verstaat hij de menselijke neiging om het procesmatige
en veranderlijke van de werkelijkheid op te delen in conceptueel
gezien strikte onderscheidingen of vooraf afgebakende principes.
Een tekortkoming van een dergelijke benadering is dat ze niet duidelijk kan maken hoe een bepaalde ordening is ontstaan en precies
deze eigenschappen heeft gekregen en geen andere. Een belangrijke
vraag is dan hoe veranderingen in de werkelijkheid kunnen worden
onderzocht zonder te vertrekken vanuit een vast punt dat altijd als
hetzelfde toepasbaar is.
Door het stellen van een dergelijke vraag wil ik aandacht vestigen op het feit dat er nog nauwelijks theorie is op dit gebied. De
algemene typering van veiligheid als ordeningsprincipe legt immers
geen rekenschap af van de voortdurende veranderingen die binnen
dat veld plaatsvinden. Meer nog: de constante factor van verandering
wordt niet als vertrekpunt van analyse genomen. En juist doordat
men zich netjes houdt aan vaste en pasklare structuren zullen veranderingen in veiligheid ook nooit goed in beeld komen of in voldoende mate worden onderkend. Het blijft bij losse constateringen,
bijvoorbeeld dat veiligheid een complex en tegenstrijdig goed is of
dat ordening in een open samenleving zich lastig laat organiseren.
Daarom zijn er analytische instrumenten nodig om veranderingen
te kunnen identificeren en te verklaren, waarbij de eerder genoemde
nadelen adequaat worden ondervangen. Meer bepaald is er een dynamisch perspectief nodig dat een beter begrip kan geven van de complexiteit van de huidige veiligheidszorg en dat instrumenten biedt om
de meest relevante veranderingen die daarin plaatsvinden, te kunnen
onderzoeken.
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Theorie en praktijk
In dit boek wil ik stapsgewijs komen tot een dynamisch perspectief op
de veiligheidszorg. Ik merkte al op dat veiligheid een containerbegrip
is. Het is een zodanig breed begrip dat alles erin kan worden weg
gestopt. Alles wat maar in de verste verte iets te maken lijkt te hebben
met veiligheid, van de productie van voedsel tot de verandering van
het klimaat, wordt onder die noemer gebracht. Hoewel achter veiligheid een waaier aan betekenissen schuilgaat en er vele soorten veiligheid in omloop zijn, houd ik me vooral bezig met het verhaal waarin
de klassieke staat zijn verantwoordelijkheid aan het verliezen is op
het gebied van overlast en criminaliteit. Waar de aanpak van deze
vormen van onveiligheid voornamelijk in verband werd gebracht
met de taakstelling van de overheid, staat een heldere afbakening van
overheidstaken en taken van andere partijen in toenemende mate
onder druk. De reeds geschetste maatschappelijke ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd dat de organisatie van veiligheid verdeeld is
geraakt over vele partijen. Deze problematiek heeft niet alleen consequenties voor de concrete uitoefening van veiligheidstaken, maar
raakt ook meer abstracte begrippen als burgerschap en de ruimtelijke
infrastructuur van de stad.
Om een duidelijk beeld te krijgen wat er allemaal is veranderd met
betrekking tot dergelijke kwesties, acht ik het nodig meer onderzoek
te doen naar de achtergrond van de hedendaagse maatschappij en
het vraagstuk van veiligheid hierbinnen. Hiervoor beschrijf ik in het
volgende hoofdstuk allereerst de meest relevante veranderingen in
veiligheid om daarna een dynamisch en meer algemeen perspectief
te ontwikkelen om veranderingen – op deze plek en in deze vorm –
preciezer te kunnen analyseren. Met dit perspectief kan vervolgens
ook worden gekeken naar de consequenties van die veranderingen
met betrekking tot burgerschap en de stedelijke ruimte. Dan gaat het
om kritische vragen of andere veiligheidsopdelingen gepaard gaan
met uitsluiting van bepaalde groepen tot delen van de stad en wat
bepaalde veranderingen betekenen in termen van rechtsgelijkheid
voor burgers. Ook kun je met dat dynamische perspectief empirisch
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onderzoek doen naar de dagelijkse gang van zaken in gemengde
samenwerkingsverbanden. Over de gebruikte methoden van onderzoek wil ik het volgende alvast kwijt.
Theoretisch onderzoek
Het belangrijkste doel van het theoretische onderzoek is het ontwikkelen van een dynamisch perspectief dat kan worden gebruikt
bij de beantwoording van de vraag hoe veranderingen in veiligheid
plaatsvinden. Vanzelfsprekend zijn er verschillende mogelijkheden
en wetenschappelijke richtingen om dit probleem uit te werken. In
de criminologie, om de meest voor de hand liggende discipline te
noemen, zijn er elementen aanwezig die, hoewel vaak niet volledig
uitgewerkt en onderbouwd, nauw aansluiten bij het probleem van
dit boek. Zo trekken verschillende auteurs de conclusie dat de studie naar veiligheid zich moet gaan richten voorbij de traditionele
tegenstelling van de p-woorden ‘publiek’ en ‘privaat’ (o.a. Kempa,
Carrier, Wood & Shearing 1999; Bayley & Shearing 2001; Marx 2001;
Hoogenboom & Muller 2002). Maar in het algemeen schrijven deze
auteurs weinig tot niets wat dit op theoretisch niveau impliceert of op
welke conceptuele problemen deze constatering stuit. Dus aan hen
heb je niet veel bij het exploreren van de kwestie wat het betekent te
vertrekken vanuit de veranderlijkheid of het procesmatige karakter
van de werkelijkheid zelf.
Meer aanknopingspunten zijn te vinden in de bestuurskunde
en de sociologie. In het laatste geval denk ik aan de actor-netwerk
theorie van de Franse socioloog Bruno Latour (1991; 2007) waarin de
relaties en de interacties worden onderzocht tussen mensen, objecten
en leefomgevingen. Als Latour relaties en interacties vooropstelt om
de mogelijkheidsvoorwaarden van fenomenen te onderzoeken, dan
is dat omdat volgens hem de gebruikelijke ‘moderne’ tegenstellingen zoals ‘subject-object’, ‘cultuur-natuur’ en ‘politiek-wetenschap’
onvoldoende geschikt zijn om het hybride karakter van problemen te
kunnen begrijpen. Daarmee bedrijft hij een vorm van empirische filosofie. Daarin worden de mogelijkheidsvoorwaarden van fenomenen
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niet op een transcendentale manier onderzocht, maar door bestudering van de wisselwerking tussen wetenschappers, tijdschriften, theo
rieën, instrumenten en politieke opvattingen. Latours niet-moderne
benadering van wetenschap, techniek en politiek heeft in de loop der
tijd de nodige kritiek gehad (o.a. Williams & Edge 1996; Dijstelbloem
2007: 47-54; Verbeek 2011). Een belangrijke kritiek is dat hij te weinig
aandacht heeft voor bestaande machtsstructuren. Ook stelt Latour
zich te veel op het standpunt dat entiteiten vooral bestudeerd moeten
worden in termen van hun effecten op andere entiteiten. Hierdoor
wordt het bijvoorbeeld moeilijk om de ervaringen en intenties achter
handelingen van personen mee te nemen.
In de bestuurskunde denk ik aan het werk van Paul Frissen. Of
hij nu een boek schrijft over De versplinterde staat (1991) of De virtuele staat (1996), dan wel over De lege staat (1999) of over De staat
van verschil (2007a), steeds thematiseert hij de complexiteit van
het beleidsdenken en de spanningen hierbinnen, en koestert hij
het uitgangspunt van meervoudigheid, ambiguïteit, ongelijkheid
en verschil. Zo gaat Frissen ervan uit dat we leven in een polycentrische samenleving, zonder een enkel machtscentrum als focus.
Organisatiepatronen hebben een netwerkkarakter gekregen met als
gevolg dat centrale vormen van sturing en regulering problematisch
zijn geworden. De insteek van Frissen, hoe vernieuwend die in de
bestuurskunde toch is, gaat volgens critici voorbij aan de vraag van
de samenleving om meer ordening en daarmee naar de theoretische
en normatieve ‘vraag naar de ordening van verschillen’ (Boutellier
2007). Frissen biedt ook weinig empirische onderbouwing en geeft
geen duidelijk perspectief op een andere bestuurspraktijk.
Daargelaten of bovenstaande bezwaren nu helemaal terecht zijn,
heb ik besloten me te richten op een filosofische benadering van de
problematiek met als doelstelling iets meer te kunnen zeggen over
de vraag hoe veranderingsprocessen werken. Deze vraag is voor een
belangrijk deel ook een filosofische vraag waarop het antwoord een
bijdrage kan leveren aan verder sociaalwetenschappelijk onderzoek
naar het dynamische karakter van de veiligheidszorg. Ik sluit mij
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hierbij aan bij Giddens die stelt dat ‘sociale wetenschappen zijn losgeslagen als ze niet onmiddellijk gerelateerd worden aan filosofische
problemen waarmee diegenen die haar beoefenen geconfronteerd
worden’ (1984: xvii). De filosofische stroming die het meest geschikt
lijkt om inspiratie te bieden voor een antwoord is het Franse differentiedenken, en meer in het bijzonder het werk van Michel Foucault
(1926-1984), Gilles Deleuze (1925-1995) en Gabriel Tarde (1843-1904).
Foucault en Deleuze behoren met Jean-François Lyotard en Jacques
Derrida tot de belangrijkste vertegenwoordigers van een stroming in
de filosofie die draait om het denken in differenties (o.a.: Oosterling
1996; Kimmerle 2000). Tarde kan met Friedrich Nietzsche, Henri
Bergson en Martin Heidegger als een belangrijke voorloper van het
differentiedenken worden gezien.
Relevant is dat in het differentiedenken het representatiedenken
ter discussie wordt gesteld, dat ik eerder illustreerde aan de hand van
het begrippenpaar ‘publiek-privaat’. Dit representatiedenken stelt de
eenheid of de identiteit van de dingen voorop en kan daardoor moeilijk omgaan met veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. Het
blinkt vooral uit in het idee dat het scheppen van orde een kwestie
is van generaliseren, classificeren, definiëren en onderscheiden van
allerlei overzichtelijke schema’s en algemene categorieën. In kritiek
hierop benadrukken differentiedenkers het bestaansrecht van ‘het
verschil’. Zij zien de werkelijkheid als iets waarin alles voortdurend
‘verschilt’ en waarin steeds nieuwe kwaliteiten worden geproduceerd
en andere betekenissen tot stand komen. Derrida hanteert hiervoor
de term différance, een neologisme dat ‘noch een woord, noch een
concept’ (1972: 3) is en waarin de betekenissen – ‘verschillen’ en ‘uitstellen’ – van het werkwoord différer terugkomen. De achterliggende
gedachte is datgene wat zich de facto voordoet slechts als zodanig kan
bestaan doordat het figureert in een context met andere, onderling
verschillende, elementen. Doordat deze context steeds wisselt, is ook
de betekenis van die vermeende feitelijkheid steeds anders. Daarbij is
er geen fundament meer dat het verschil nog grondt. Hoogstens kun
je spreken van een spanning die de oorsprong zelf tekent en waarbij
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er slechts recht aan het verschil kan worden gedaan wanneer het niet
wordt herleid tot een oppositie binnen een eenheid of identiteit. De
consequentie hiervan is dat het denken zichzelf nooit kan verabsoluteren en afsluiten. Het bevindt zich in een veld van onophefbare spanningen, paradoxen en aporieën en kan alleen zijn integriteit bewaren
wanneer het zijn eigen ontoereikendheid toont (Lyotard 1979).
In het werk van Foucault, Deleuze en Tarde meen ik de meeste
aanknopingspunten te kunnen vinden om de volle complexiteit te
onderzoeken van de problemen die hierboven al kort zijn benoemd.
Wat deze auteurs met elkaar gemeen hebben, is dat ze in hun werk
het procesmatige en veranderlijke van de werkelijkheid centraal stellen. Ze willen een wereld begrijpen die in principe nooit stilstaat.
Daarbij geven ze kwesties die niet eenduidig zijn een plaats en onderzoeken ze de relaties tussen een veranderlijke werkelijkheid en onze
denkbeelden hierover. Hun inzichten en vocabulaire kunnen zo een
bijdrage leveren aan een verrijking van het debat over de veranderingen in het veiligheidsvraagstuk en vind ik hierdoor relevant om
het probleem van dit boek adequaat te kunnen behandelen. Ik stel
mij daarom ten doel om Foucault, Deleuze en Tarde in verband te
brengen met de vraag hoe veranderingen in veiligheid plaatsvinden.
In de behandeling van hun denken zal ik te werk gaan op een manier
die recht doet aan hun teksten. Over de keuzes die ik daarbij heb
gemaakt, kom ik later nog te spreken. Wel wil ik alvast opmerken dat
ik hun werk niet benader als kant-en-klare theorieën die erop wachten om toegepast te worden op het probleem van dit boek. Denken
is niet hetzelfde als reproduceren. Mijn doel is juist te denken in hun
denken en er iets aan toe te voegen. Dit betekent dat allereerst het
filosofische probleem moet worden onderkend waarmee Foucault,
Deleuze en Tarde zich bezighouden. Vervolgens kan met hun concepten worden gespeeld en kunnen deze ook worden omgevormd tot
nieuwe denkinstrumenten waarmee het dynamische karakter van de
veiligheidszorg kan worden onderzocht.4 Anders dan bijvoorbeeld de
4

In La révolution moléculaire onderscheidt Félix Guattari (1977: 18), die samen met
Deleuze vijf boeken schreef, twee manieren om het denken van een andere auteur te
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vroege, op het structuralisme georiënteerde, Foucault presenteer ik
hem in mijn theoretische onderzoek als een denker die telkens zoekt
naar de wijze waarop macht zich actualiseert in concrete situaties.
Het is zodoende niet macht als leeg begrip dat haar toepassing verklaart, maar het zijn de uiteenlopende manieren waarop macht zich
manifesteert die invulling geven aan het concept macht. Door het
denken van Foucault, Deleuze en Tarde bovendien te relateren aan de
context van de veiligheidszorg meen ik er ook een beter begrip van te
kunnen maken. De consequentie hiervan is dat ook het gedachtegoed
van Foucault, Deleuze en Tarde zal veranderen, zonder dat in het uiteindelijke resultaat iedere gelijkenis met hun werk is verdwenen.
Empirisch onderzoek
Het doel van het empirische onderzoek is het genereren van kennis en meer inzicht in de samenwerking van partijen met verschillende achtergronden (denkwijze, taal, mentaliteit, instrumenten)
in de aanpak van veiligheidsproblemen. Literatuur uit de bestuurskunde, organisatiewetenschappen en organisatiepsychologie wijst
op de complicaties die zich kunnen voordoen wanneer organisaties
met elkaar samenwerken die op verschillende niveaus zijn georganiseerd en hun eigen invalshoek, opvattingen en belangen hebben.
Daarom ben ik benieuwd naar, zoals Amerikanen dat zo mooi kunnen zeggen, what’s happening on the ground. Op dit terrein is echter nog weinig onderzoek gedaan in de veiligheidsliteratuur (o.a.
Crawford 1999; Terpstra & Kouwenhoven 2004). Om tot een zinvol
onderzoek te komen, ga ik ervan uit dat de te onderzoeken samenwerkingsverbanden geen passieve vormen zijn, maar actieve processen van betekenisgeving. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in
het feit dat samenwerkingsverbanden blootstaan aan economische

benaderen: ‘Die van de universitaire intellectueel die de tekst in zijn geheel aanvaardt
of verwerpt, en die van de gepassioneerde liefhebber die hem tegelijkertijd aanvaardt
en verwerpt, die hem manipuleert zoals het hem past en probeert zich ervan te bedienen om zijn coördinaten te verduidelijken en zijn leven te oriënteren. De enige houding die op dit terrein toelaatbaar is, is te proberen een tekst te laten functioneren.’
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invloeden, politieke druk, publieke verwachtingen, en interne sociale
en machtsmechanismen. Ondanks formele begrenzingen als wetten
en convenanten is er bovendien altijd handelingsruimte om de afgesproken maatregelen wel of niet toe te passen. Deze ruimte hangt
samen met de complexiteit van de sociale werkelijkheid en de mate
van beleidsvrijheid die actoren in een specifieke context hebben.
Op een abstracter niveau betekent dit dat er in zo’n verband allerlei
krachten werkzaam zijn waar actoren betekenis aan toekennen en
die een bepaald effect produceren en een bepaald nut dienen. Denk
alleen al aan het vertrouwen dat partijen in elkaars optreden moeten
hebben (Coleman 1990: 177-196; Crawford 1999: 112-113; Edelenbos
& Klijn 2007). Maar ook persoonlijke opvattingen en emoties kunnen een belangrijke rol spelen (Fineman 2000). In het algemeen zijn
deze kwesties moeilijk schriftelijk vast te leggen en zijn ze ook niet
juridisch afdwingbaar. Het is echter opvallend dat veel criminologisch onderzoek zich wel richt op meetbare uitkomsten van veiligheidsmaatregelen (nut, winst, efficiency, beleidseffecten), maar niet
op de actoren die deze maatregelen moeten uitvoeren (zie bijvoorbeeld: Home Office 2009).
Het empirische onderzoek heeft dus niet tot doel een ‘objectieve
analyse’ van de dagelijkse werkelijkheid te bieden. De nadruk ligt
niet op de meetbare output (gestelde beleidsdoelen) en outcome (gewenste maatschappelijke resultaten) van de gepleegde interventies
in termen van aanhoudingen, oplossingspercentages of verbetering
van het subjectieve veiligheidsgevoel. Nelen stelt in zijn oratie Evidence maze dat ‘evaluatie meer behelst dan de instrumentele vraag
of iets werkt of niet’ (2008a: 28). Het gaat er volgens hem ook om
de ratio bloot te leggen van de dynamiek en mechanismen van de
criminaliteitsbestrijding (zie ook: Garland 1990: 200; Wood 2006:
232; Nelen 2008b). Een manier om dit te doen, is door te kijken naar
de interacties tussen de deelnemende actoren op de werkvloer. Hoe
gaan ze met elkaar om en hoe kijken ze naar elkaar? Welk taalgebruik bezigen ze en wat hopen ze te bereiken? Hoe interpreteren ze de
gemaakte afspraken en welk belang kennen ze toe aan de handhaving
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daarvan? Aandacht gaat dus uit naar de percepties, stijlen en waarden van de partijen, de interpretaties en betekenissen die ze hechten aan hun gedrag en de directe omgeving, de taal die ze hanteren,
de emoties die ze hebben, de frustraties, vreugde en schaamte die ze
kennen, kortom: alles wat het leven onvoorspelbaar, afwisselend en
vooral zo veranderlijk maakt.
In de wetenschap dat op dit punt nog veel winst is te boeken en
dat kwalitatief onderzoek zich leent voor onderzoek naar de betekenisgeving van dergelijke processen, zal ik vier samenwerkingsverbanden in de veiligheidszorg onderzoeken om te kijken hoe actoren
binnen de formele en juridische begrenzingen van iedere samenwerking invulling geven aan de gemaakte afspraken. Ik licht hier toe
hoe ik ben gekomen tot de keuze van de samenwerkingsverbanden
die geschikt zijn voor een dergelijk onderzoek, vooruitlopend op
een meer uitgebreide verantwoording van de gehanteerde methodologie in de inleiding van het derde deel van dit boek. Allereerst
heb ik gekeken naar het onderzoek dat in Nederland reeds is verricht naar de samenwerking van de overheid met het bedrijfsleven
en particulieren. Zo is al veel geschreven over burgerparticipatie in
de aanpak van de maatschappelijke veiligheid (o.a. Van Caem 2008;
Scholte 2008; Terpstra 2008; Van Calster & Schuilenburg 2009; Van
Stokkom, Becker & Eikenaar 2012). Minder zicht is er op verbanden
waarin de overheid samenwerkt met maatschappelijke organisaties
en het bedrijfsleven om criminaliteit en overlastgevend gedrag tegen
te gaan. Vervolgens heb ik een zo breed mogelijk spectrum van partijen in kaart gebracht, met een voorkeur voor samenwerking van de
overheid met unusual suspects als energiebedrijven en woningbouwverenigingen. Dergelijke bedrijven hadden in het verleden weinig
met veiligheid. Vanzelfsprekend is er wel een indirecte relatie, maar
hun kernactiviteit of corebusiness draait in strikte zin niet om veiligheid. Een bekend voorbeeld van een dergelijke combinatie zijn stedelijke interventieteams die huisbezoeken afleggen om te controleren
of bewoners zich houden aan de wet- en regelgeving en die tegelijkertijd aandacht besteden aan de sociale en psychische p
 roblemen van
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bewoners. Een ander voorbeeld is de aanpak van de georganiseerde
hennepteelt. De komende jaren zetten politie en justitie hiervoor
extra capaciteit in. Dit gebeurt door een integrale aanpak waarin
wordt samengewerkt met gemeente, Belastingdienst, woningbouwcorporaties en energiebedrijven.
Daarna heb ik gekeken of er feitelijk toegang mogelijk was tot de
deelnemende partijen om het onderzoek ook uit te kunnen voeren. Zo
stuitte het verzoek om mee te mogen lopen met een interventieteam
in Rotterdam op de nodige weerstand en uiteindelijk gaf de gemeente
er geen toestemming voor. Daardoor is de aandacht verlegd naar
Amsterdam om in deze stad het fenomeen van interventieteams te
bestuderen. Tot slot heb ik gekeken naar het type interventies waarover de partijen beschikken conform de gemaakte afspraken in convenanten met de lokale overheid. Gaat het slechts om het aanspreken
van voorbijgangers op hun gedrag op straat of zijn de maatregelen
ingrijpender van aard? Een voorbeeld van dit laatste is de Collectieve
Winkelontzegging die winkeliers in staat stelt om regelovertreders
een jaar lang uit te sluiten van toegang tot alle ondernemingen die bij
de maatregel zijn aangesloten. Uiteindelijk heb ik op basis van deze
criteria vier samenwerkingsverbanden geselecteerd: bestrijding van
hennepteelt, aanpak van wegtransportcriminaliteit, stedelijke interventieteams en de Collectieve Winkelontzegging.
Opbouw
Dit boek bestaat uit vier delen en elf hoofdstukken. De delen II, III en
IV worden voorafgegaan door een korte inleiding. Hierin komen de
theoretische achtergrond van de gekozen aanpak en de gehanteerde
methode nader aan bod. In dit eerste hoofdstuk heb ik een inleiding
gegeven op het onderzoek in zijn geheel.
In deel I – Een politiek van versplintering – beschrijf ik wat er
allemaal is veranderd in de veiligheidszorg. Dit doe ik in hoofdstuk
2 aan de hand van de meest gangbare en actuele criminologische
theorie hierover, het nodal governance-perspectief van Johnston en
Shearing (2003). Hierin wordt de overheid niet langer gezien als de
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enige organisator en uitvoerder van de veiligheidszorg. Veiligheid is
juist een van de gebieden waarop samenwerking van de overheid met
het bedrijfsleven en particulieren vruchten kan afwerpen.
In deel II – Van panopticon naar lappendeken – ontwikkel ik
op basis van het Franse differentiedenken een nieuw perspectief ter
beantwoording van de vraag hoe veranderingen in veiligheid plaatsvinden. In hoofdstuk 3 geef ik een eerste aanzet hiertoe aan de hand
van het werk van Michel Foucault. In hoofdstuk 4 werk ik dit verder
uit via het gedachtegoed van Gilles Deleuze. Het tweede deel sluit ik
af met een hoofdstuk over Gabriel Tarde. In dat hoofdstuk introduceer ik ook de concepten molair en moleculair om de veranderingen
in een concreet samenwerkingsverband te kunnen bestuderen. Tezamen resulteert dit deel in een dynamisch perspectief op veranderingen dat ik gebruik om het empirische onderzoek te verrichten.
In deel III – Onder de mensen – presenteer ik de resultaten van
het empirische onderzoek. Onderzoek naar het handelen van actoren en de effecten hiervan op de samenwerking met andere partijen
kan naar mijn mening een zinvolle bijdrage leveren aan de kennis
over de huidige veiligheidszorg. Dit deel bestaat uit een beschrijving
van vier casestudies. Achtereenvolgens zijn dat de bestrijding van
hennepteelt (hoofdstuk 6), de aanpak van wegtransportcriminaliteit
(hoofdstuk 7), stedelijke interventieteams (hoofdstuk 8) en de Collectieve Winkelontzegging (hoofdstuk 9).
In deel IV – Het tijdperk van onzichtbare breuken – kijk ik naar
de ruimtelijke indeling in de stad en de kwestie van burgerschap.
In hoofdstuk 10 onderzoek ik hoe leefwerelden ontstaan waarin
andere verhoudingen, regels en voorschriften van toepassing zijn
dan daarbuiten. Daarbij stel ik de vraag of het klassieke begrip van
burgerschap nog voldoet in het huidige veiligheidslandschap. In de
behandeling hiervan introduceer ik het begrip ‘terroir’, dat toelaat de
relatie tussen plaats en identiteit positief te duiden in de context van
de nieuwe stedelijke ruimte.
In slothoofdstuk 11 inventariseer ik de wapenfeiten uit de verschillende hoofdstukken en zet ik de conclusies van het onderzoek
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op een rij. Ik reflecteer hierin op de bevindingen en maak kritische
kanttekeningen bij wat wel en wat niet is bereikt in de veiligheidszorg
en het denken over veiligheid.
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2
nodale sturing
van veiligheid
Inleiding
Hoewel veiligheid een dominant thema is in de politiek en op veel
aandacht mag rekenen in de media, speelt het al langer een hoofdrol
in filosofische discussies over manieren om de samenleving te ordenen. Vooral via denkers als Thomas Hobbes zijn we veiligheid gaan
zien als een centrale opdracht van de staat. In Leviathan beschreef
Hobbes ([1651] 2007) hoe in een natuurstaat een oorlog van allen
tegen allen heerste. Met het sociaal contract werd een overheid in
het leven geroepen die aan deze toestand een einde moest maken en
die verantwoordelijk werd voor de veiligheid en bescherming van de
burgers. De laatste decennia hebben zich in de veiligheidszorg echter
aanzienlijke veranderingen voltrokken die dit beeld aan het wankelen hebben gebracht. Zo ontplooit een groot aantal private partijen
activiteiten om het leven veiliger te maken en werkt ook samen met
de overheid in het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. Om het verschil te benadrukken met de klassieke term ‘handhaven’, waarmee de machtsuitoefening ‘uit naam der wet’ wordt
bedoeld, wordt in Angelsaksische literatuur daarom gesproken van
policing (politiefunctie in het Nederlands). De brede betekenis van
deze term ligt in het feit dat de publiekrechtelijke organisatie van de
politie (police) steeds minder samenvalt met het feitelijke politiewerk
(policing) (Bayley & Shearing 2001). Het monopolie van de overheid
op de uitoefening van de veiligheidszorg komt daarmee ter discussie
te staan.
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In dit hoofdstuk onderzoek ik wat de belangrijkste veranderingen zijn die zich sinds de jaren 1980 in de veiligheidszorg hebben
voorgedaan. Dit doe ik aan de hand van het begrip nodal governance,
hier vertaald als nodale sturing. Dit is een theoretisch en normatief
perspectief dat is ontwikkeld door Clifford Shearing in samenwerking met collega’s als Les Johnston en Jennifer Wood om de laatste
veranderingen in de veiligheidszorg in een breder kader te plaatsen.
Na een korte schets wat er allemaal onder nodale sturing moet worden verstaan, stel ik enkele algemene theorieën aan de orde die een
beter licht werpen op de uitgangspunten ervan (Manuel Castells,
Michel Foucault), alsook politieke filosofieën waarvan het nodale
verhaal juist afstand wil nemen (Cesare Beccaria, Thomas Hobbes).
Aansluitend behandel ik de meest relevante kritieken op de nodale-
sturingsliteratuur. Dit betekent dat ik in dit hoofdstuk geen antwoord
geef op de vraag hoe veranderingen plaatsvinden, maar een algemene
uiteenzetting van de nieuwe situatie in de veiligheidszorg beoog.
Hiermee schets ik de achtergrond voor de rest van dit boek waarin
ik een dynamisch perspectief op de veiligheidszorg wil ontwikkelen.
Horizontalisering
De criminologen Shearing en Wood hebben uitgebreide analyses
gemaakt van de organisatie en uitvoering van het veiligheidsvraagstuk in de moderne samenleving. Uit deze analyses volgt dat sociale,
culturele en economische ontwikkelingen ervoor hebben gezorgd
dat zowel de positie van de overheid als het publieke goed veiligheid drastisch is veranderd. De activiteit van het veilig maken van
de samenleving is niet meer exclusief in handen van de overheid
en voorbehouden aan gespecialiseerde staatsorganen. Organisaties
‘binnen’ (overheidsinstellingen), ‘voorbij’ (commerciële aanbieders),
‘onder’ (burgerinitiatieven) en ‘boven’ (transnationale instituties) de
nationale staat hebben belangrijke delen van de veiligheidszorg overgenomen (Loader 2000). Een gevolg van dit alles is dat de verantwoordelijkheid over veiligheid verspreid is geraakt over vele publieke
en private partijen en dat de overheid (en dus de politie) slechts een
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van die partijen is. De staat is ‘een speler onder vele spelers’ en heeft
niet meer het monopolie op oplossingen voor onveiligheid (Johnston
& Shearing 2003: 144, 147-148; Wood & Kempa 2005: 297; Johnston
2006: 34). Daarmee is niet gezegd dat de invloed van de staat minder
wordt, wel dat het veiligheidsvraagstuk niet langer kan worden benaderd vanuit het alleenrecht van de overheid.
De belangrijkste veranderingen in de veiligheidszorg dateren van
de afgelopen dertig jaar. Daarin is een omslag zichtbaar met betrekking tot de uitoefening van publieke functies. In een hang naar
verzelfstandiging, privatisering en marktwerking zijn taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, vervoer, drinkwater
en energie – voorzieningen die lang geheel of overwegend in handen
waren van de overheid – terechtgekomen bij private investeerders of
verspreid over een breed geheel van zowel publieke als private partijen (o.a. Graham & Marvin 2001; Megginson & Netter 2001). In dit
verband hebben Bayley en Shearing (2001) erop gewezen dat er sinds
de jaren 1980 sprake is van een sterke opkomst van andere partijen
dan de overheid die zich bezighouden met controle-, toezichts- en
opsporingstaken op het gebied van veiligheid. Inmiddels wordt de
politie in toenemende mate omringd door tal van politieachtige organisaties waarvan particuliere beveiligingsbedrijven het meest in het
oog springen. In de wirwar aan nieuwe partijen maken Bayley en
Shearing een onderscheid tussen beheerders (‘auspices’) en leveranciers (‘providers’) van veiligheid (2001: 5-15). Terwijl beheerders verantwoordelijk zijn voor veiligheid, voeren leveranciers de gevraagde
veiligheidstaak uit. Opvallende voorbeelden van beheerders zijn
kapitaalkrachtige bewoners van gated communities die zelf private
beveiliging inhuren om beschermd te worden tegen criminaliteit,
overlast en ander onwelkom gedrag. Versterking van de dagelijkse
beveiliging en onderlinge controle spelen hierbij een belangrijke rol.
In het verlengde hiervan wijzen Bayley en Shearing ook op culturele autoriteiten (Vaticaan, Black Muslims) en film- en popsterren
die zich 24 uur per dag laten begeleiden door mensen die chauffeur
en b
 odyguard tegelijk zijn. Bij leveranciers gaat het om individuele
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 urgers en commerciële veiligheidsbedrijven die de taak van de polib
tie overnemen of aanvullen. Zo waren er in Nederland in 1981 nog
ruim 10.000 particuliere beveiligers ten opzichte van bijna 27.000
politieagenten. Dat aantal is in twintig jaar tijd verdrievoudigd en
groeit gestaag richting het aantal publieke politiefunctionarissen van
circa 49.000 (Van Steden 2007: 65-66; Van Steden & Hageman 2008:
204; Hoogenboom 2009a: 47-48; Heliview Research 2011).
Een belangrijke aanjager van het feit dat de verantwoordelijkheid
voor het veiligheidsvraagstuk en de uitvoering daarvan niet meer in
handen is van één en dezelfde partij, is de opkomst van ‘mass private
properties’ (Shearing & Stenning 1981; 1983; Johnston & Shearing
2003: 31-32). Het bijzondere aan deze gebieden is dat ze dikwijls in
privé-eigendom zijn, maar tegelijkertijd een publieke functie hebben.
Voorbeelden van mass private properties zijn winkelcentra, pretparken, sportstadions, kantorenparken en universiteitscampussen. Dit
zijn functiegebonden locaties of ‘monofunctionele gebieden’ (Hajer
& Reijndorp 2001: 57) die een eenduidige identiteit hebben, dat wil
zeggen, mensen kunnen er of ontspanning zoeken (pretpark) of
boodschappen doen (winkelcentrum) of werken (kantorenpark) of
studeren (universiteit). Hoewel deze gebieden een publieke functie
vervullen – het zijn plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen en hun
vrije tijd doorbrengen – zijn ze dikwijls eigendom van kapitaalkrachtige bedrijven en is de bewaking in handen van private veiligheidsdiensten.
Een van de meest opvallende aspecten aan het verschijnsel van
mass private properties is de herijking van het veiligheidsbegrip. Zo
wijst de schaalvergroting van het privé-eigendom op een ontwikkeling waarin een grotere rol is weggelegd voor de particuliere, op
commercie gerichte veiligheidsindustrie. Dit leidt tot de situatie, zo
menen Shearing en Stenning (1981), dat de politie in toenemende
mate verantwoordelijk wordt voor de veiligheid in het publieke
domein en particuliere veiligheidsbedrijven voor de veiligheid in
gebieden die in private handen zijn. Daarbij ontstaat er steeds meer
ruimte voor een meer preventieve aanpak waarin tot dan toe vooral
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een repressieve benaderingswijze werd gehanteerd. Dit hangt samen
met het feit dat in tegenstelling tot het politieapparaat private partijen in dit soort van plaatsen relatief minder aandacht hebben voor
de criminaliteit zelf. Veel meer houden zij zich bezig met zaken die
tot schade of verlies kunnen leiden. Weliswaar kan criminaliteit een
oorzaak van verlies zijn, ze valt hiermee niet samen. Verlies kan ook
worden veroorzaakt door een lekkage in het dak van een winkelcentrum of negatieve publiciteit over de uitstraling en sfeer van de
winkels. Parallel hieraan richten particuliere beveiligers zich op het
reguleren van het gedrag van de aanwezigen door een mix van maatregelen en interventies. Hierbij is er meer aandacht voor het voorkomen van mogelijke aantastingen van veiligheid en het uitsluiten van
potentiële risicofactoren en wordt minder de nadruk gelegd op maatregelen en middelen die zijn geschoeid op repressieve leest (Young
1999: 18; Flint 2006).
De opkomst van mass private properties, en in het verlengde
daarvan gemeenschappelijke ruimten als gated communities die door
private actoren worden beheerd en niet openbaar toegankelijk zijn
(Kempa, Stenning & Wood 2004), mag gelden als een invloedrijke
aanjager van de toegenomen complexiteit en pluriformiteit in het
veiligheidslandschap. Daarnaast kunnen er nog andere ontwikkelingen worden aangewezen die een aandeel hebben in de versplintering
van de veiligheidszorg. Te beginnen met mondiale ontwikkelingen,
zoals de netwerkmaatschappij die de legitimiteit en invloed van de
natiestaat met betrekking tot de inrichting van het veiligheidsvraagstuk drastisch heeft beperkt. Voor een goed begrip van de oorzaken
hiervan kom je uit bij het werk van de Spaanse socioloog Manuel
Castells. Hij analyseerde in de jaren 1990 in een drietal lijvige boeken – The information age (1996; 1997; 1998) – de veranderingen
in de economie, de politiek, de cultuur en de relaties tussen staten,
organisaties en burgers onder invloed van de technologische revolutie die informatietechnologieën creëerden en de versnelde globalisering die daarmee in gang werd gezet. Castells constateert dat door
de opkomst van de netwerkmaatschappij de positie van de natiestaat
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f undamenteel is veranderd. Geconfronteerd met internationale netwerken van georganiseerde misdaad en terrorisme kan de staat nog
slechts een machtsfactor van betekenis zijn in relatie met andere
publieke en private actoren. Dit noodzaakt tot een andere politiek en
leidt ertoe dat nieuwe partijen het ontstane machtsvacuüm opvullen,
een redenering die ik in de volgende paragraaf verder zal toelichten.
Naast de impact van globalisering waarin de netwerklogica dominant is geworden, bieden ook veranderingen in het openbaar bestuur
een verklaring. Kenmerkend voor de huidige bestuurlijke rationaliteit is een bedrijfsmatig denken in termen van meetbare o utput en
outcome. In de literatuur wordt dit aangeduid als ‘managerialisme’,
‘marktsturing’ of ‘nieuw publiek management’ (Garland 2001: 18-19;
Jones & Newburn 2002). Met een doelmatig en doelgericht overheidsoptreden gaan neoliberale processen van deregulering en uitbesteding gepaard die de uitvoering van politieachtige taken door private
actoren stimuleren. Nauw hiermee verbonden is een toenemende
‘formalisering van sociale controle’ (Jones & Newburn 2002: 139).
Dit houdt in dat het aantal beroepen met toezicht en ordehandhaving als secundaire taak – receptionisten, conciërges, huismeesters,
perronopzichters, tramconducteurs – fors afneemt. Deze banen worden vervangen door private beveiligers met als belangrijk verschil
dat de laatste groep juist primair tot taak heeft toezicht te houden
en orde te handhaven. Tot slot spelen ook ideeën uit de Verenigde
Staten zoals de broken windows-theorie van Wilson en Kelling (1982;
Kelling & Coles 1996) en zero tolerance policing (Johnston & Shearing
2003: 100 e.v.) een rol. In deze oplossingsrichtingen worden preventie en uitgebreide controlebevoegdheden doelmatiger geacht om ‘het
kwaad’ te voorkomen dan de klassieke opsporing door het strafrecht.
Zo hebben tal van Europese steden zich laten inspireren door het zero
tolerance-beleid in New York onder leiding van de voormalige burgemeester Giuliani en politiecommissaris Bratton. Met betrekking
tot de Engelse context hebben Jones en Newburn (2007) erop gewezen dat het hierbij niet gaat om een exacte kopie, maar dat vooral de
bestuursmentaliteit en -retoriek zijn overgenomen. Van Swaaningen
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(2008) heeft laten zien dat dit voor een belangrijk deel ook opgaat voor
het Rotterdamse veiligheidsbeleid. In Rotterdam hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 aanleiding gegeven tot de introductie
van nieuwe beroepsgroepen en een ruimer arsenaal aan maatregelen
om wijken veiliger te maken. Daarbij is er sprake van een militair discours dat duidelijk moet maken dat er geen weg meer terug is. Geen
‘projectleiders’, maar ‘stadsmariniers’; geen ‘doelen’, maar ‘targets’;
geen ‘buurtteams’, maar ‘interventieteams’; geen ‘veiligheidsbeleid’,
maar een ‘veiligheidsaanpak’ (Tops 2007: 293).
Netwerktheorie
Teneinde het perspectief van nodale sturing verder te verdiepen, acht
ik het van belang een beroep te doen op het eerdergenoemde, ruim
1.500 pagina’s tellende, The information age van Manuel Castells. De
opkomst van de netwerkmaatschappij en de veranderingen die daarmee gepaard gaan voor maatschappij en natiestaat is voor Shearing
en de andere nodalisten een belangrijk ijkpunt in hun analyses. Zo
stellen Wood en Shearing in het artikel ‘De nodale politiefunctie’
(2009) dat de nodale oriëntatie aansluit bij Castells trilogie uit de
jaren 1990 over de netwerksamenleving. Burris schrijft dat ‘nodale
sturing is bedoeld om de netwerktheorie te verrijken door aandacht
te richten op en meer duidelijkheid te brengen in de interne karakteristieken van knooppunten en daarmee op de analyse hoe macht
ontstaat en wordt uitgeoefend in een sociaal systeem’ (2004: 341). En
ook de Nederlandse politie trekt uit Castells’ analyse de conclusie dat
ze zich moet positioneren in de stromen van mensen, goederen, geld
en informatie, die Castells beeldend de ‘space of flows’ noemt. In het
visiedocument Politie in ontwikkeling (Politie 2005: 85-91; Van Dijk
2008) wijst de politie op het feit dat deze stromen te weinig aandacht
hebben gekregen in de organisatie van de veiligheidsfunctie. De
Nederlandse politie is volgens de schrijvers van het stuk traditioneel
sterk georiënteerd op plaatsen en veel minder gericht op bewegingen.
Zo heeft in de organisatie van de basispolitiezorg altijd de nadruk
gelegen op gebiedsgebonden werken. De toegenomen betekenis van
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de space of flows pleit echter voor een andere organisatie van de politiefunctie. Uitgaande van een ontgrenzing en hoge mobiliteit wil de
politie meer aandacht voor stromen en voor de plaatsen waar stromen bij elkaar komen, de zogenoemde ‘knooppunten’ (2005: 86).
Hiervoor hanteert de politie de term ‘nodale oriëntatie’.
Om de opkomst van de netwerkmaatschappij te verduidelijken,
maakt Castells een onderscheid tussen de al genoemde space of flows
en space of places. Ik loop deze begrippen kort na om daarna hun
onderlinge relatie te bespreken. In The rise of the network society, het
eerste deel van The information age, schrijft Castells dat onze maatschappij is georganiseerd rond flows die hij definieert als ‘stromen
van informatie, stromen van technologie, stromen van organisatorische interactie, stromen van beelden, geluiden en symbolen’ (1996:
442). In de space of flows onderscheidt Castells drie verschillende
lagen (1996: 442-446). Er is een materiële basis via een circuit van
verbindingen die elektronische impulsen verzenden: micro-elektronica, telecommunicatie, computerprocessen, en zo meer. Dit netwerk
heeft volgens Castells een ruimtelijke vorm, ‘net zoals het “de stad”
of “de regio” zou kunnen zijn in de organisatie van de handelsmaatschappij of industriële maatschappij’ (1996: 442). Daarnaast is er
een tweede laag van knooppunten (‘nodes’) en coördinatiepunten
(‘hubs’) waardoor verschillende plaatsen met eigen sociale, culturele, fysieke en functionele kenmerken door dit netwerk met elkaar
worden verbonden. De derde laag van de space of flows bestaat uit
de ‘dominant managerial elites’ (1996: 445) die de richting van de
stromen bepalen. Het gaat vooral om geslaagde zakenlieden die zich
verplaatsen via een aaneengesloten ruimtelijk netwerk van kantoren,
viplounges, privévliegtuigen, hotels en golfbanen. Daarin sluiten ze
zakendeals met elkaar en bepalen ze welke investeringen er wel en
niet worden gedaan.
De Sloveense filosoof Slavoj Žižek wijst in The ticklish subject op
de keerzijde van dit nomadische bestaan:
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‘Enerzijds [heb je, MS] de kosmopolitische academicus uit de hogere
stand of hogere burgerklasse, altijd voorzien van de juiste visa die hem
in staat stellen naar het buitenland te reizen om zijn (financiële, academische …) zaakjes te regelen en het verschil als plezierig te ervaren;
anderzijds de arme gastarbeider die door armoede of door (etnisch,
religieus) geweld van huis gedreven is, voor wie de bejubelde hybriditeit een zeer tastbare traumatische geschiedenis vormt van de onmo
gelijkheid om zich elders te vestigen en een legale status te verwerven,
het subject voor wie eenvoudige handelingen zoals grensoverschrijding
of gezinshereniging angstige ervaringen zijn die een grote inspanning
vergen.’ (2000: 220)

Kenmerkend voor het verhaal van Castells is dus ook, wat je zou kunnen noemen, een lost in space. Vertaald naar ruimtelijke categorieën
gaat het hierbij om safe zones die ver uit het oog van de stadsbewoners
liggen. Het is de plek die daklozen en verslaafden door stadsbesturen
krijgen toegewezen om te eten, te slapen en zich te wassen zonder dat
ze onmiddellijk worden gearresteerd door beveiligingsbeambten. In
Nederland spreekt men van de ‘bed, bad en brood-regeling’.
Naast de nieuwe ruimtelijke logica van de space of flows is er de
traditionele space of places waarin mensen wonen, werken en leven.
Plaats gaat om het idee van de aanwezigheid van anderen en verwijst
volgens Castells (1996: 453) naar de vorm, functie en betekenis binnen de grenzen van een fysieke setting – buurt, wijk, dorp – waarin
sociale activiteiten zich afspelen. Veranderingen in de fysieke ruimte
zijn hierbij onlosmakelijk verbonden met veranderingen in de space
of flows. Sociale activiteiten en technologische processen staan namelijk niet los van elkaar, maar zijn op elkaar betrokken. Een goed voorbeeld hiervan geeft Appadurai in Modernity at large (1996). Hierin
laat hij zien hoe verhalen en beelden van televisie, internet en films
ertoe bijdragen dat mensen hun land verlaten en op zoek gaan naar
andere bestemmingen. Weliswaar is de wisselwerking tussen de space
of flows en space of places bepalend voor de dagelijkse leefwereld, opvallend is hoe sterk Castells het verschil aanzet tussen beide plaatsen
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en dat verschil onderbouwt vanuit een marxistische invalshoek. Het
volk leeft in de space of places en de elite neemt de belangrijke beslissingen in de space of flows (1996: 446, 458). Identiteiten (‘the self’) in
fysieke plaatsen komen zo onder druk te staan en macht raakt ingebed in een netwerklogica om van daaruit het handelen van mensen
in de space of places vorm en richting te geven. Het raakt weg uit het
politieke systeem en ontloopt volgens Castells de democratische controle van een nationale staat (1997: 243 e.v.).
Net als Castells is Saskia Sassen geïnteresseerd in de wijze waarop
het globaliseringsproces tot stand is gekomen en tot welke effecten
het leidt. In dat verband wijst ze op het fenomeen van ‘global cities’
(1991). Steden als Tokio, Londen en New York vormen de primaire
knooppunten in de huidige wereldwijde informatie-economie. Voor
de fysieke ruimte heeft dat als gevolg dat de financiële districten
Wall Street in New York en The City in Londen een eigen strategische positie innemen doordat ze gedeeltelijk zijn losgeweekt van hun
directe omgeving. Hun plaats is immers niet meer primair verbonden met hun grondgebied. Doordat ze zijn ingebed in een wijdvertakt netwerk kunnen globale steden niet meer worden gereduceerd
tot een afgebakend stuk grond, als deel van een natie. Daarvoor is
een andere ruimtelijke geografie in de plaats gekomen, wat Sassen
(1999: 130) omschrijft als een translokaal netwerk van globale steden
dat even scherp omlijnd en gestructureerd is. De keerzijde van deze
ontwikkeling komt tot uitdrukking in regio’s, steden en territoria die
niet zijn ingebed in de space of flows. Deze plaatsen worden, om met
Castells te spreken, beroofd van de technologische infrastructuur die
nodig is om te communiceren, innoveren, produceren, consumeren,
kortom: te leven in het grotere verband van de wereld. De schaduwkanten van het leven verzamelen zich in wat hij ‘de zwarte gaten van
het informationeel kapitalisme’ (1998: 165) noemt. Dat zijn gebieden,
zoals de eerdergenoemde safe zones, zonder aansluiting bij culturele, sociale of economische voorzieningen. Bezien vanuit de mondiale informatie-economie hebben deze plaatsen geen economische
waarde meer.
40

Orde in veiligheid.indd 40

23-8-2012 14:49:06

Nodale sturing van veiligheid
Hoewel de hegeliaanse dialectiek van Castells met betrekking tot
de verhouding van de space of flows en space of places en de relatieve
autonomie die hij toekent aan de virtuele stromen in de netwerk
samenleving niet zonder kritiek is gebleven (o.a. De Wilde & Peters
2000), is het interessant te zien hoe deze stromen doorwerken in de
veiligheidszorg. Een fraai voorbeeld hiervan is luchthaven Schiphol,
die exemplarisch is voor een nodale oriëntatie van het veiligheidsvraagstuk (Van Sluis & Bekkers 2009). Zo is de fysieke ruimte en
organisatie van Schiphol volledig ingebed in de globale infrastructuur van de flows van goederen en mensen via luchtvaart, spoor en
weg. Jaarlijks reizen bijna 4 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. De oppervlakte van het hele terrein is 2.787 hectare en er werken
bijna 65.000 mensen. Met betrekking tot de veiligheidszorg op Schiphol valt op dat de betrokken partijen (winkels, KMAR, particuliere
beveiliging, politie) zich sinds enkele jaren hebben verenigd in het
Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol van waaruit
verschillende taken en bevoegdheden worden gecoördineerd op het
gebied van de inspectie, handhaving en opsporing.
Knooppunten
In het voorgaande is duidelijk geworden dat het veiligheidsvraagstuk op een andere manier wordt ingevuld dan voorheen. Daarbij
gaat het niet alleen om andere partijen dan politie en justitie, maar
ook om een andere benadering van veiligheid dan alleen het opsporen en bestraffen van overlast en criminaliteit. De complexiteit van
het veiligheidsvraagstuk hangt zo samen met zowel de omvang van
het aantal organisaties dat veiligheidsproblemen tracht op te lossen
als de aard van de maatregelen om die veiligheidsproblemen aan te
pakken. Daarbij komt dat de organisatie van veiligheid niet meer
wordt gestuurd ‘van bovenaf’, door de overheid als organisator en
uitvoerder van de veiligheidszorg, maar wordt ingevuld in steeds
wisselende samenwerkingsverbanden en complexe netwerkstructuren. Geen enkele actor is daarin het vanzelfsprekende middelpunt
en geen enkele actor krijgt prioriteit in een samenwerkingsverband.
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Samenwerkingsvormen kunnen wisselen van samenstelling, net als
de verantwoordelijkheden en doelstellingen die dezelfde verbanden
consistentie, samenhang en richting moeten geven. De actor die bij
een veiligheidsproject een bepaalde positie in het samenwerkings
verband inneemt, neemt diezelfde positie niet noodzakelijk in bij een
ander project. Aldus ontstaat een rijk en gevarieerd beeld van verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging.
Tot dusver lijkt het allemaal behoorlijk overtuigend. Maar laten
we wat preciezer kijken naar de uitgangspunten van het nodale verhaal. Zo wordt in de nodale taal met een actor een knooppunt (node)
bedoeld dat zich positioneert in een horizontaal netwerk en in verbinding met andere knooppunten zorgt voor toezicht, controle en handhaving van veiligheid. Het woord nodal verwijst naar het Latijnse
nodus, dat ‘knoop’, ‘knobbel’ of ‘zwelling’ betekent. De daarvan
afgeleide betekenis is ‘knooppunt’. Maar met een knooppunt hebben
Johnston en Shearing iets anders voor ogen dan een fysieke plaats
(bijvoorbeeld een winkelcentrum) of een virtuele omgeving (bijvoorbeeld ebay.nl). Knooppunten zijn formele of informele organisaties
die belanghebbenden zijn in een concreet veiligheidsprogramma.
Vanzelfsprekend kunnen dit bedrijven, ministeries of de politie zijn,
maar ook jeugdbendes, huishoudens, ngo’s of journalisten passen
binnen de definitie (Burris 2004: 341-342; Burris, Drahos & Shearing
2005: 38; Burris, Kempa & Shearing 2008: 26). Hieruit kun je concluderen dat nodale sturing zich richt op nagenoeg alle denkbare vormen van regulering in de veiligheidszorg.
Johnston en Shearing (2003: 35-36) noemen verschillende redenen om in deze algemene termen te kijken naar de organisatie van
veiligheid. Zo staan ze sceptisch tegenover het idee dat alleen de staat
een monopolie op de veiligheidszorg zou hebben. Het besturen van
veiligheid, aldus de auteurs, is een proces van steeds wisselende allianties tussen verschillende partijen waarbij de staat geen primaat
heeft ten opzichte van andere partijen (2003: 147; Johnston 2006: 34).
Ook zijn ze ervan overtuigd dat private partijen en andere vormen
van regulering voordelen (en vanzelfsprekend ook nadelen) kunnen
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bieden boven staatsoptreden. De staat zou te bureaucratisch werken
en is in tegenstelling tot private partijen minder in staat potentiële
risicofactoren uit te sluiten en aantastingen van veiligheid te voorkomen. Preventieve maatregelen en de uitgebreide controlebevoegdheden van private beveiligers worden hierbij doelmatiger geacht dan
het – in beginsel – overwegend repressieve karakter van het strafrecht dat gebaseerd is op opsporing en straffen. Bovendien ligt de
oplossing voor de fragmentering van de veiligheidszorg niet in de
autonomie van de markt of een centrale aansturing door de overheid, maar in een ‘nodale veiligheidssynthese’ (2003: 36). Hierin let
de staat op het optreden van de markt en initiatieven die plaatsvinden op gemeenschapsniveau, en controleren de markt en de gemeenschap of de handelwijze van de staat tekortschiet of, nog erger, faalt.
Belangrijk in deze manier van kijken naar de veiligheidszorg is
de verschuiving van aandacht van vaste structuren naar de kenmerken van de knooppunten die actief zijn in concrete veiligheidsprogramma’s. Vanuit het perspectief van nodale sturing wordt veiligheid
namelijk niet langer bestuurd vanuit één allesoverheersende partij of centrum, maar in een netwerk van losse programma’s waarin
de meest uiteenlopende knooppunten kunnen samenkomen. Er is
sprake van een open omgeving, zoals in Kafka’s beroemde verhaal
Het hol ([1923] 1977), met oneindig veel ingangen waarvan niet meer
duidelijk is wat de algemene gebruiksregels zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het gevolg is een kluwen van relaties en onderlinge
beïnvloeding dat ver afstaat van het klassieke denken over veiligheid
dat aansluit bij de kenmerken van een hiërarchische, verticale structuur van de veiligheidsaanpak. Daarmee rijst de vraag wat er kan
worden gezegd over de concrete invulling van de taken en bevoegdheden van al die knooppunten in de dagelijkse praktijk. Daarvoor
moet eerst worden gekeken naar de kenmerken van veiligheidsprogramma’s die worden afgesloten tussen diverse partijen.
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Veiligheidsprogramma
Johnston en Shearing onderscheiden in het eerste hoofdstuk van
Governing security zes kenmerken of kritische elementen van een
veiligheidsprogramma (2003: 7-8; zie ook: Burris 2004). Het eerste kenmerk is een definiëring van orde. Orde kan op tal van zaken
betrekking hebben, maar schrijft in het algemeen een manier voor
‘hoe de dingen moeten zijn’. Dit betekent dat er overeenstemming
is over een verzameling van expliciete of impliciete normen om het
gedrag te reguleren (Wood & Kempa 2005: 288). In dat kader kan
worden gewezen op het Wetboek van Strafrecht waarin is vastgelegd
welke handelingen in Nederland zijn verboden. Maar in de praktijk
worden gedragsregels ook neergelegd in civiele contracten, bijvoorbeeld in convenanten en protocollen. Neem bijvoorbeeld de mass
private properties van voetbalstadions waar regels van toepassing zijn
en straffen worden uitgedeeld die strenger zijn dan een persoon ooit
ontvangt in zijn thuiswereld.
Het tweede element is dat er in een programma een of meerdere
autoriteiten actief zijn. In dat licht heb ik er reeds op gewezen dat
de overheid niet meer de belangrijkste autoriteit is om veiligheid te
garanderen. Steeds meer niet-statelijke partijen maken deel uit van
veiligheidsprogramma’s. Vooral de participatie van burgers springt
daarbij in het oog. Een volledige opsomming van de bijdragen van
burgers aan de veiligheid is lastig te geven doordat het aantal projecten waaraan burgers deelnemen te groot en te gevarieerd is. Een van
de meest succesvolle projecten is het eerdergenoemde Burgernet, een
voorbeeld van een initiatief dat plaatsvindt ‘onder’ de staat en dat de
veiligheid in de woon- en werkomgeving wil bevorderen.5
5

De strategie om andere partijen buiten de overheid verantwoordelijk te maken voor
veiligheid leeft in het buitenland al veel langer dan in Nederland. Zo worden in de
jaren 1970 de eerste gebiedsgebonden projecten opgezet in de Verenigde Staten,
ook wel aangeduid als Neighbourhood watch. In de loop van de jaren 1980 waait dit
project over naar Engeland, waar het ruim 155.000 netwerken kent en ongeveer zes
miljoen deelnemende huishoudens heeft (Crawford 1999: 50-51; Bennett, Farrington & Holloway 2003). Neighbourhood watch is een door burgers opgezet initiatief,
ondersteund door de lokale overheid, waarbij burgers zich organiseren om op verschillende manieren de onveiligheid in hun eigen buurt aan te pakken. Deze acties
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Het derde kenmerk van een veiligheidsprogramma zijn gereedschappen of technologieën. Dit zijn instrumenten die een knooppunt kan inzetten in de uitoefening van zijn controle-, toezichts- en
opsporingstaken. Onder een technologie wordt doorgaans een heel
scala aan innovatieve uitvindingen verstaan. Een goed voorbeeld
hiervan is de biometrische controle op luchthavens. Zo zijn Schiphol en John F. Kennedy Luchthaven in New York in mei 2008 een
proef gestart voor Amerikaanse en Nederlandse reizigers met een
laag veiligheidsrisico. Reizigers die hieraan mee willen doen, worden extra gescreend op veiligheidsrisico’s. Is de aanmelding eenmaal
goedgekeurd, dan wordt een chippas gemaakt die voorzien is van
biometrische gegevens. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt
van paspoort-, vinger- en irisscans. Op basis van de biometrische
chipkaart kunnen reizigers vervolgens eenvoudig de grens passeren
zonder op het vliegveld te worden opgehouden voor ondervraging of
fysieke controle (Romein & Schuilenburg 2008).
Naast fysieke instrumenten zoals handboeien, auto’s, wapens
en wapenstokken, onderscheiden Johnston en Shearing drie andere
soorten van instrumenten die ingezet kunnen worden in een veiligheidsprogramma. Er zijn juridische instrumenten in het kader van
strafrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld het openmaken van post,
het afluisteren van telefoongesprekken en het doorzoeken van een
woning. Maar Johnston en Shearing spreken ook van symbolische
instrumenten. Je kunt hierbij denken aan het respect of het aanzien
dat een knooppunt heeft in de samenleving of geniet onder andere
knooppunten. Ten slotte zijn er de persoonlijke instrumenten van
een actor, zoals zijn communicatieve vaardigheden, charisma en
intelligentie. Actoren die relatief zwak zijn, in de zin dat ze niet
beschikken over juridische en fysieke technologieën, hebben vanuit
het perspectief van nodale sturing dus wel degelijk mogelijkheden.

kunnen bestaan uit het rapporteren van verdachte activiteiten aan de politie en het
verbeteren van de beveiliging in en rond het eigen huis. Zo wordt de kans op criminaliteit verkleind en de kans dat daders betrapt (en gepakt) worden, vergroot (Husain
1988).
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Het zijn immers niet alleen deze instrumenten die een actor sterk
maken, ook symbolische en persoonlijke instrumenten kunnen kostbaar zijn. Door deze laatste instrumenten te mobiliseren en te bundelen met de technologieën van andere knooppunten kan de positie van
een actor in een veiligheidsprogramma worden versterkt.
Welke technologieën er worden gebruikt en hoe hangt af van
de betrokken partijen en de doelstellingen van een veiligheids
programma. In de praktijk zal steeds moeten worden bezien wat
de ideale mix van technologieën is. Zo is de overheid in het geval
van Burgernet vertegenwoordigd door de gemeente en de politie. De
politie is verantwoordelijk voor het technische systeem van Burgernet en de operationele aansturing van medewerkers en deelnemers.
De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie en het relatiebeheer met de deelnemers. Wanneer de politie een zoekactie in
een buurt start, krijgen de personen in deze buurt die zich hebben
inschreven voor het project telefonisch een bericht van de meld
kamer van de politie met een duidelijk signalement van wie en/of
wat worden gezocht. De politie verzoekt de deelnemers om vanuit
de eigen woon- of werkomgeving uit te kijken. Vervolgens wordt een
aparte telefoonlijn opengezet waarop verdachte situaties of informatie kunnen worden gemeld. De meldkamer kan dan met behulp van
deze gegevens de politie naar de juiste plaats leiden.
Het vierde element in een veiligheidsprogramma zijn instituten.
Instituut is een andere benaming voor de infrastructuur die nodig
is om technologieën in te zetten. Het gaat om een structuur of organisatievorm die mensen en dingen organiseert en groepeert. In het
geval van een formele structuur zullen de regels en voorschriften
zijn vastgelegd in officiële statuten. In veel gevallen zijn de taken ook
gesplitst en afgebakend en heeft de aansturing een top-down karakter. Denk in dit geval aan de klassiek hiërarchische structuur van een
multinational, opgedeeld in functionele domeinen, met verantwoordelijken voor research & development, financiën, marketing, verkoop
en productie. Daarentegen kenmerkt een informele structuur zich
in de regel door niet-geëxpliciteerde voorschriften en regels, zoals je
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die aantreft bij een plaatselijke sportclub of woonvereniging. Hierbij
zal er eerder sprake zijn van een relatief platte structuur. Overigens
vallen deze verschillen niet te veralgemeniseren. Ook als alles heel
informeel verloopt, kan er toch sprake zijn van een hiërarchische
structuur. Wat vooral telt, is dat een instituut stabiel genoeg is om
actoren voor langere tijd bijeen te houden (Burris 2004: 342; Burris
Drahos & Shearing 2005: 38).
Het vijfde, en misschien wel belangrijkste, kenmerk is de mentaliteit van een knooppunt. Dit is een manier van denken, schrijven
Johnston en Shearing (2003: 29; Burris 2004: 342), van waaruit je
kijkt naar de wereld en reageert op situaties en omstandigheden in
het dagelijkse leven. Een mentaliteit biedt niet alleen een framewerk
om doelen, belangen en succes te definiëren, maar bezegelt ook de in
te zetten technologieën. Een mentaliteit is te herleiden tot zowel de
structuur van een knooppunt als de ervaringen die er in de praktijk
mee worden opgedaan (Bayley & Shearing 2001: 17-19). Wanneer een
strategie bijvoorbeeld weinig effect blijkt te sorteren, kan de mentaliteit van een knooppunt veranderen, waarbij wel moet worden aangetekend dat een mentaliteit in werkelijkheid vrij persistent zal zijn
(Johnston & Shearing 2003: 74; Wood 2006: 224-225). Een voorbeeld
van een mentaliteit die resulteert in een bepaalde actie is het handelen vanuit een reactieve manier van denken. Daarin gaat het om
het achteraf ondernemen van actie, dat wil zeggen, door overtredingen op te sporen, vast te stellen wie schuldig zijn en de overtreders te
sanctioneren. Deze ‘strafmentaliteit’ (Johnston & Shearing 2003: 15,
30, hfst. 3) hangt sterk samen met het klassieke strafrecht. Grofweg
kenmerkt de handhaving zich daarin door de bescherming van individuele rechtsgoederen als leven en eigendom. Het is aan de staat om
deze goederen te beschermen door uitoefening van fysieke dwang in
de vorm van oplegging van een bij wet vastgestelde straf of maatregel,
die slechts mag worden toegepast indien met minder ingrijpende
middelen niet hetzelfde doel kan worden bereikt (het ultima ratio- of
ultimum remedium-beginsel). Dit gebeurt in de regel achteraf, wanneer het misdrijf heeft plaatsgevonden of de schade is geleden, en
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op basis van exclusieve verantwoordelijkheid. In de literatuur wordt
gesproken van ‘governing the past’ of van een ‘post-crime society’
(Zedner 2007).
Tegenover het denken in schuld en verantwoordelijkheid staat
een risicomentaliteit. Deze is gericht op de toekomst en wordt dikwijls toegepast na onderhandeling en in overeenstemming met
andere partijen (Shearing 2001; Johnston & Shearing 2003: 30).
Ondanks het feit dat deze mentaliteit nauwelijks vastomlijnd is, gaat
het om technieken om risico’s te managen en te minimaliseren. Het
bestraffen van schadelijk gedrag is dan slechts van belang wanneer
dat leidt tot een vermindering van het risico. Twee soorten van techniekinzet vallen in het bijzonder op (Von Hirsch & Shearing 2000).
De eerste baseert zich op de profielen van personen. Men gaat ervan
uit dat bepaalde individuen over specifieke kenmerken beschikken
die wijzen op een verhoogd risico van crimineel gedrag, bijvoorbeeld
‘man’, ‘jong’, ‘getinte huidskleur’, ‘zonnebril’ en ‘capuchon’. Hoewel
er feitelijk nog geen regelovertredend gedrag heeft plaatsgevonden,
wordt het risico daartoe zo hoog geacht dat deze personen geen toegang meer krijgen tot bepaalde plaatsen of voorzieningen. Zo is het
bepaalde individuen verboden om met luchtvaartmaatschappijen te
vliegen omdat ze worden beschouwd als potentiële kapers. In tegenstelling tot de eerste vorm richt een tweede soort techniek zich op het
weren van personen die al veroordeeld zijn geweest voor het overtreden van bepaalde regels, zoals voetbalsupporters of winkeldieven.
Ondanks dit graduele verschil is de overeenkomst tussen beide vormen van uitsluiting evident. Beide concentreren zich op het identificeren van ‘het kwaad’ in de vorm van potentiële bedreigingen of
mogelijke veiligheidsrisico’s.6

6

Hoewel Johnston en Shearing het gebruik van risicotechnieken vooral toeschrijven
aan private partijen zoals beveiligingsbedrijven, geven ze toe dat ook de overheid
zich in toenemende mate bedient van deze technieken, zoals videocamera’s in de
openbare ruimte, de verwerking van RFID in biometrische paspoorten, en het analyseren van omvangrijke databestanden via datamining. Daarnaast is ook de overheid
zich gaan richten op het voorkomen van criminaliteit, in Nederland onder meer door
in 1994 voorbereidingshandelingen voor criminele activiteiten wettelijk strafbaar te
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Naast een straf- en risicomentaliteit onderscheiden Johnston en
Shearing (2003: 129) nog twee andere mentaliteiten: een herstel
mentaliteit die een probleemgeoriënteerde aanpak tussen slachtoffer
en dader voorstaat en een zorgmentaliteit waarin de nadruk ligt op
de ‘normalisering’ van overtreders. Deze laatste mentaliteit hangt
samen met wat Garland (2001) het ‘penal welfarism’ heeft genoemd.
Deze praktijk vangt aan rond 1890 en beleeft een hoogtepunt in de
jaren 1950 en 1960. Het instrument van het penal welfarism is de
modernistische grondhouding bij uitstek: het geloof in vooruitgang
of verbetering. Natuurlijk zijn er meningsverschillen en schandalen, geregeld breekt ook een stevige institutionele crisis uit, maar de
organisaties die zich in en rondom deze praktijk bevinden, delen één
belangrijke doelstelling: de terugkeer van de dader in de maatschappij. Om de dader volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke verkeer staan zaken als diagnose, individuele behandeling en
sociaal werk hoog in het vaandel. Uit onderzoeken naar de oorzaken
van deviant gedrag blijkt dat sociale hervorming en economische
voorspoed tot een vermindering van criminaliteit leiden. Criminaliteit komt voort uit de onaangepastheid van individuen en gezinnen,
ontstaat door sociale achterstand in de vorm van slechte economische omstandigheden of door onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt. Deze opvattingen vormen de basis van een stevig monopolie
van de staat op de uitvoer van de straf en de zorg voor de dader. Zoals
Garland in The culture of control treffend opmerkt: ‘De staat diende
de drijvende kracht te zijn achter hervorming en repressie, van zorg
en controle, van welstand en bestraffing’ (2001: 39).
Het zesde en laatste element van een veiligheidsprogramma is
de wisselwerking tussen bovenstaande kenmerken. Johnston en
Shearing spreken van ‘praktijken’ (2003: 13). De combinatie van
die kenmerken resulteert in concrete activiteiten die worden ondernomen in een veiligheidsprogramma. Welke praktijk zich precies

stellen. Het gaat hierbij om het opleggen van een straf op basis van een toekomstvoorspelling.
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 ntvouwt, zal moeten worden onderzocht aan de hand van empio
risch onderzoek. In het eerste hoofdstuk heb ik erop gewezen dat op
dit punt nog veel winst is te behalen.
Beccaria en Hobbes
Hoewel de bovengenoemde kenmerken van een veiligheidsprogramma op zichzelf al interessant zijn, wordt het perspectief van
nodale sturing des te duidelijker als je weet waartegen het moet worden afgezet. Wanneer zijn uitgangspunten vanuit een ideeënhistorisch perspectief tegen het licht worden gehouden, is het duidelijk
dat Shearing en zijn collega’s afstand nemen van een staatscentrische
benadering van het veiligheidsvraagstuk. Deze benadering wordt in
de regel in verband gebracht met het werk van de politiek filosofen
Cesare Beccaria en Thomas Hobbes. Hun visies op de straf en de legitimiteit van de machtsuitoefening door de staat zijn lang dominant
geweest in het denken over veiligheid. Maar volgens Shearing dient
de relevantie van hun denken voor onze tijd sterk te worden gerelativeerd. ‘De koning is dood, lang leve de uitgebreide koninklijke familie’, schrijven Burris, Kempa en Shearing (2008: 14-21) in ‘Changes in
governance’. Shearing spreekt in dit kader van een ‘beyond a statecentred paradigm’ (2006: 26-28).
Volgens Johnston en Shearing vertegenwoordigt Beccaria de strafmentaliteit van het klassieke strafrecht, ook wel de ‘oude penologie’
genoemd (Feeley & Simon 1992). Daarin is het denken in schuld en
verantwoordelijkheid van belang. Zonder schuld is er geen misdrijf.
Er wordt geredeneerd vanuit het misdrijf dat heeft plaatsgevonden
of de schade die is geleden. Beter gezegd: straffen is reactief. Op die
manier past de strafmentaliteit bij het klassieke staatsmonopolie op
veiligheid waarin bestraffing de belangrijkste technologie is om veiligheid in een samenleving te bevorderen. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het perspectief van Beccaria zich niet
alleen richt op het verleden. Zoals bekend staat de theoretisering van
Beccaria van het recht om te straffen ook in het teken van de preventie van criminaliteit. Meer in het algemeen heeft de straf in zijn ogen
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tot doel het voorkomen van criminaliteit en is in die zin ook toekomstgericht te noemen. Zo besteedt hij in het nogal dunne boekje
Over misdaad en straffen, dat voor het eerst in 1764 werd gepubliceerd, veel aandacht aan de vraag naar de effectiviteit van de straf.
Hij keert zich daarin tegen de ‘wreedheid’ en ‘barbaarsheid’ ([1764]
1982: 38, 79, 102 e.v.) van de bestraffing, met name l ichamelijke marteling en de doodstraf omdat er geen dreiging van uitgaat om een
misdaad niet te begaan, en de noodzaak ervan voor de veiligheid van
de sociale orde niet is gegeven. Bezien vanuit het nut van de samen
leving valt bijvoorbeeld verbanning uit de samenleving, zo constateert B
 eccaria ([1764] 1982: 122), te verkiezen boven de doodstraf en
foltering, omdat ze minder wreed is en er een grotere afschrikwekkende werking van uitgaat.
Beccaria is overtuigd van de noodzaak van een sociaal contract
tussen de leden van een samenleving en de staat, zoals beschreven
door Montesquieu, en is daarbij sterk beïnvloed door het utilitaire
denken van Bentham. Volgens deze benadering streeft een samenleving ‘een maximaal geluk na voor een maximaal aantal mensen’
([1764] 1982: 37). Als zodanig poneert Beccaria in Over misdaad en
straffen de stelling dat de strafmaat niet moet resulteren uit concepten als wraak en bestraffing, maar uit het concept van zo veel
mogelijk nut. Hij wijst erop dat bepaalde misdaden genot kunnen
verschaffen en voegt daaraan toe dat het leed van de straf groter moet
zijn ‘dan het voordeel dat het plegen van het misdrijf oplevert’ ([1764]
1982: 103). Hij vertrekt daarbij vanuit het rationalistisch mensbeeld
dat mensen begaafd zijn met rede en verstand en zich laten leiden
door het streven naar genot en het vermijden van pijn. In dit verband ontwikkelt hij ook zijn utilitaristische ideeën over wetgeving en
rechtspraak waarbij een handeling wordt goedgekeurd of afgekeurd
naar gelang deze het geluk van mensen vergroot of verkleint. Een van
de interessantste punten in Beccaria’s denken is dat hij het voorkomen van criminaliteit niet beperkt tot het opleggen van de straf. In
hoofdstuk 41 van Over misdaad en straffen schrijft hij dat ‘het beter
is misdaden te voorkomen dan ze te bestraffen’ ([1764] 1982: 206). De
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middelen daartoe liggen niet alleen in duidelijk en simpel geformuleerde wetten die de rechtsgelijkheid moeten bevorderen en willekeur
tegengaan. In lijn met het verlichtingsdenken spreekt Beccaria van
het verbeteren van de opvoeding en onderwijs in de samenleving.
Het verhogen van de geestelijke ontwikkeling en kennis van de bevolking, zo schrijft hij, ‘laat de mens vergelijkingen maken en de dingen
vanuit verschillende standpunten beschouwen’ ([1764] 1982: 209).
Shearing en de andere nodalisten maken er geen geheim van
dat het besturen van het veiligheidsvraagstuk niet alleen breekt met
de opvattingen van Beccaria, maar evenmin kan worden begrepen
vanuit de politieke filosofie van Hobbes, en in pendant daarvan de
weberiaanse opvatting over de macht van de overheid (Bayley &
Shearing 2001: 5; Wood & Kempa 2005; Shearing; 2006: 19-21; Wood
& S hearing 2007: 8-11, 147-148; Wood & Shearing 2009). In Leviathan gaat Hobbes ([1651] 2007) van de stelling uit dat er niet zoiets is
als een gegeven maatschappelijke orde. Er is sprake van een natuurtoestand van algemene gewelddadigheid en een ongebreideld streven
naar macht. In deze situatie, zo schrijft Hobbes in de bekendste passage van zijn boek,
‘is er geen plaats voor doelgerichte arbeid, want het is niet zeker dat deze
resultaat zal hebben; er is dan ook geen landbouw, geen scheepvaart, en
geen gebruik van goederen die over zee kunnen worden aangevoerd;
geen architectuur; geen werktuigbouw, om dingen te verplaatsen en te
verwijderen die veel kracht vergen; geen kennis van het aardoppervlak;
geen tijdrekening; geen beeldende kunst; geen letterkunde; geen maatschappelijk leven; en, wat het ergste is, een voortdurende angst voor,
en dreiging van een gewelddadige dood; het menselijk bestaan is er
eenzaam, armoedig, afstotelijk, beestachtig en kort.’ ([1651] 2007: 164)

Vanuit de natuurtoestand komen mensen volgens Hobbes uit eigenbelang tot afspraken over het instellen van de staat. De primaire zorg
van de mens is immers een vredig en veilig leven. Om comfortabel
te kunnen leven, sluiten ze een sociaal contract af waarbij ze hun
52

Orde in veiligheid.indd 52

23-8-2012 14:49:07

Nodale sturing van veiligheid
rechten overdragen aan een begunstigde die zelf niet deelneemt aan
het contract. Partijen contracteren elkaar via ‘de voorschriften van
de rede’, zoals Hobbes ([1651] 2007: 186) ze noemt, en kunnen aan
de consequenties ervan worden gehouden. Om niet terug te vallen
in de natuurstaat beschikt de ingestelde soeverein over uitgebreide
rechten. Hij handhaaft de veiligheid met alle middelen die hij heeft.
Hij regelt de eigendom, beslist over geschillen, heft belastingen, roept
oorlog uit en sluit vrede ([1651] 2007: 260). Al deze rechten worden
als één en ondeelbaar gezien. Voor zover er vrede en veiligheid is, is
er in dat opzicht ook sprake van een absolute heerschappij die wordt
uitgeoefend vanuit één centraal punt.
Vergelijk je de grondslagen van het werk van Hobbes en Beccaria,
dan vallen onmiddellijk de onderlinge verschillen op met betrekking
tot de rechten die een persoon afstaat aan de nationale staat. Terwijl Hobbes beargumenteert dat mensen al hun persoonlijke vrijheid
moeten overdragen aan de soeverein (met uitzondering van het recht
op zelfverdediging), gaat Beccaria ervan uit dat de mens in het sociaal contract nooit de totaliteit van zijn eigen persoon inbrengt. Mensen staan slechts een klein deel van hun natuurlijke rechten af aan de
staat. In het begin van Over misdaad en straffen schrijft Beccaria dat
het daarbij gaat om een minimaal deel van de persoonlijke vrijheid,
‘om ten minste van het restant zeker en met gerust gemoed te kunnen
genieten (…) en wel uitsluitend net genoeg om de anderen er toe over
te halen, voor het resterende deel van zijn vrijheid in te staan’ ([1764]
1982: 43, 44). Daarnaast verschilt Beccaria met Hobbes over de kwestie of de vrijheid van de soeverein en de rechterlijke macht moet
worden beperkt. Anders dan Hobbes stelt Beccaria zich in navolging
van Montesquieu op het standpunt dat er een scheiding van machten
dient te bestaan waarbij de soeverein alleen wetten mag uitvaardigen met algemene strekking en de rechter beoordeelt of iemand in
een concreet geval een strafbaar feit heeft gepleegd ([1764] 1982: 39,
45-47).
Ondanks de grote verschillen tussen Beccaria en Hobbes met
betrekking tot de drie thema’s van contract, rationaliteit en macht,
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zijn er zeker ook overeenkomsten. Beide denkers vertrekken vanuit het idee dat sociale ordening tot stand komt door het sluiten van
een maatschappelijk verdrag dat een einde maakt aan de natuurtoestand of staat van oorlog. Deze natuurtoestand, zo merkt Beccaria
op, ‘moet men nuchterweg beschouwen als een bestaand feit’ ([1764]
1982: 33). Dit sluit weer aan bij een meer algemeen kenmerk van het
verlichtingsdenken: het mensbeeld van een autonoom rationeel subject, dat de kosten en baten van een daad afweegt en beslist tot de
daad over te gaan wanneer de baten opwegen tegen de kosten.7 In
dit mensbeeld is misdaad een kwestie van berekening. Zo zullen de
kosten lager moeten zijn dan de baten. Ieder persoon beslist daarbij
zelfstandig en uit vrije wil over te gaan tot het plegen van het feit. Tot
slot hebben beide denkers gemeen dat ze pleiten voor een centrale
machtsuitoefening door de staat.
Met betrekking tot het laatste punt van overeenkomst tussen Beccaria en Hobbes constateren Wood en Shearing dat deze
opvatting van machtsuitoefening van grote invloed is geweest op
de moderne politieorganisatie. Sterker nog: de geesten van zowel
Beccaria als Hobbes waren vandaag de dag nog steeds rond. In het
artikel ‘De nodale politiefunctie’ schrijven Wood en Shearing dat de
politie zichzelf niet alleen ziet als een hobbesiaanse instelling, maar
ook wordt gezien ‘als het instrument dat de Leviathan (in de vorm
van de moderne staat) gebruikt om voor vrede te zorgen en de oorlog
van allen tegen allen te vermijden’ (2009: 13). Maar samenlevingen,
aldus dezelfde auteurs, kennen niet één machtscentrum. Ze bestaan
juist bij de gratie van meerdere machtscentra. Ze zijn niet mono
centrisch maar polycentrisch. Om enkele zinnen na het vorige citaat
hieraan toe te voegen:

7

In tegenstelling tot Beccaria besteedt Hobbes veel meer aandacht aan de hartstochten van de mens. Zo spreekt hij herhaaldelijk over ‘de natuurlijke hartstochten die
ons aanzetten tot partijdigheid, hoogmoed, wraakzucht, en zo meer’ ([1651] 2007:
208).
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‘Een nodale visie gaat ervan uit dat publieke goederen zoals veiligheid
kunnen worden geleverd dankzij het denken en doen van verschillende
entiteiten of “nodi”, en dat hoe groter de verspreiding en fragmentatie
van actoren in de uitvoering van regelgeving is, de definitie van de problemen/doelstellingen incluis, hoe polycentristischer het regime is. Zo
bezien kan, sterker nog, moet ordehandhaving sociologisch worden
gezien als iets wat evenzeer betrekking heeft op private actoren (dus
bedrijven en andere bemiddelde groepen), als op de activiteiten van de
openbare politie.’ (2009: 13-14)

Met andere woorden, de zienswijze van Beccaria en Hobbes is volgens Wood en Shearing één manier om macht te duiden, maar, zoals
we in de volgende paragraaf en in het volgende hoofdstuk zullen zien,
zeker niet de enige.
Macht
De these dat de overheid slechts een knooppunt is binnen het netwerk van de veiligheidszorg en de straf niet meer is dan een van de
vele instrumenten om de veiligheid te handhaven, staat voor een
belangrijk deel in het teken van de machtsanalyse van de filosoof
Michel Foucault voor wie, zo schrijven Wood en Shearing, ‘macht
overal is, niet omdat het overal wordt uitgeoefend, maar omdat het
overal vandaan komt’ (2007: 9; 2009: 13; Shearing 2006: 32). In zijn
werk ontkracht Foucault een aantal mythes over macht, waaronder
het idee dat sommigen worden geboren met een bijzondere aanleg
voor of vermogen tot het uitoefenen van macht. Voor Foucault is er
geen essentieel verband tussen de persoon of instantie die de macht
bekleedt en macht zelf. Machtsrelaties zijn voor hem altijd instabiel
en vloeibaar en kunnen daardoor steeds worden omgekeerd. Macht
is dus niet iets waarover één bron exclusief kan beschikken of vanuit
één punt wordt uitgeoefend, maar is, in de woorden van Wood en
Shearing, ‘decentraal of nodaal’ (2009: 13). Omdat de machtsanalyse
van Foucault in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod zal komen,
zal ik hier volstaan met een korte uitleg van zijn m
 achtsbegrip om
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zo in abstracto de raakvlakken te laten zien met de uitgangspunten
van de nodale oriëntatie van Shearing en zijn collega’s.
Volgens Foucault is ‘macht geen instelling en evenmin een structuur, noch een bepaald vermogen waarmee sommigen zouden zijn
uitgerust: het is de naam die in een bepaalde maatschappij aan een
complexe strategische situatie wordt gegeven’ (1976: 123). Al in zijn
vroege werk leidt deze benadering tot een kritiek van meer alledaagse voorstellingen van macht en in het bijzonder van de juridisch-
discursieve en marxistische voorstelling van macht. De analyse van
macht dient volgens Foucault namelijk los te staan van vragen naar
legitimiteit en consensus, maar ook los van geweld en onderdrukking. Noch het autonome subject noch de politieke soevereiniteit van
de staat bieden adequate uitgangspunten om te spreken over macht.
‘Wat we nodig hebben is een politieke filosofie die niet draait om het
probleem van soevereiniteit, en daardoor rond de problemen van de
wet en het verbod. We moeten het hoofd van de koning afhakken’,
zo schrijft Foucault (1980: 121; zie ook: 1976: 117). Hij geeft daarbij
de voorkeur aan een uitwerking van wat hij in de collegereeks Il faut
défendre la société de ‘Nietzsche-hypothese’ noemt (2004a: 16). Dit
betekent dat bij iedere geïnstitutionaliseerde machtsoefening de
genealogische vraag kan worden gesteld welke krachtenstrijd eraan
vooraf is gegaan. Macht wordt zo geproduceerd in de relatie tussen
krachten die altijd ongelijk en veranderlijk zijn. Een specifiek sociaalcultureel veld moet dus niet worden gezocht in termen van de wet
of onderdrukking, maar eerst en vooral in termen van strategieën
van ‘conflict, confrontatie en oorlog’ (2004a: 15). Pas als machtsverhoudingen zijn vastgelopen en verstard, kan worden gesproken van
overheersing (‘domination’) (1983: 212; 2004a: 45; 2004b: 206).
In zijn colleges aan het Collège de France en in de boeken Surveiller et punir (1975) en La volonté de savoir (1976) ontwikkelt Foucault
een nieuwe machtsthese en geeft hij aan van welke klassieke postulaten hij afstand wil nemen (1976: 121-127; zie ook: Lambrechts
1982: 232-236; Deleuze 1986: 32-38; De Folter 1987: 96-101). In de
eerste plaats is dat van het postulaat van het bezit. Macht is hierin het
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e igendom van een persoon, groep of instantie. Macht is bijvoorbeeld
in handen van een absolute vorst of een heersende klasse. Het gevolg
hiervan is dat de staat, zo stelt Foucault, wordt opgevat als een soort
van ‘meta-macht die gestructureerd is rondom een bepaald aantal
grote verboden’ (1980: 122). Daartegenover stelt hij dat macht geen
‘ding’ is, maar een anonieme strategie die wordt uitgeoefend via tactieken en technieken in concrete praktijken. De anonimiteit geeft aan
dat macht alleen ‘in actie bestaat’ (2004a: 14) en dat er geen instantie,
persoon of groep kan worden aangewezen als de bezitter ervan.
In de tweede plaats het postulaat van de lokalisering. Macht wordt
hierin geacht steeds ergens te lokaliseren te zijn, in een staatsappa
raat (politie), machthebber (vorst) of instituut (regering). Macht
wordt op die manier uitgeoefend vanuit een bepaald punt of plaats.
Foucault benadrukt echter dat macht niet bestaat als een samenhangend geheel. Ze komt overal vandaan en wordt uitgeoefend in praktijken als scholen, gevangenissen en ziekenhuizen. In die zin gaat het
om een technologie die praktijken doortrekt en deze op een andere
manier laat functioneren. Een specifiek machtseffect moet daarom
worden verklaard vanuit het geheel van relaties dat verschillende elementen met elkaar verbindt. Zo opgevat heeft ‘lokaal’ ook een dubbele betekenis (Deleuze 1986: 34). Macht is lokaal in de zin dat ze
nooit globaal is en ‘in elke relatie tussen punten wordt geproduceerd’
(Foucault 1976: 122). Maar dit betekent nog niet dat macht lokaliseerbaar is. Macht is volgens Foucault altijd instabiel en diffuus.
In de derde plaats het postulaat van de onderschikking. Macht is
hierin een afgeleide functie. In marxistische theorieën keert dit terug
in de opvatting over het in stand houden van de productieverhoudingen in de maatschappij. De economische infrastructuur is de determinerende kracht van de samenleving, dat wil zeggen, de kracht
die in laatste instantie het leven en het functioneren van de macht
bepaalt. In de politieke filosofieën van Hobbes en Beccaria keert het
idee van onderschikking terug in het feit dat de macht een recht is
waarvan je afstand kunt doen door het over te dragen aan een politieke instantie. Daartegenover stelt Foucault dat een machtsrelatie
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niet economisch of politiek gedetermineerd is. Ze moet juist worden gezien als een maatschappelijke functie, die immanent is aan een
bepaald veld waarbinnen ze wordt uitgeoefend.
In de vierde plaats het postulaat van de essentie of het attribuut.
Macht heeft hierin een te isoleren essentie en is een eigenschap van
degenen die haar bezitten. Deze groep onderscheidt zich dan van
andere groepen of personen die geen macht hebben. In marxistische
termen gaat het om onderdrukten of de niet-bezittende klasse. Daartegenover stelt Foucault dat macht een relatie is. Macht is niets meer
dan een relatie die kan en bestudeerd moet worden door te kijken
naar het spel ‘tussen de elementen die met elkaar worden verbonden door machtsrelaties’ (2004a: 45). Het relationele karakter van
machtsverhoudingen berust dus niet op een binaire tweedeling als
heersers en overheersten, maar op een dynamisch netwerk van relaties die elkaar kruisen, beïnvloeden en versterken.
In de vijfde plaats het postulaat van de modaliteit. Macht verwijst
hierbij naar een instrument dat om ideologische of politieke gronden
repressief kan worden ingezet door een apparaat of instantie (geweld,
onderdrukking, uitbuiting, propaganda). Het is een macht die uitsluit en verbiedt en een reeks van negatieve werkingen met zich mee
brengt, zoals ‘weigering, beperking, verhindering, censuur’ (1980:
139). Foucault meent echter dat macht niet moet worden geduid
in negatieve termen, maar als productief moet worden gezien. Dit
betekent dat ze een verhouding is die zelf een werkelijkheid voortbrengt en verbonden is met discursieve en non-discursieve praktijken
waarin personen tot een samenhangend subject worden gemaakt.
In de zesde plaats het postulaat van de legaliteit. Macht wordt
hierin gezien als een in de wet of een contract tot uitdrukking
gebrachte regel. Ze wordt op die manier opgevoerd als een alternatief
voor oorlog of chaos. Maar voor Foucault staat macht juist gelijk aan
oorlog. Hij draait de beroemde these van Clausewitz om en stelt dat
‘politiek de voortzetting van oorlog is met andere middelen’ (1975:
170; 1976: 123; 2004a: 15). Door in termen van oorlog te spreken,
krijgt macht het karakter van een permanente strijd en voltrekt ze
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zich op het niveau van concrete fysische processen en gebeurtenissen. Hierdoor blijft Foucaults machtsanalyse niet steken in abstracte
beschouwingen over ‘de maatschappij’ en vertrekt ze ook niet vanuit
een minimalistische conceptie van de mens, zoals bij Hobbes die het
mens-zijn in Leviathan reduceert tot een verlangen naar veiligheid.
Volgens Foucault is er niets materiëler en lichamelijker dan de uit
oefening van macht. Tegelijkertijd maakt dit postulaat ook duidelijk dat de wet allerlei illegaliteiten creëert. De wet ‘beheert’ als het
ware illegaliteiten door deze toe te staan, te gedogen of te reguleren
(Deleuze 1986: 37). Dit betekent, in de woorden van Foucault, dat
‘het strafsysteem de illegalismen niet wil uitroeien; je dient het op
te vatten als een apparaat dat ze differentieel beheert’ (1975: 124).
Zo vraagt het wettelijk verbod om een georganiseerd toezicht van
politie, justitie en hulpverleners die de gehele bevolking permanent
observeren en in de gaten houden.
In aanvulling op de vorige zes postulaten zou ik nog er nog een
zevende aan toe willen voegen. Relevant is dat macht niet kan worden gedacht zonder verzet. Hoewel Foucault niet veel over verzet
heeft geschreven, heeft hij altijd wel duidelijk gemaakt dat macht niet
kan worden begrepen zonder dat daarin ook verzet een plaats krijgt
(zie ook: Oosterling 1989). Macht roept volgens Foucault verzet op
(1976: 125-126; 1997: 167; 2000a: 324; 2009: 195). Zonder machtsverhoudingen is verzet onmogelijk. Pas als verzet niet meer kan worden
gedacht, bestaat er niets meer buiten macht. Zo schrijft Foucault in
La volonté de savoir dat in onze verhouding tot macht er niet één
plaats is van de
‘Grote Weigering – de ziel van het verzet, het brandpunt van alle
opstanden en de zuivere wet van de revolutionair. Er bestaan allerlei vormen van verzet, waarvan elk een geval op zich is: verzet dat
mogelijk, noodzakelijk, onwaarschijnlijk, spontaan, woest, eenzelvig,
beraamd, sluipend, gewelddadig, onverzoenlijk, compromisbereid,
baatzuchtig of opofferingsgezind is; al deze verzetsvormen kunnen per
definitie alleen bestaan binnen het strategische veld van machtsverhoudingen.’ (1976: 96)
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Kritiek …
De nodale benadering van het besturen van veiligheid laat vier conclusies toe. Ten eerste moeten we vermijden prioriteit te geven aan
de overheid in de organisatie en uitvoering van veiligheidszorg om
te bekijken welke andere bestuurlijke actoren er zijn en welke netwerken er bestaan tussen deze actoren. Dit impliceert, ten tweede,
dat besturen niet een uitkomst is van één enkele actor, maar moet
worden gezien als de uitkomst of het eigendom van een netwerk.
Hiermee hangt samen dat besturen het resultaat is van steeds verschuivende relaties en allianties en dat het geen uitkomst is van een
overheid die in het centrum staat en die andere ‘roeiers’ stuurt (vgl.
Osborne & Gaebler 1992). Tot slot moet worden benadrukt dat besturen een menselijke handeling is en hierdoor ook normatieve implicaties kent. Dit moet steeds leiden tot de vragen wie er verantwoordelijk
is voor de organisatie en de uitvoering van veiligheidszorg en op
welke manier de belangen van burgers daarin optimaal kunnen worden meegenomen (Johnston & Shearing 2003: 148; Wood 2006).
Vertrekkend vanuit de analyse van Shearing en zijn collega’s wil
ik echter niet voorbijgaan aan de kritiek op hun verhaal van nodale
sturing. De uitgangspunten hiervan zijn niet onomstreden en inzet
van een fel en geanimeerd wetenschappelijk debat. De kritiek richt
zich daarbij niet op de constatering dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden van het staatsmonopolie op veiligheid naar een
gefragmenteerde veiligheidszorg, maar vooral op de consequenties hiervan voor het bieden van veiligheid. In dit verband bespreek
ik de opvattingen van Ian Loader en Neil Walker, Trevor Jones en
Tim Newburn, en Lucia Zedner.
De nodale oriëntatie, zoals verwoord door Shearing en anderen,
kenmerkt zich volgens Loader en Walker (2006) door een sceptische
houding tegenover de staat, wat impliceert dat aan het optreden van
de overheid slechts in allerlaatste instantie de voorkeur wordt gegeven boven dat van andere partijen. Deze zienswijze is synoniem voor
theorieën die de staat beschouwen als ‘een continue bedreiging voor
de vrijheid en veiligheid van burgers, iets wat voortdurend vraagt
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om waakzaamheid, toezicht en controle’ (2006: 167).8 Een bekend
voorbeeld van een invloedrijke staatssceptische theorie is het libertarisme, met pleitbezorgers als Ayn Rand en Robert Nozick. Zij staan
een minimale staat voor die alleen zorgt voor de bescherming van
individuele eigendomsrechten, wat zoveel wil zeggen dat de staat
zich beperkt tot het beschermen van burgers tegen geweld, diefstal
en fraude en zorgt dat rechtsgeldig gesloten contracten worden nageleefd. In het voetspoor van Locke argumenteert Nozick in Anarchy,
state, and utopia (1974) voor een zo groot mogelijke vrijheid voor het
individu. Overheidsingrijpen leidt onvermijdelijk tot nieuwe ongelijkheden die, zo zegt Nozick, weer leiden tot verder overheidsingrijpen in
het privéleven van de burgers. Vrijheid wordt op die manier opgevat
als een negatieve en niet als een positieve vrijheid. De overheid heeft
dan geen andere taak dan het bieden van rechtsbescherming. Om die
taak uit te kunnen oefenen, mag ze volgens Nozick wel belasting heffen. Bovendien, zo schrijft hij, kan op morele gronden aan leden worden gevraagd mee te betalen voor de bescherming van de individuele
vrijheidsrechten van niet-leden die zich bevinden binnen het territorium van de staat. Dit gebeurt op basis van het uiterst vage ‘principe
van compensatie’, wat betekent dat in ruil voor de bemoeienis met het
handelen van niet-leden, ook aan deze leden bescherming moet worden geboden van hun individuele rechten (1974: 114).
Verleg je met Loader en Walker de blik naar de linkerzijde van
het politieke spectrum, dan wordt de staat gezien als een instituut dat
de bestaande machtsverschillen in de samenleving in stand houdt en
met de politie en het geweldsmonopolie daarvoor ook de middelen
8

Loader en Walker (2006: 167-183) onderscheiden vier staatssceptische theorieën.
Naast de rechtse en linkse stromingen waarvan ze de kritiek op de staat samenvatten
als ‘bemoeiziek’ en ‘vriendjespolitiek’, denken ze ook aan opvattingen die de staat
zien als ‘culturele eenheidsworst’ en ‘idioot’. In het laatste geval gaat het om het hier
behandelde perspectief van nodale sturing waarin, aldus Loader en Walker, de staat
een gebrek aan kennis en capaciteit wordt verweten om veiligheid te bieden. In het
geval van ‘culturele eenheidsworst’ zijn het de voorstanders van een multiculturele
samenleving die de overheid in de schoenen schuiven dat ze er een antipluralistische
houding op nahoudt, oftewel dat ze niet de diversiteit vooropstelt, maar de eenheid
en homogeniteit van het sociale en politieke leven.
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heeft. In feite gaat het hier om een klassiek marxistische opvatting
van de maatschappij. De light variant hiervan keert terug bij de
Franse socioloog Loïc Wacquant en zijn studies van het Amerikaanse
veiligheidsbeleid. Zijn werk (o.a. [2004] 2006; 2008; 2009c) spitst zich
toe op marginale groepen in achterstandswijken en getto’s van de
grote steden. Hij spreekt van het ontstaan van een nieuwe armoede
en een tweedeling van de samenleving. In dat verband wijst hij op de
bijzondere rol van de gevangenis. Om krachtiger op te treden tegen
allerlei misstanden worden volgens hem steeds strengere straffen uitgesproken en gevangenisstraffen opgelegd voor delicten die eerder
geen aanleiding gaven tot vrijheidsontneming. Bovendien vindt er in
de Verenigde Staten een toename plaats van het aantal mensen achter
de tralies in een fase waarin er juist een daling is te zien van de criminaliteitscijfers. Wacquant bekritiseert zo het idee dat de gevangenis
louter tot doel zou hebben gevangenen op te sluiten na een veroordeling voor een strafbaar feit. Als geen ander instituut maakt ze volgens
Wacquant juist deel uit van een streven van de staat om zijn macht te
vergroten. Zo wordt ze ingezet als een middel om de ‘economische,
raciale en morele orde’ ([2004] 2006: 174) te herstellen en sociale problemen in de maatschappij aan te pakken die het gevolg zijn van de
toegenomen vrijheid sinds de jaren 1960. De gevangenis richt zich
met andere woorden op wat Nils Christie in Crime control as industry
heeft genoemd de ‘controle van de gevaarlijke klassen’ (1993: 59-80).
Impliciet suggereert Wacquant daarmee dat een samenleving bijeen
wordt gehouden door politieke en economische krachten. Niet alleen
geven deze krachten de samenleving coherentie en consistentie, ze
zijn ook de motiverende krachten achter haar inrichting. Een van de
problemen van een dergelijke wetenschapsbeoefening is dat ze ervan
uitgaat dat het in principe mogelijk is de krachten te benoemen die
de samenleving vormgeven, ook al blijkt dat in de praktijk nooit het
geval (Schuilenburg 2007a; Schinkel & Schuilenburg 2011).
Hoewel Loader en Walker concluderen dat staatssceptische theorieën in sommige gevallen wel degelijk de vinger op de zere plek leggen (‘Ja, de staat kiest partij’), stellen ze ook vast dat deze stromingen
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weinig tot geen oog hebben voor de positieve bijdrage van de staat
aan het veiligheidsvraagstuk. Dit wringt omdat veiligheid volgens
Loader en Walker (2001; 2006) moet worden benaderd als een publiek
goed waarover iedere burger in gelijke mate kan beschikken en in
het licht van een democratisch functionerende samenleving staatsbemoeienis ook een elementaire voorwaarde is voor de maatschappelijke verdeling ervan. Bovendien stellen ze de retorische vraag of
Shearings nodale visie wel zonder de staat kan. Alles klinkt heel mooi
en heel aardig, maar wat doe je in het geval van een conflict tussen
partijen? Wie bepaalt dan wat de regels zijn? Ook Rozemond (2010)
wijst op dit probleem en stelt dat de nodale oriëntatie van Shearing
het staatsmonopolie op het gebruik van geweld wel moet veronderstellen, omdat de alternatieven ten opzichte van het klassieke strafrecht uiteindelijk slechts effectief kunnen functioneren wanneer de
staat private rechten omschrijft en handhaaft. Dit laat onverlet dat
ook Loader en Walker erkennen dat naast de overheid een veelheid
aan partijen zich bezighoudt met de organisatie en uitvoering van het
veiligheidsvraagstuk. Het belangrijkste verschil is echter het vertrekpunt van beide analyses. In tegenstelling tot Shearing en zijn collega’s
stellen Loader en Walker zich op het standpunt dat staatsbemoeienis
nodig én wenselijk is in het bieden van veiligheid en rechtszekerheid.
In dat kader spreken ze van een ‘verankerd pluralisme’ (2006: 194).
De staat zorgt daarin voor veiligheid als publiek goed, maar laat zo
veel mogelijk de ruimte voor andere partijen en alternatieve veiligheidsprogramma’s.
De kritiek van Loader en Walker vindt steun bij andere auteurs.
In zijn oratie Bringing the police back in wijst Hoogenboom (2009a:
30, 39) op de symbolische macht en culturele autoriteit van de politie
in de rechtshandhaving. De rechtshandhaving ontleent haar legitimiteit voor een belangrijk deel aan het gezag, de uitstraling en de
bevoegdheden van de overheid en het is dan ook onwaarschijnlijk,
aldus Hoogenboom, dat ‘de publieke politie hierin verdwijnt’ (2009b:
75). Een vergelijkbare positie wordt ingenomen door Crawford die
naast de kenmerken van symbolische macht en culturele autoriteit
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erop wijst dat de staat een belangrijk middel is om belangen te
behartigen en een soort van ‘laatste plaats’ (2006a: 459) is om conflicten op te lossen of bescherming te bieden. Tot slot stelt Terpstra
de coördinerende rol en de zichtbare steun die de (lokale) overheid
biedt aan veiligheidsnetwerken aan de orde. ‘Zonder hun specifieke
deskundigheid, inzet, steun, symboliek en eventueel stok achter de
deur kunnen veel samenwerkingsverbanden niet goed functioneren’
(2009: 121; 2010: 230).
Een volgende kritiek op het nodale-sturingsverhaal komt van
Jones en Newburn. In het artikel ‘The transformation of policing’
(2001) wijzen ze naast elementen van verandering ook op de continuïteit in de veiligheidszorg. Meer specifiek weerspreken ze de
stelling van Shearing dat er ooit zoiets is geweest als een absoluut
monopolie van de overheid op de veiligheidszorg. Uit hun onderzoek
komt naar voren dat in de jaren 1950 het aantal private beveiligers
in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al bijna even groot is als
hun publieke evenknie. De claim van Shearing en zijn collega’s dat er
sprake is van een sterke groei van het aantal private beveiligers vindt
dan ook geen steun in empirische en historische studies. Sterker
nog, een dergelijk monopolie heeft volgens Jones en Newburn nooit
bestaan. Ook andere auteurs stellen zich op het standpunt dat de ontdekkingen van nodale sturing niet wijzen op grote veranderingen in
de veiligheidszorg. Hoogenboom stelt in het artikel ‘Dingen veranderen en blijven gelijk’ (2009b) dat de discussie over de versplintering
van de politiefunctie in Nederland teruggaat tot het begin van de
jaren 1980 met onderzoeken van Ponsaers, Buruma en Van Reenen
naar het bestuurlijk toezicht en studies van Fijnaut en Hoogenboom
naar de opkomst van partijen naast de politie op het gebied van toezicht en handhaving. Hoogenboom wijst op de continuïteit van de
publieke politiefunctie en concludeert dat deze vanaf het begin van
de negentiende eeuw niet wezenlijk is gewijzigd: ‘Er is weinig veranderd aan de wijze waarop de dagelijkse politiezorg wordt uitgeoefend door surveillance, noodhulp, hulpverlening (doorverwijzen)
of lokale wijkzorg’ (2009b: 66). Nu roept de laatste constatering wel
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de vraag op of dit het argument is van de besproken nodale oriëntatie. Anders dan Hoogenboom suggereert, richt Shearing zich veeleer
op de vraag wat het betekent voor de inrichting van de veiligheidszorg dat de overheid een speler is onder andere spelers. Hoogenboom
heeft wel een punt waar het gaat om het hoog abstracte gehalte van
de nodale taal (space of flows, nodes, mentaliteiten, institutionele netwerken) en het gevaar dat bestaande kennis uit andere gebieden naar
de achtergrond wordt gedrongen.
Iets minder uitgebreid, maar niet minder fundamenteel is de kritiek van Zedner (2009: 158-163) op de terugkerende aandacht in de
nodale oriëntatie van Shearing voor de aanpak van de veiligheid in
de arme wijken van Zuid-Afrika, ook wel het ‘Zwelethemba-model’
genoemd (Johnston & Shearing 2003: 151-160; Shearing & Wood
2003a; Froestad & Shearing 2007; Wood & Shearing 2009). In dit
model, vernoemd naar de naam van de gemeenschap nabij Kaapstad waar het eerste project plaatsvond, wordt op een lokaal niveau
gezocht naar oplossingen voor criminaliteit en sociale problemen als
watertekort en toegang tot gezondheidszorg. Een belangrijke rol is
hierin weggelegd voor de zogenoemde ‘vredescomités’ (peace committees) die bestaan uit bewoners van de wijken en onder meer tot
taak hebben processen te faciliteren waarin lokale conflicten kunnen worden bemiddeld. De nadruk ligt daarmee op een bottom-up
benadering: van onderaf opererend, drijvend op de inzet en kennis
van betrokken bewoners om een rechtvaardigere verdeling en effectievere vorm van veiligheidshandhaving mogelijk te maken. Zedner
vindt de onproblematische manier waarop het Zwelethemba-model
wordt aanbevolen niet alleen ‘te optimistisch, maar ook gevaarlijk’
(2009: 161). Afgezien van het feit dat dit model sterk geënt is op de
economische en politieke postapartheid situatie in Zuid-Afrika (en
niet op Europa waar de verzorgingsstaat nog relatief sterk is), is het
gevaar dat lokale gemeenschappen uitsluitend worden bestuurd vanuit de noemer van veiligheid. Daarnaast is er het risico op de minder
aantrekkelijke kanten van informele afdoening of conflictbeslechting als eigenrichting en het met opzet kwaadspreken over bepaalde
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g roepen of individuen op grond van ras, sociale status, of omdat
de door hen begane misdaad in sterke mate wordt afgekeurd door
andere bewoners (2009: 161). In dit verband benadrukken Marks en
Goldsmith (2006: 149) het belang van veiligheid als publiek goed in
landen die zich in een overgangssituatie bevinden, bijvoorbeeld van
een apartheid naar democratie zoals in Zuid-Afrika.
… een vervolg
Hoewel bovenstaande tegenwerpingen en relativeringen serieus
moeten worden genomen en ook gerechtvaardigd zijn, sluiten ze
naar mijn mening niet uit dat de nodale benadering wel degelijk als
vertrekpunt kan dienen voor een beter begrip van de veranderingen
in de veiligheidszorg. Terecht wijst de nodale oriëntatie op culturele,
economische en politieke oorzaken van de fragmentering van de
veiligheidszorg en biedt ze een vocabulaire om zowel de uitoefening
van het goed veiligheidszorg als de nieuwe samenwerkingsvormen
tussen publieke en private partijen te analyseren. Ze volgt daarbij in
grote lijnen de uitgangspunten van de netwerktheorie met de aantekening dat de interesse uitgaat naar de eigenschappen van knooppunten en de wijze waarop veiligheid wordt bestuurd door private
en publieke actoren (Burris, Drahos & Shearing 2005: 40). Tegelijk
stelt ze de belangrijke vraag wat ‘de beste manier is om de verschillende knooppunten te coördineren en integreren, en de wijze waarop
nodale arrangementen kunnen worden gefinancierd’ (Shearing 2005:
61). Wel wil ik er nogmaals op wijzen dat in de nodale-sturingsliteratuur nog veel onduidelijk is.
Hoewel de in de vorige paragraaf besproken kritiek sterk uiteenloopt en zich richt op verschillende uitgangspunten van de nodale
oriëntatie, is naar mijn mening nog een ander belangrijk punt onderbelicht gebleven. Wat opvalt, is dat Shearing en zijn collega’s een
eenvoudige veronderstelling erop nahouden hoe een veiligheids
programma in de praktijk werkt. De nodale literatuur schrijft gedetailleerd over allerlei mentaliteiten en de structuur van knooppunten,
waarbij vooral aandacht wordt besteed aan verschillen tussen p
 rivate
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en publieke partijen, maar tegelijkertijd kun je je moeilijk aan de
indruk onttrekken dat diezelfde verschillen in een programma eenvoudig opzij kunnen worden gezet om een concreet doel, bijvoorbeeld
de verbetering van veiligheid, te bereiken. De nodale benadering lijkt
zo uit te gaan van een harmonieus geheel, oftewel het idee dat knooppunten zich in een programma engageren wanneer zij met elkaar
onderhandelen over wat ze wel en niet doen en het gebruik dat ze
daarbij maken van bepaalde technologieën en structuren. Dat kan zo
zijn, maar het is de vraag of dat ook altijd in de praktijk het geval is.
Vooralsnog komt het over als een vrij romantische voorstelling van
de processen in een veiligheidsprogramma en van het probleemoplossend vermogen van de aanpak van een specifiek veiligheidsprobleem. Typerend hiervoor is, zoals al eerder opgemerkt, het klassieke
mensbeeld waarin de mens een rationeel handelend subject (‘het
denkende en sprekende ik’) is dat zijn eigen koers bepaalt.
Het probleem van dit mensbeeld heeft vooral van doen met de
veronderstellingen die erachter schuilgaan. Het pretendeert dat de
mens zichzelf tot bron van zin en macht kan maken en het resultaat is van een autonoom zelfbepalingsproces. In deze gedachtegang
ligt het idee vervat dat de mens vrijelijk redeneert en bespiegelt en
hierbij zijn eigen normen en waarden kiest. Het is de vraag of dergelijke algemene hypotheses wel kunnen worden gemaakt, denk alleen
al aan het werk van Nietzsche, Marx en Freud. Hoe verschillend de
ideeën van deze ‘meesters van het wantrouwen’ (Ricoeur 1965: 40)
ook waren, ze delen een sterke achterdocht jegens een lange metafysische traditie waarin hiërarchische tegenstellingen het ware boven
het onware, de rede boven de waanzin en het rationele boven het
emotionele plaatsen. Tegelijkertijd ontdoen ze het subject van zijn
narcistische waan als autonoom en transparant wezen en herdefiniëren het in termen van menselijke activiteiten in een materiële, zintuiglijke wereld. Zo vraagt Freud aandacht voor het onbewuste in
verklaringen van het gedrag van de mens. Dat onbewuste is een vat
vol driften, verlangens, instincten en traumatische ervaringen. Marx
benadrukt dat het zijn van de mens niet primair wordt bepaald door
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het bewustzijn, maar eerder door een ingewikkeld geheel van economische en politieke verhoudingen. En Nietzsche ontmaskert het
subject als een fictie of een grammaticale functie en omschrijft het
als ‘het beste geloofsartikel op aarde’ ([1887] 1980: 42). Achter het
subject, zo meent Nietzsche, gaat een spel van krachten schuil die hij
typeert als een ‘wil tot macht’.
Dat er verschillen zijn in mentaliteiten, structuren en technologieën van de knooppunten, en dat in een veiligheidsprogramma
knooppunten volgens een netwerklogica bijeenkomen, weten we
dankzij de nodale benadering wel, maar over de wijze waarop de
dynamiek functioneert in een programma weten we nog weinig. Zo
wordt er in de nodale literatuur weinig tot geen aandacht besteed aan
de diversiteit van de personen die de taken uitvoeren. Er wordt min
of meer gesuggereerd dat al die personen gelijk zijn en dat eventuele
verschillen tussen hen eenvoudig kunnen worden weggenomen. Ook
worden de interacties tussen de actoren aan het oog onttrokken en
dit draagt bij tot de veronderstelling dat ook deze sociale relaties allemaal gelijk zijn. Omdat al deze kwesties onlosmakelijk zijn verbonden met het gebruik en toepassing van een veiligheidsprogramma,
lijkt het me van belang om die later in dit boek nader aan de orde te
stellen. Op papier lijkt het verhaal van nodale sturing namelijk wel te
kloppen, maar het is de vraag of er voldoende rekening is gehouden
met het even dynamische als complexe karakter van de veiligheidszorg. Achter de formele werkelijkheid spelen zich immers altijd processen af, soms resultaatgericht, soms ontregelend, soms emotioneel,
soms affectief, soms conflictueus, maar steeds processen. De vraag
is wat het effect van dit alles is op de samenwerking tussen de actoren die betrokken zijn bij modern veiligheidsbeleid. Dit beleid krijgt
immers vorm in veiligheidsprogramma’s die een sterk relationeel
karakter hebben.
Het accent op het relationele aspect van veiligheid is naar mijn
mening theoretisch en praktisch van groot belang. Het is zelfs bepalend voor de organisatie en invulling van veiligheid. Om die reden
wil ik het relationele verder onderzoeken in het volgende deel van dit
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boek. Weliswaar schrijft Wood (2006) dat er meer moet worden gekeken naar de manier waarop actoren zich tot elkaar verhouden in een
veiligheidsprogramma, maar dat geeft geen antwoord op de vraag
waarom in de literatuur nog nauwelijks aandacht is besteed aan het
feit dat er in de praktijk ook altijd strijd en conflict is tussen actoren,
er belangentegenstellingen en gevoeligheden spelen op de werkvloer,
emoties en frustraties de overhand kunnen hebben, vooroordelen het
maken van goede afspraken in de weg staan en er allerlei vormen
van weerstand kunnen optreden. In de veelheid aan veiligheids
problemen en veiligheidsprogramma’s lijken deze kwesties actueler
dan ooit. Juist door deze te bestuderen, kan naar mijn mening een
zinvolle bijdrage worden geleverd aan het vraagstuk van het besturen
van veiligheid en de effecten hiervan op het dagelijkse leven.
Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik aandacht besteed aan de veranderingen in
de veiligheidszorg aan de hand van het perspectief van nodale sturing. Daarin is duidelijk geworden dat de overheid niet altijd de eerste
en zeker niet de enige organisator en uitvoerder is om het probleem
van onveiligheid aan te pakken. Er zijn ook andere (veelal private)
partijen die veiligheidszorg bieden. Veiligheid is een goed geworden
dat kan worden gekocht en verkocht. Deze feiten staan op gespannen voet met het monopolie van de overheid op veiligheid als publiek
goed, zoals dat terugkeert in de politieke filosofieën van Hobbes en
Beccaria met betrekking tot de algemene taak van de overheid om
de veiligheid te handhaven. Op basis van het sociaal contract wordt
daarin een overheid opgericht ‘die groot genoeg is om onze veiligheid te verzekeren’ (Hobbes [1651] 2007: 208). Daarentegen kan de
fragmentering van de veiligheidszorg volgens Shearing en de andere
pleitbezorgers van de nodale oriëntatie juist niet worden begrepen
vanuit een klassieke opvatting van macht, dat wil zeggen, macht die
in handen is van de overheid en wordt uitgeoefend van bovenaf naar
beneden. Met betrekking tot de veranderingen in de veiligheidszorg
wijzen deze auteurs op een opvatting van macht zoals je die aantreft
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in het werk van Foucault. Daarin is macht een anonieme strategie
die als het ware is ingebouwd in een bepaalde maatschappij en alle
niveaus ervan doortrekt.
Aan de tegenwerpingen en relativeringen van de nodale oriëntatie
kan worden toegevoegd dat ze een tamelijk klassiek mensbeeld hanteert en veiligheidsprogramma’s benadert als gestolde zaken. Onvoldoende aandacht is er voor de dynamiek in veiligheidsprogramma’s.
Zo wordt nauwelijks ingegaan op de relaties tussen actoren in de uitvoering van de veiligheidszorg en daarmee voor de veranderlijkheid
van een veiligheidsprogramma. Hoe voor de hand liggend het ook
klinkt, er wordt vergeten dat de invulling van veiligheid ook wordt
bepaald door emoties en gevoeligheden en dat deze afhankelijk zijn
van de specifieke omstandigheden en betrokken personen. Op dit
punt mist de nodale literatuur realiteit.
De weg van het formuleren van abstracte kenmerken als mentaliteiten en structuren naar de alledaagse werkelijkheid is echter een
lange weg die bezaaid is met filosofische problemen en dilemma’s.
Nu hebben filosofische vraagstukken in de criminologie nooit grote
betekenis gehad. Dit is vanuit een beleidsmatige nadruk deels te verklaren, maar is vanuit een wetenschappelijk oogpunt teleurstellend.
Het leidt naar mijn mening tot een sterk reductionistische manier
van kijken naar het dynamische karakter van de veiligheidszorg. In
het volgende deel van dit boek wil ik daarom de uitdaging oppakken om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor de bestudering
van veranderingen in het veiligheidsvraagstuk. De invulling van dit
perspectief gebeurt aan de hand van het werk van de Franse denkers
Michel Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel Tarde.
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inleiding tot deel ii

Uit de nodale-sturingsliteratuur is naar voren gekomen dat de veiligheidszorg is veranderd en dat de overheid haar (deels veronderstelde)
monopolie op de zorg voor veiligheid in brede zin langzaam kwijt is
geraakt. Andere partijen dan politie en justitie zijn in toenemende
mate actief op de markt van veiligheid en zorg. Voor zover er van
partners in crime kan worden gesproken, behoren daar ook burgers
en het bedrijfsleven toe. Deze veranderingen worden toegeschreven
aan mondiale ontwikkelingen als de netwerksamenleving en een
neoliberaal denken dat zichzelf ziet als een reeks simple rules for a
complex world. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als de opkomst
van mass private properties en de formalisering van sociale controle.
Hierover is iedereen het ongeveer wel eens, maar hiermee is nog
niet duidelijk welke processen de geconstateerde veranderingen zelf
dragen. Mijn stelling is dat we hiervoor een dynamisch perspectief
nodig hebben dat een beter begrip geeft hoe veranderingen zich in
algemene zin voltrekken en wat de consequenties ervan zijn voor de
veiligheidszorg.
In dit deel ontwikkel ik een nieuw perspectief dat meer ruimte
biedt om het dynamische karakter van de veiligheidszorg tot zijn
recht te laten komen. De bouwstenen zoek ik in het differentiedenken
van Michel Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel Tarde. Vanzelfsprekend leggen deze denkers verschillende accenten en richten ze zich
op uiteenlopende onderwerpen.9 Foucault is geen Deleuze, net zoals
9

Foucault en Deleuze verschillen op een aantal punten sterk van elkaar. Zo hebben
ze een andere opvatting over het karakter van een samenleving. Deleuze zegt in een
interview hierover: ‘Financieel, ideologisch – er zijn overal lekkages. (…) Michel
Foucault was verbaasd over het feit dat we er ondanks alle machten steeds in slagen
ons te verzetten. Ik ben verbaasd over het feit dat alles lekt en dat de samenleving
erin slaagt de lekken dicht te stoppen’ (2003: 261). Daarnaast speelt er nog een ander
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Deleuze geen Tarde is. Maar naast vele verschillen kom je in hun werk
ook de nodige overeenkomsten tegen. Alle drie de auteurs distan
tiëren zich van een lange metafysische traditie waarin een eenzijdige
oriëntatie op, en waardering voor eenheid en totaliteit centraal staat.
Ze breken een lans voor een denken dat niet is gericht op de herkenning van het identieke, maar dat zich per definitie situeert in een
werkelijkheid waarin alles voortdurend verschilt zonder dat het verschil vervolgens wordt gecategoriseerd als een particulier geval van
iets algemeners. Voor alle drie geldt bovendien dat ze in hun werk
vasthouden aan een immanent denken in termen van relaties, zonder
die immanentie ondergeschikt te maken aan transcendentie. Het is
in het bestek van dit boek onmogelijk om een volledig beeld te geven
van al hun ideeën. Ik wil daarom het volgende kwijt over de keuzes
die ik heb gemaakt in de behandeling van hun werk.
Michel Foucault is geen onbekende voor sociaal wetenschappers.
Er is geen filosoof aan wie in de afgelopen decennia zoveel aandacht
is besteed. Bibliotheken zijn volgeschreven over de disciplinering
van het individu en de these dat de gevangenis meer is dan een ‘huis
van bewaring’ (o.a. Cohen 1985; Garland 1990). Op uiterst originele
wijze werkt Foucault daarbij een nieuw instrumentarium uit voor
de werking van macht. Dit resulteert in Surveiller et punir (1975)
en La volonté de savoir (1976), twee boeken waarin hij machtsrelaties beschrijft die mensen tot productieve en efficiënte individuen
maken en bepaalde manieren van spreken met zich meebrengen.
Foucault laat daarbij zien dat in scholen, kazernes en gevangenissen – hij noemt ze disciplineringspraktijken – verschillende methoden (roosters, examens, oefeningen) worden toegepast om gewenst
gedrag aan te leren. Ik denk echter dat er in zijn oeuvre nog een ander

verschil van inzicht. Deleuze geeft een andere invulling dan Foucault aan de aard
van de relaties die deel uitmaken van de sociale werkelijkheid. In tegenstelling tot
de machtsrelaties van Foucault spreekt Deleuze over verlangen (‘désir’). In eerste
instantie assembleert het verlangen volgens Deleuze het sociale veld (Deleuze &
Guattari 1980: 175-176). En in L’Anti-Œdipe schrijft hij met Guattari: ‘Er is alleen
verlangen en het sociale, en niets anders’ (1972: 36). In discussie met Deleuze pleit
Foucault ervoor om verlangen juist te vervangen door de term lust (‘plaisir’).
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aangrijpingspunt is te vinden dat veel minder aandacht krijgt, maar
toch relevant is voor de behandeling van het probleem van dit boek.
Het gaat om het concept sécurité, een nieuwe vorm van macht die
Foucault introduceert in zijn colleges aan het prestigieuze Collège
de France tussen 11 januari 1978 en 4 april 1979. Tot een echt grondige uitwerking van dit begrip komt Foucault niet. Hij besteedt er
slechts enkele pagina’s aan en gaat nauwelijks in op de vraag wat het
betekent voor het functioneren van machtsrelaties, laat staan welk
perspectief het kan bieden in de bredere context van een thema als
veiligheid. Aan het begin van de jaren 1980 verlegt hij bovendien zijn
onderzoek naar wat hij ‘het besturen van zichzelf’ noemt: praktijken
waarin mensen zichzelf actief proberen (om) te vormen tot ethische
subjecten. Mede op basis van de recent gepubliceerde colleges aan
het Collège de France is naar mijn mening een nadere uitwerking
mogelijk van de inhoud en implicaties van het machtsbegrip sécurité. Meer bepaald kan zo worden aangetoond hoe deze nieuwe vorm
van macht leidt tot andere inzichten, vertrekkende vanuit de reeds
beschreven veranderingen in de veiligheidszorg. Hiertoe heb ik het
volledige oeuvre van Foucault bestudeerd waarbij ik het accent heb
gelegd op, wat je zou kunnen noemen, zijn tweede periode waarin hij
zijn eerdere archeologische benadering van kennis combineert met
een genealogische benadering van macht.10
Gilles Deleuze is een ander verhaal. Zijn denken gaat dwars
tegen de behoefte in om het leven overzichtelijk, keurig gescheiden
en simpel te houden aan de hand van dualistische opposities als
‘privaat-publiek’, ‘micro-macro’, ‘subject-object’, ‘individu-groep’ en
‘persoonlijk-sociaal’. De impact van zijn werk in de westerse filosofische gemeenschap, en dan vooral in Frankrijk, Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten, staat echter in schril contrast tot de receptie in
de criminologie. De laatste blijft in grote lijnen beperkt tot een enkele
aanhaling van zijn uiterst beknopte artikel ‘Post-scriptum sur les

10 In zijn derde periode keert Foucault (1984a; 1984b) zich af van zijn analytiek van
kennis en macht en richt hij zich op het thema van een bestaansesthetica.
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sociétés de contrôle’ uit 1990, waarin hij een uiteenzetting geeft van
Foucaults historische analyse van een disciplinaire macht naar een
controlerende macht (o.a. Rose 2000; Lint & Virta 2004; Haggerty,
Wilson & Smith 2011; Hallsworth & Lea 2011). Toch biedt zijn werk
de nodige handvatten voor een dynamisch perspectief dat inzicht
kan verschaffen in de wijze waarop veranderingen zich voltrekken in
de maatschappelijke werkelijkheid. Ik denk dan vooral aan het concept van assemblage dat ik vooralsnog definieer als een gefabriceerde
koppeling van een aantal heterogene elementen in een unieke consistentie, die van aard verandert zodra er nieuwe elementen aan worden
toegevoegd of oude elementen uit verdwijnen.
Net als bij Foucault geldt dat voor een uitwerking van het concept
assemblage een complete studie van Deleuzes nogal ingewikkelde
oeuvre nodig is. Hiervoor zijn verschillende argumenten te geven. In
Mille plateaux (1980), het boek dat hij samen met de psychiater Félix
Guattari schreef en waarin de term assemblage voor het eerst echt
aan bod komt, besteedt Deleuze weinig pagina’s aan de uitwerking
ervan zodat moeilijk kan worden gesproken van een volledig uitgewerkt begrip. Ook is hij erg spaarzaam in concrete beschrijvingen
van een assemblage in de empirische betekenis van het woord. Hij
zoekt in zijn werk aansluiting bij de klassiek filosofische systemen van
denkers als David Hume, Friedrich Nietzsche en Henri Bergson en
analyseert vooral de algemene kenmerken van een assemblage. Het
concept assemblage is daarnaast nauw verbonden met andere concepten in Deleuzes werk. Het verwijst naar een reeks van problemen
en om die reden moeten de filosofische gedachten die met het begrip
aan bod komen, worden uitgebreid naar andere concepten, bijvoorbeeld rizoom, diagram en controle. Bovendien hebben concepten
volgens Deleuze geen universele betekenis in de zin van een aristotelische essentie of een vaste relatie met een objectieve stand van zaken,
maar moeten ze altijd antwoord bieden op de actualiserende vraag:
waarom hier en nu?11 Dit uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in
11 Het is volgens Deleuze de taak van de filosofie om concepten uit te vinden. ‘Concepten verschijnen niet als prefabs, zij bestaan nooit vooraf: je moet concepten
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zijn filosofisch systeem waarin alles met alles verwikkeld is en waarin
concepten steeds worden gerelateerd aan concrete omstandigheden.
Een rechtlijnige reconstructie van een assemblage is daardoor niet
mogelijk omdat concepten, om het deleuziaans uit te drukken, uit
het leven worden ‘gehouwen’ in een immanente beweging die ook het
leven zelf verandert in een nieuwe consistentie. Deleuze vergelijkt dit
procedé met het werk van een vakkundige houtsnijder. Zo iemand
ontwikkelt de impliciete kenmerken van een stuk hout verder, meer
op basis van intuïtie dan op basis van een vooraf bepaalde methode
of op grond van een onafhankelijk zelfbewustzijn. Net zoals de
ambachtsman niet om het even welke persoonlijke vorm kan opleggen aan de specifieke textuur van zijn materiaal, maar eerder de
‘materie-stroom’ volgt in zijn ‘pure productie’, moet je het concept
derhalve begrijpen als een zelfstandig wordende entiteit (Deleuze &
Guattari 1980: 409-412). De consequentie hiervan is dat Deleuze in
zijn werk het idee van assemblage blijft ontwikkelen en verfijnen en
de consequenties daarvan in het geheel moeten worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het dynamische perspectief op de
veiligheidszorg.
In hoofdstuk 4 zal ik beargumenteren waarom Deleuzes gedachtegoed nieuwe werkelijkheidsdomeinen openlegt, maar net als bij
Foucault heeft het hoofdstuk niet de pretentie diens werk uitputtend

 itvinden, creëren, en hierbij komt net zoveel creativiteit en inventiviteit kijken als
u
in de kunst en wetenschap. (…) Het is absoluut niet moeilijk om zonder concepten te
denken. Maar zodra er concepten zijn, dan is er echte filosofie’ (1990: 48). Dit betekent dat ook de wetenschappen en kunsten creatief zijn, maar dat het enkel aan de
filosofie is om steeds nieuwe concepten te creëren. Deleuze omschrijft deze manier
van werken als ‘science-fiction’ en stelt dat een filosofiewerk veel gelijkenis heeft met
een detectiveroman waarin concepten op de plaats van misdrijf opduiken om een
bepaald probleem op te lossen (1968: 4). Zijn ideeën over het creëren van concepten
hebben veel wetenschappers geïnspireerd. Zo spreekt Kodwo Eshun, auteur van het
onvolprezen More brilliant than the sun, van ‘concept engineering’ (1998: 186), het
uitvinden van concepten om de betekenis en waarde van actuele problemen te duiden waarbij inzichten en ideeën uit andere disciplines worden gebruikt om te kunnen speculeren en prikkelen. De ideeën van Deleuze en Eshun over de betekenis van
concepten hebben grote invloed gehad op het maken van het theoretische kader van
dit boek. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de term theorie veel meer een
eenheid en behoud van betekenis suggereert dan het deleuziaanse idee van concept.
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te bespreken of er een encyclopedisch overzicht van te geven (zie
daarvoor: Romein, Schuilenburg & Van Tuinen 2009). In de inleiding
wees ik erop dat het mij gaat het om het duiden en opentrekken van
filosofische concepten en het zoeken naar resonanties hiervan in het
veiligheidsdenken. Het doel is dus niet het toetsen of falsificeren van
Deleuzes filosofie, maar zijn oeuvre benaderen als een gereedschapskist vol hulpmiddelen om het veiligheidsvraagstuk te lijf te gaan. Op
die manier hoop ik een stapje verder te komen met het ontwerpen
van een nieuw perspectief waarmee zichtbaar kan worden gemaakt
hoe veranderingen in de veiligheidszorg ontstaan.
De argumenten die ik hierboven heb aangevoerd om het werk
van Deleuze en Foucault tot vertrekpunt te nemen, gaan ook op voor
het laatste hoofdstuk van deel II waarin het werk aan bod komt van
Gabriel Tarde, de meest filosofische socioloog uit de Franse school.
Met Tarde ontwikkelde zich in de negentiende eeuw een crimineelsociologische stroming, aangevoerd door Lacassagne, die bijzonder
gewicht toekende aan het integreren van het sociale milieu in een
eventuele verklaring voor delinquent gedrag. Relevant hier is dat
Tarde wijst op de stuwende kracht van reeksen van interacties achter
veranderingen in de sociale werkelijkheid. Hoewel Tarde zijn ideeën
ruim honderd jaar geleden heeft neergezet, bieden ze naar mijn
mening nog steeds waardevolle inzichten rond de dynamiek van het
menselijke zijn en handelen. Zo kunnen ze goed worden gebruikt
om veranderingen en transformaties in de dagelijkse praktijk van de
veiligheidszorg te onderzoeken. Het denken van Tarde kan verder
worden gebruikt als een soort van ‘mediator’ om te laten zien dat
Foucault en Deleuze belangrijke filosofische uitgangspunten delen.
Hoewel ze politiek soms tegengestelde posities innamen, hebben
beide denkers elkaar ontegenzeggelijk beïnvloed en verwijzen ze in
hun werk herhaaldelijk naar elkaar. Hoofdstuk 5 is zo het sluitstuk
van het theoretische onderzoek dat moet leiden tot een nieuw instrumentarium om de gegevensverzameling van het derde deel van het
boek te sturen en om het dynamische karakter van de veiligheidszorg
beter te kunnen laten zien. De bruikbaarheid van het theoretische
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kader kan vervolgens worden getoond door het toe te passen op concrete vormen van samenwerking tussen de overheid, bedrijven en
particulieren.
Het theoretische onderzoek kan als volgt simpel worden samengevat. Ik schrijf in de volgende drie hoofdstukken met Foucault,
Deleuze en Tarde mee. Hiertoe ga ik in ieder hoofdstuk in op een
specifiek element in hun werk, respectievelijk sécurité, assemblage en
interacties. In gesprek met deze denkers wil ik achterhalen hoe zij
deze begrippen opvatten en wat ze betekenen wanneer het gaat om
veranderingen in de werkelijkheid. Hierbij moet worden opgemerkt
dat in het denken van Foucault, Deleuze en Tarde een duidelijk ontologische claim over de maatschappelijke werkelijkheid zit. Zo spreekt
Foucault over een ‘ontologie van de actualiteit’ en van een ‘filosofie
van het heden’, waarin het draait om de vraag: wat zijn wij in onze
actualiteit? En ook Deleuze doet talloze ontologische uitspraken over
de grond van onze werkelijkheid, waarbij het de vraag is hoe die uitspraken vallen te rijmen met zijn differentiedenken waarin juist veelheid en verschil centraal staan, en geen plaats is voor eenheid of een
eeuwige essentie (zie o.a.: Badiou 1997; De Bolle 2009). Onvermijdelijk zullen sommige ontologische aanspraken terugkeren in mijn
behandeling van de begrippen sécurité, assemblage en interacties.
Het gaat me namelijk in dit deel om het vinden van een evenwicht
tussen enerzijds respect voor de eigenheid van deze denkers (hun
ideeën, vocabulaire, stijl van schrijven, humor, verhouding tot andere
filosofen) en anderzijds de moed om buiten hun werk te treden om
te kunnen speculeren en prikkelen. Een dergelijk perspectivisme
lijkt mij de productiefste wijze om hun werk te benaderen. Allereerst
doordat ik er de inzet van hun eigen differentiedenken in herken en
ten tweede doordat het ruimte laat voor meerdere conceptuele genealogieën zonder de essentiële betekenis van een filosofisch concept te
willen vastleggen. In de uitwerking hiervan zal ik wel steeds teruggrijpen op actuele invullingen in de veiligheidspraktijk en relevante
noties uit de criminologie. Strikt genomen vallen deze buiten hun
gedachtegoed, maar om niet helemaal los te komen staan van het
79

Orde in veiligheid.indd 79

23-8-2012 14:49:08

orde in veiligheid
v eiligheidsdenken en niet te vervallen in vrij abstracte formuleringen, lijkt mij die keuze te legitimeren.
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3
securitisering
Inleiding
Dit hoofdstuk is de eerste stap tot een dynamisch perspectief op de
veiligheidszorg. Als vertrekpunt neem ik het werk van de Franse
filosoof Michel Foucault. Relevant is dat het verhaal van nodale sturing aansluit bij de analyse van Foucault waarin de macht om de
maatschappij in te richten als het ware uit handen van de overheid
en politie is genomen (Shearing 2006: 2; Wood & Shearing 2007: 19,
27, 147-148).12 In dit hoofdstuk richt ik me op een uitwerking van
de colleges Sécurité, territoire, population en Naissance de la biopolitique die Foucault gaf aan het Collège de France tussen 11 januari
1978 en 4 april 1979. Hij spreekt hierin van een nieuwe machts
relatie die hij securiteit (‘sécurité’) noemt en die een andere mentaliteit van denken meebrengt over het besturen van het leven en de
levensomstandigheden van mensen (‘bios’), namelijk in termen van

12 Welch (2010) spreekt van een ‘derde Foucault-effect’. Het eerste effect is de periode tussen 1980 en begin jaren 1990, waarin de criminologie aandacht heeft voor
Foucaults analyse van de gevangenis in Surveiller et punir. De tweede golf van
aandacht ontstaat naar aanleiding van Foucaults college over het vraagstuk van
bestuurlijkheid dat is opgenomen in The Foucault effect (Burchell, Gordon & Miller
1991). Dit college van 1 februari 1978 leidt vooral bij Angelsaksische auteurs als Pat
O’Malley (1996; 2004), David Garland (1997) en Nikolas Rose (1999; 2000) tot een
nieuwe interesse in Foucaults werk. De recente publicaties van zijn colleges aan het
Collège de France vormen nu een derde aangrijpingspunt voor wetenschappers om
zich opnieuw tot Foucault te verhouden. Opvallend is dat Shearing en zijn collega’s
niet verwijzen naar de collegereeksen Sécurité, territoire, population en Naissance de
la biopolitique. In tegenstelling tot auteurs als Garland, Rose en O’Malley konden zij
namelijk wel beschikken over de postume uitgaven van Foucaults colleges.
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 reventie, zekerheid, normering en risico.13 Terwijl de relatie van veip
ligheid met criminaliteit pas van recente datum is (Zedner 2009: 10),
spoort de ontwikkeling daartoe met de hoofdlijnen van Foucaults
analyse over het vraagstuk van volksgezondheid, en meer in het
bijzonder met de aanpak van de ziekte pokken. Op een opvallende
manier wordt zo het domein verruimd van wat over de veranderingen in de veiligheidszorg kan worden gezegd.
Allereerst ga ik in op de kenmerken van het nieuwe begrippen
apparaat dat Foucault introduceert in zijn collegereeksen. Dit doe ik
aan de hand van een uitwerking van de bestrijding van drie ziektes: lepra, de pest en pokken. Met de medische aanpak van pokken
richt de aandacht zich vervolgens op de concepten bestuurlijkheid
en biopolitiek. Ik sta stil bij de manier waarop verschillende kanten
van deze concepten terugkeren in de wijze waarop het veiligheidsvraagstuk hedentendage wordt bestuurd en de relaties die daarbij
worden gelegd tussen uiteenlopende risico’s. Hiertoe bespreek ik het
beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de organisatie van de veiligheidszorg. Dit brengt me tot de introductie van een
fenomeen dat ik quasi-strafrecht noem: een nieuw gebied van ge- en
verbodsbepalingen waarin veel minder eisen aan de rechtsbescherming worden gesteld dan in het klassieke strafrecht. Uiteindelijk
laat ik zien hoe het proces van securitisering leidt tot de inschrijving
van verschillende leefvelden in een algemeen vertoog van preventie,
zekerheid, normering en risico.
Lepra en de pest
De mooiste pagina’s in Foucaults Histoire de la folie à l’âge classique (1972) en Surveiller et punir (1975) gaan over uitbarstingen van
besmettelijke en dodelijke ziektes in het Europa van de zeventiende
13 Doordat de verschillende betekenissen van het Franse woord sécurité niet tot uiting
komen in het Nederlandse ‘veiligheid’ – waaronder de algemene toestand (van personen en zaken) wordt verstaan van het beschermd zijn tegen aantastingen of gevaren – kies ik ervoor de term te vertalen als securiteit om daarmee de gelaagdheid
van de term in stand te houden. In de paragraaf Securiteit ga ik uitgebreid in op de
verschillende betekenissen van het woord.
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en achttiende eeuw. Eeuwen van overzeese oorlogen zorgden voor
ontelbare slachtoffers, maar op het Europese vasteland eisten lepra
en de pest hun tol. Vanouds wordt lepra gezien als de ziekte die in de
Bijbel voorkomt als melaatsheid. De gedachte is dat de melaatse zich
op de een of andere manier heeft afgekeerd van God. Symptomen
als zwellingen, uitslag en lichte plekken onder het huidoppervlak
duiden op de aanwezigheid van de ziekte. Een priester stelt de diagnose melaatsheid vast door de zieke onrein te verklaren. In Histoire
de la folie à l’âge classique beschrijft Foucault hoe aan het eind van de
middeleeuwen lepra langzaam het veld ruimt. Ze heeft genoeg slachtoffers geëist, zich te lang als een ontembaar beest gedragen in een
beschaving die steeds meer in het teken komt te staan van humanistische inzichten en ideeën over de vorming van de mens. Het is niet
goed bekend waardoor lepra verdwijnt uit West-Europa. Foucault
spreekt over ‘de onderlinge afscheiding van verschillende bevolkingsgroepen en het verdwijnen van contact met infectiehaarden in
Oosterse landen’ (1972: 16).
Is lepra de ziekte waarmee God één iemand straft, de pest wordt
gezien als een collectieve straf voor de uitspattingen en zondigheid
van een hele gemeenschap. In de Decamerone van de Italiaanse dichter en geleerde Giovanni Boccaccio uit de twaalfde eeuw is te lezen:
‘Het was in het jaar onzes Heren 1348 dat in de voortreffelijke stad
Florence, de mooiste van alle Italiaanse steden, de dood en verderf
zaaiende pestilentie uitbrak, die door de invloed van de hemellichamen of door Gods rechtmatige toorn om onze wandaden als straf
over de stervelingen werd uitgestort.’ Schattingen van historici lopen
uiteen, maar het staat vast dat de ziekte tot aan de negentiende eeuw
tientallen miljoenen slachtoffers op haar geweten heeft. Alleen al tussen 1346-1354 doodt de Zwarte Dood een derde tot de helft van alle
Europeanen. Overigens is het geenszins geheel zeker dat het bij al
deze sterfgevallen om de pest gaat. Uit onderzoek naar de verspreidingspatronen en besmettingswegen van de ziekte komt naar voren
dat het ook zou kunnen gaan om Afrikaanse virale koortsen, bijvoorbeeld om het ebolavirus. Maar het grote verschil tussen lepra en de
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pest is niet de hoeveelheid slachtoffers of de wijze van verspreiding,
hoe indrukwekkend de aantallen en de grootte van het spreidings
gebied ook zijn. De ziekten verschillen van elkaar door de technieken
waarmee ze worden bestreden. Anders gezegd, achter de aanpak van
lepra en de pest gaan ‘twee manieren schuil om macht uit te oefenen
over mensen’ (1975: 200; 2003: 43-48; 2009: 9-10) en besmetting van
bewoners te voorkomen.
In het geval van lepra worden de zieken afgezonderd. Leprozen
of melaatsen worden verbannen uit hun dorp of stad, weggezet in
de buitenwereld of de zee op gestuurd in narrenschepen. Foucault
schrijft dat de leproos wordt ‘uitgestoten, verbannen en afgezonderd;
hij verdwijnt in een massa die nauwelijks differentiatie behoeft’ (1975:
200). Als bedelaars leven de leprozen in niemandsland. Soms worden ze toegelaten tot een stad, zoals op Koppermaandag, de eerste
maandag na Driekoningen. Wanneer ze de stad binnenkomen, zijn
ze gehuld in speciale kleding en omhangen met bellen en ratels om de
bewoners te waarschuwen voor hun komst. Vanzelfsprekend willen
de autoriteiten ook de pestlijders op veilige afstand houden, maar in
Foucaults uiteenzetting over de bestrijding van deze ziekte is toch te
lezen dat een andere tactiek wordt gehanteerd dan bij het gevaar van
lepra (1975: 198; 2000b: 145; 2003: 45).
In het geval van de pest wordt de stad opgedeeld in verschillende
districten die weer verder worden opgedeeld in wijken. Deze komen
stuk voor stuk onder gezag te staan van een ambtenaar die belast
is met allerlei huishoudelijke aangelegenheden. Tegelijkertijd vatten
militairen post bij iedere poort en hoek van de straat om ervoor te
zorgen dat niemand zijn woning kan verlaten. Er wordt bovendien
een register aangelegd om alle inwoners van de stad in te sluiten. Pas
nadat de insluiting compleet is, kan worden overgegaan tot relatieve
afzondering van de pestlijders in een afgesloten ruimte. Daarbij worden in verschillende steden pesthuizen opgericht om de patiënten te
huisvesten. In Amsterdam bevindt het gebouw zich in het centrum,
binnen de stadsmuren van de stad. Iedere bewoner van de stad wordt
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zo permanent gelokaliseerd, ingedeeld bij de gezonden, de zieken of
de doden.
Achter het beeld van lepra en de pest gaan dus verschillende technieken schuil om risico’s op besmetting van de bewoners te voorkomen. Lepra leidt tot uitsluiting (Foucault spreekt hier van een
‘religieus model’), de pest tot insluiting (een ‘militair model’) (2000b:
146; 2003: 47). Dezelfde technieken maken ook deel uit van een
ander type samenleving. De bestrijding van de pest vindt volgens
Foucault plaats in de disciplinaire samenleving van de zeventiende
en achttiende eeuw. Daarentegen is de aanpak van lepra exemplarisch voor de soevereine maatschappij daarvóór. Juist op deze twee
punten – technieken en samenleving – hebben zich de afgelopen
decennia belangrijke veranderingen voorgedaan. Deze veranderingen, zo blijkt uit de collegereeks Sécurité, territoire, population, worden vooral zichtbaar in de controlerende en regulerende technieken
om de ziekte pokken te bestrijden. Vragen zijn dan welke technieken
hierbij worden gebruikt en aan de hand van welke machtsvorm die
technieken kunnen worden omschreven.
Pokken
Het meest opvallende aspect aan Foucaults collegereeks Sécurité, territoire, population is dat zijn machtsanalyse met de term securiteit
een volledig andere wending krijgt. Securiteit is, het zij direct opgemerkt, niet een volledig uitgewerkt machtsconcept en komt slechts
fragmentarisch aan de orde. Enerzijds zal dit te maken hebben met
het feit dat Foucault nooit de bedoeling had te komen tot een volledig
uitgewerkte theorie van macht. Geregeld geeft hij te kennen dat zijn
onderzoek naar machtsverhoudingen zich niet richt op een ‘theorie
van macht’, maar op een ontwikkeling van een ‘analytiek van relaties
van macht’ (1976: 109; 1980: 198; 2009: 2). Foucault is met andere
woorden niet geïnteresseerd in vragen als wat macht is of wie macht
bezit, maar in hoe macht werkt (1983: 217; 2004a: 24), en dat is vanuit een concrete plaats of vanuit een bepaald punt. Anderzijds komt
uit de collegereeks het beeld naar voren dat Foucault zelf ook nog
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zoekende is om zijn nieuwe machtsanalyse af te bakenen van eerdere
formuleringen over soevereiniteit en discipline. Stelt hij in de eerste drie colleges de machtsrelatie securiteit aan de orde, daarna komt
deze nauwelijks meer aan bod en maakt ze plaats voor een omvattende studie naar een, wat hij noemt, ‘genealogie van de moderne
staat’ (2009: 354).
Helaas heeft Foucault dus geen verfijnde analyse gegeven van de
manier waarop securiteit werkt en wat daaronder moet worden verstaan. Dat maakt het lastig om precies aan te geven in welke gevallen
er sprake is van securiteit, en bijvoorbeeld niet van de machtsrelatie
discipline of soevereiniteit. Dit neemt niet weg dat zijn colleges kunnen worden gebruikt om het begrip securiteit zowel te positioneren
binnen zijn algemene machtsanalyse als het te verbinden met de vraag
hoe veranderingen werken en wat de consequenties hiervan zijn voor
de veiligheidszorg. Ik zet hiertoe een eerste stap door de samenhang
te analyseren tussen machtsrelaties aan de ene kant en de ordening
van de samenleving door veiligheid aan de andere kant. Concrete
aangrijpingspunten om die vervlechting te specificeren, zoek ik in de
bestrijding van de ziekte pokken. Anders dan lepra en de pest kan
de bestrijding hiervan niet worden begrepen vanuit een soevereine
(uitsluiting) of disciplinaire machtsuitoefening (insluiting) (zie ook:
Schuilenburg 2008b).
Meent men aanvankelijk dat pokken wordt veroorzaakt door stilstaand water of rottend vuil, langzaam ontstaat het inzicht dat het veel
meer gaat om onzichtbare virussen, de zogenoemde variola major
en de variola minor. Deze virussen worden verspreid door m
 enselijk
contact. Uit onderzoek blijkt namelijk dat insecten of zoogdieren
geen pokken hebben. Een mug of vogel kan dus niet de verwekker
zijn van het pokkenvirus. Infectie met het virus kan alleen ontstaan
doordat een virus een bepaalde periode heeft kunnen overleven, in
iemands kleding bijvoorbeeld, of is meegenomen door een persoon.
Ademt iemand het pokkenvirus in, dan krijgt hij na een week last van
hoge koorts, spierpijn en duizeligheid. Daarna volgt uitslag over het
hele lichaam en vormen zich overal rode stippen. De stippen worden
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vervolgens blaren en vullen zich met etter. Blijft de persoon in leven,
dan droogt de etter na verloop van tijd op en is het lichaam bedekt
met korsten. Wanneer de korsten zijn verdwenen, blijft het lichaam
bezaaid met littekens. In leven is de persoon dan immuun geworden
voor de ziekte.
Om te voorkomen dat in een concreet geval het aantal besmettingen explosief toeneemt en de ziekte een epidemisch karakter krijgt,
zetten de autoriteiten van verschillende landen een breed scala aan
technieken in, waaronder medische campagnes, quarantaine en verplichte inentingen. De laatste techniek is het meest bekend, maar
ook, zo zal nog blijken, het meest controversieel. De bestrijding van
pokken gaat bovendien gepaard met het aanleggen van uitgebreide
rapporten en verslagen van de sociale en hygiënische omstandigheden waarin mensen leven. Daarbij worden, zo schrijft Foucault
(2000b: 154), ongezonde plekken in de stad gelokaliseerd en indien
nodig vernietigd. De systematische en succesvolle aanpak van pokken zal nu tot weinig vragen meer leiden, maar in feite was deze praktijk ondenkbaar in termen van de medische rationaliteit en medische
theorie uit de negentiende eeuw. Wat maakte de bestrijding van deze
ziekte zo bijzonder?
In de eerste plaats spreekt Foucault over het ‘preventieve karakter’
(2009: 58) van de aanpak. De enige echte behandeling tegen pokken
is preventief vaccineren, een ontdekking van de Engelse arts Edward
Jenner (1749-1823) die met positief resultaat mensen die koepokken
hadden gekregen, inentte met een stam van het koepokkenvirus.
Hoewel de Fransman Louis Pasteur in 1881 de algemene toepasbaarheid van deze aanpak inzag, gaat de naam ervan terug op de ontdekking van Jenner. Vaccinia is afgeleid van het Latijnse woord voor koe
(vacca). Foucault gaat er in zijn colleges niet uitgebreid op in, maar
het vaccineren van burgers is bij uitstek een politieke beslissing. Het
vindt plaats op gezag van de overheid die daarmee intervenieert in de
persoonlijke levenssfeer van burgers. In de loop van de negentiende
eeuw gaan steeds meer Europese landen vaccinatie verplicht stellen. Zo wordt de methode binnen enkele jaren toegepast in Parijs,
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Wenen en Genève. Niet lang daarna wordt ze ook praktijk in plaatsen als Constantinopel, Berlijn en Boston in Noord-Amerika (Pols
1997). Verschillende landen nemen hiervoor zelfs speciale wetten
aan, bijvoorbeeld Duitsland in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Opvallend is het grote succes dat wordt geboekt met het vroegtijdig inenten van mensen ter voorkoming van de ziekte. Uiteindelijk
maakt de Wereldgezondheidsorganisatie op 8 mei 1980 bekend dat
de wereld officieel pokkenvrij is en schrapt met ingang van 1 januari 1982 pokken uit de opsomming van quarantaineabele ziekten in
de Internationale Gezondheidsregeling: ‘De wereld en al haar mensen hebben het gevecht gewonnen tegen pokken, een van de meest
verwoestende ziektes die in epidemische vorm sinds de vroegste tijd
door veel landen waarde, met dood, blindheid en misvorming in zijn
kielzog.’
In de tweede plaats richt de bestrijding van pokken zich op de
gehele bevolking van een land. Bij de toepassing van de maatregel
maakt de staat geen onderscheid tussen zieken en gezonden, tussen abnormalen en normalen. Meer bepaald ligt er geen tweedeling
of tegenstelling ‘goed-slecht’ aan ten grondslag. Kenmerkend is dat
alle inwoners als een geheel worden gezien. In het verlengde hiervan wijst Foucault erop dat de condities waaronder mensen leven
en de wijze waarop hun lichaam als drager van biologische processen functioneert (volksgezondheid, geboorte en sterfte, gemiddelde
levensduur) onderdeel worden van een nationale politiek die daarbij gebruikmaakt van wetenschappen als de statistiek, waarvan de
etymologische betekenis verwijst naar ‘de kennis van de staat en van
de krachten en bronnen die een staat op een bepaald moment kenmerken’ (2009: 274).14 Dezelfde ontwikkeling leidt ertoe dat de bevolking geleidelijk een zelfstandig object van weten en macht wordt. Ze
wordt in de woorden van Foucault ‘doel van surveillance, analyse,

14 Statistiek betekent letterlijk ‘staatskennis’ (in de dubbele betekenis van het woord).
Naast de kennis van de staat, in de zin van de toestand van het land, is er het bestand
aan kennis dat in het bezit is van de staat als institutie.
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interventie, van initiatieven die gericht zijn op modificatie, en zo
verder’ (2000c: 95).
In de derde plaats kan aan de ziekte een normaal sterftecijfer
worden verbonden. Niet alleen toont de statistiek in de achttiende
eeuw aan dat gemiddeld 1 op de 7.782 inwoners komt te overlijden
aan pokken (2009: 58, 62), ook kunnen verschillende ‘normaliteiten’
met elkaar worden vergeleken. Voor iedere leeftijd en ieder beroep, in
iedere regio, stad of delen van een land kan zo het sterftecijfer worden
berekend. Kinderen onder de drie jaar bijvoorbeeld hebben een grotere kans op besmetting met een fatale afloop dan andere leeftijdscategorieën. Dit gegeven wordt afgeleid uit twee grafieken. De eerste
grafiek laat het gemiddelde sterftecijfer zien; de tweede geeft de risico’s per categorie weer. Belangrijk is te constateren dat de ontdekking
van ‘het normale’ (2009: 57) dus niet vertrekt vanuit het ‘vage gebied
van de non-conformiteit’ (1975: 181), zoals wel het geval is bij discipline waarin allerlei technieken worden uitgeoefend om te komen
tot een ‘normering’ (‘normation’) van een sociaal-cultureel veld. Het
neemt juist afstand van het disciplinaire machtsvertoog voor zover
dit is gekoppeld aan ‘de macht van de norm’ (1975: 186). Terwijl de
norm zich als dwingend principe manifesteert binnen disciplinerende voorzieningen als scholen, tuchthuizen, werkplaatsen, fabrieken en kazernes, komt in de machtsvorm securiteit ‘het normale’
voorop te staan.15 Deze normalisering werkt niet via de technieken
van discipline en in de interne ordening van bepaalde praktijken,
maar sorteert effect door uit statistische gegevens de norm af te leiden en deze vervolgens van buiten over de bevolking te leggen met als
doel personen, groepen of velden te identificeren die een potentieel
risico vormen voor elkaar of voor de samenleving als geheel.

15 Foucault spreekt in dit verband bij voorkeur van ‘normalisering’ (2009: 56, 57, 63) en
van ‘normaliteit’ (2000d: 377). Zie voor een behandeling van het vraagstuk van de
norm: De Folter (1987).

89

Orde in veiligheid.indd 89

23-8-2012 14:49:08

orde in veiligheid
Securiteit
Het zijn deze grote veranderingen binnen het gezondheidsvraagstuk
die volgens Foucault de weg hebben geopend voor een transformatie in de negentiende eeuw van disciplinaire mechanismen naar een
machtsvorm die hij securiteit noemt en die nader geconcretiseerd
wordt door modaliteiten als preventie, bevolking, normering, en
risico. Met betrekking tot de doorwerking van securiteit in de samenleving wijst Foucault nog op twee andere praktijken die te maken
hebben met een zorgende functie in de brede zin van het woord: de
stad en schaarste. In het geval van de stad constateert hij dat deze
steeds meer wordt ingericht en opgedeeld om een snelle circulatie
van goederen en personen mogelijk te maken. Een goede straat, aldus
Foucault, is een omgeving waar niet alleen de risico’s op ongemak
(ziekte, diefstal, ongelukken) zijn geminimaliseerd, maar die ook zo
is ingericht dat onverwachte gebeurtenissen (veel passanten of voertuigen) soepel kunnen worden gemanaged zonder dat dit leidt tot
opstoppingen of stilstand van het verkeer (2009: 19-20).
Met betrekking tot het probleem van schaarste wijst Foucault erop
dat de economische opvatting van het mercantilisme, die een hoge
mate van economische bemoeienis door de staat met zich meebracht
ten aanzien van het bevorderen en structureren van de verbouw en
verkoop van graan (controle op prijzen, opslag en export), is verlaten
voor een nieuwe economische analyse, namelijk die van de fysiocraten waarin een vrije circulatie van graan mogelijk wordt. Securiteit
werkt volgens Foucault hier ‘centrifugaal’ (2009: 45). Dit betekent dat
ze niet zorgt voor segmenten of duidelijke breuklijnen, zoals in het
geval van discipline, maar juist de neiging heeft steeds verder uit te
breiden door nieuwe elementen te integreren in steeds groter wordende circuits. Met betrekking tot het probleem van schaarste leidt
dat tot een systeem van voortdurende expansie. Vrije circulatie biedt
namelijk niet alleen een garantie voor hogere winsten, maar blijkt
ook ‘een beter securiteitsmechanisme tegen de gesel van schaarste’
(2009: 34). Vanaf de productie en verkoop van graan worden dan ook
steeds meer gebieden in het traject betrokken: ‘psychologie, gedrag,
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de manier van handelen van producenten, kopers, consumenten,
importeurs en exporteurs, en de wereldmarkt’ (2009: 45).
In het kader van mijn analyse van de hedendaagse aanpak van het
veiligheidsvraagstuk levert de term sécurité echter meteen de nodige
problemen op. Het Franse sécurité verwijst niet alleen naar de betekenis van veiligheid (sûreté), maar is etymologisch ook verwant met de
‘zekerheid’ van een gemeenschap – securitas in het Latijn, dat in het
Romeinse recht werd gebruikt in combinatie met pax (vrede) en libertas (vrijheid) en op keizerlijke munten werd gepersonifieerd als vrouwelijke gestalte. Enerzijds werd met de term securitas de bescherming
van leven en goed binnen de nationale staat uitgedrukt. Hierbij ging
het vooral om de bescherming van plaats, straat en markt. Op deze
plekken moest je door de overheid beschermd worden tegen kwaadwillende burgers. Anderzijds stond securitas voor de veiligheid van
een bepaalde gemeenschap. In deze zin werd het meer opgevat als
datgene wat nu defensie wordt genoemd: de bescherming van stad,
staat of land tegen krachten van buiten (Van Zuijlen 2008: 12-14). In
de Dictionnaire Trévoux, uitgegeven in Parijs in 1757, verwijst sécurité bovendien naar het vertrouwen of de overtuiging in zekerheid
of veiligheid te verkeren tegen de achtergrond van potentieel gevaar
(Piret 2002). Daaruit blijkt dat het begrip ook een subjectieve dimensie heeft, wat bijvoorbeeld terugkeert in de onveiligheidsgevoelens
van burgers.
In het Engels komen de betekenissen van het woord securitas
terug in safety en security. Hoewel de precieze betekenis van deze
termen lastig is te vatten, zal ik enkele aspecten kort aanstippen. Terwijl safety betrekking heeft op de bescherming tegen gevaar in het
gewone, dagelijks leven, duidt security op de veiligheid van een land
of ander collectief tegen aanvallen en bedreigingen die het functio
neren van de samenleving zelf raken (Buruma 2005: 5-6; Zedner
2009: 9). Een meer algemene duiding van beide termen geeft Bauman
(1999: 17; 2000: 160-161). Hij stelt dat safety (integriteit) gaat om de
bescherming van iemands lichaam en zijn onmiddellijke omgeving
(eigendom, huis, gemeenschap) en security (bestendigheid) om de
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positie en levensomstandigheden van een persoon, datgene wat hij
heeft bereikt en waar hij aanspraak op maakt. Daarmee verbonden
articuleert Bauman ook het begrip certainty (zekerheid) dat draait
om het verschil tussen ‘redelijkheid en dwaasheid, tussen betrouwbaar en bedrog, tussen nuttig en nutteloos’ (1999: 17), dat wil zeggen,
het heeft betrekking op de competenties om zin en onzin van elkaar
te onderscheiden en het vermogen beslissingen te nemen waarvan je
later geen spijt krijgt. Als zodanig verwijst certainty naar een mate
van voorspelbaarheid die de onzekerheid van het onbekende moet
wegnemen. Het geeft zelfvertrouwen en creëert status en identiteit.16
Een tekort aan veiligheid en zekerheid kan dan tot angst leiden.
Onzekerheid en onveiligheid maken mensen bang.
Hoewel het bijzonder lastig is om in concrete gevallen de grens
te bepalen tussen safety, security en certainty, is het de gezamenlijke
inzet van dit heterogene trio die de kern vormt van wat ik in dit boek
de ‘securitisering van de samenleving’ noem.17 Hieronder versta ik
de geleidelijke bezetting van de samenleving sinds de negentiende
eeuw door technieken die de toekomst onder controle moeten brengen. Cruciaal in deze formulering is de nadruk op het veilig en zeker
stellen van de tijd die nog moet komen, wat Giddens (1991: 111)
heeft omschreven als ‘de kolonisering’ van de toekomst. Vanuit deze
oriëntatie worden steeds meer velden doorkruist vanuit het begrip
securiteit en securiteitstechnieken ook op steeds ruimere schaal toegepast. Volledig verschillende leefvelden als gezondheid en onderwijs
16 De nadruk in dit hoofdstuk ligt op het betekenisaspect van veiligheid. Belangrijke
studies naar de institutionele inbedding van zekerheid zijn onder meer die van
Abram de Swaan (1989) en François Ewald ([1986] 1993). De Swaan laat in Zorg en de
staat zien hoe een collectiveringsproces zich voltrekt op de gebieden van zorg, onderwijs en welzijn. In het spoor van het civilisatieproces, geanalyseerd door Norbert
Elias, betoogt hij dat de groeiende reeks van arrangementen op deze drie gebieden
tot doel hebben te voorzien in toekomstige tegenslagen en tekorten. Ewald beschrijft
in L’Etat providence hoe in de negentiende eeuw een systeem van collectieve verzekeringen opkomt dat burgers moet beschermen tegen een onzekere toekomst en dat
een belangrijke ordende rol in de samenleving gaat spelen. In de analyse van Ewald
fungeert dit systeem als een nieuwe technologie om de samenleving te besturen.
17 Securitisering of effectisering is ook een financiële techniek waarbij leningen worden
omgezet in kapitaal en verkocht als verhandelbare pakketten securities (effecten).
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worden zo structureel en functioneel homoloog, om met Bourdieu
(1979) te spreken. Dit betekent dat ze een zekere coherentie verkrijgen
door een aantal grondprincipes. Zo worden ze gestructureerd aan de
hand van de eerdergenoemde modaliteiten van preventie, bevolking,
normering en risico. Tegelijkertijd verlopen de belangrijkste processen in die leefvelden in toenemende mate volgens dezelfde wetmatigheden.
Securiteitstechnieken onderscheiden zich van technieken van
discipline, zoals Foucault die heeft beschreven als de methoden om
individuele lichamen tot productieve, efficiënte en gehoorzame eenheden te maken en die werden toegepast in gevangenissen, kloosters, scholen en werkplaatsen. Het onderscheid is hierin gelegen dat
ze vanwege hun reflexieve aard naar de toekomst wijzen, het mogelijk maken gebeurtenissen te voorspellen en hiermee te voorkomen.
Securitisering ligt daarmee in het verlengde van criminologische
noties als actuarial justice en risicojustitie. Hierin gaat het niet meer
om de terugkeer van de veroordeelde dader in de maatschappij door
middel van resocialisatie, maar om het identificeren en classificeren
(en de facto onschadelijk maken) van handelingen of gedragingen
die een bedreiging kunnen vormen voor de sociale orde. Feeley en
Simon (1992; 1994; Simon & Feeley 2003) hebben laten zien dat de
technieken die daarvoor worden gebruikt een basis hebben in de verzekeringswereld (zie ook: Simon 1987; 1988; Van Swaaningen 1996;
Ericson & Haggerty 1997).18 In de functionele rationaliteit van de
verzekeringswiskunde worden premies en uitkeringen op grond van
risicotaxaties en aan preventiebeleid ontleende overwegingen planmatig vastgesteld en vindt de sanctionering plaats aan de hand van
juridische bepalingen (Reichman 1986; Schwitters 1996).

18 Over de grond van het risicodenken bestaat weinig overeenstemming. Zo wijzen
O’Malley en Hutchinson (2007) in het artikel ‘Reinventing prevention’ op een andere
geschiedenis van preventie en het denken in risico’s. Zij stellen dat de basis kan worden gevonden in de negentiende-eeuwse bestrijding van branden en het tegengaan
van brandgevaar in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Zie voor een instructief
overzicht van de verschillende standpunten in dit debat: Kemshall (2003: 28 e.v.).
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Securitisering is echter een ruimer en hierdoor beter bruikbaar
begrip dan actuarial justice en risicojustitie omdat het niet de nadruk
legt op de positie van justitie of de staat, maar duidelijk maakt dat het
streven naar veiligheid en zekerheid plaatsvindt in een veelheid aan
praktijken en milieus, waarbij de vervlechting van de zachte middelen van zorg en de levensomstandigheden van de bevolking een
van de meest opvallende terreinen is. Bovendien heeft securitisering
meer oog voor de continuïteit en diversiteit van deze ontwikkelingen
dan bijvoorbeeld een term als ‘nieuwe penologie’ (Feeley & Simon
1992), waarin het accent ligt op een breuk met ‘oude’ vormen van
bestraffing. Veel van de huidige veranderingen in de veiligheidszorg
zijn over langere termijn bekeken naar mijn mening minder uniek
dan vaak wordt voorgesteld. Ik kom hier in het derde deel van het
boek op terug.
Hoewel Foucault het in Sécurité, territoire, population heeft over
een ‘securiteitssamenleving’ (2009: 11) gaat hij niet zover dat hiermee een soevereine of disciplinaire machtsuitoefening zou zijn verdwenen. Het is volgens hem beter om te spreken van een driehoek:
‘soevereiniteit, discipline, en bestuurskundig management, met de
bevolking als belangrijkste doel van besturen en de technieken van
securiteit als een essentieel mechanisme daarvan’ (2009: 107-108,
353). Intellectueel gezien is het verleidelijk de verschillen tussen
soevereiniteit, discipline en securiteit verder uit te werken. Toch
lijkt het me zinvoller de bijzondere manier van ordening te duiden
die plaatsvindt in het proces van securitisering. Onder meer in het
zojuist gegeven citaat blijkt dat het vraagstuk van securiteit nauw verbonden is met het geheel aan vragen dat wordt opgeroepen door het
verschijnsel van ‘besturen en bestuurd worden, het leiden [conduire]
en geleid worden [se conduire]’ (2009: 364). De technieken en procedures van ordenen duidt Foucault aan de hand van het neologisme
‘bestuurlijkheid’ (‘gouvernementalité’), een term die voor het eerst
valt in zijn college van 1 februari 1978.19
19 Het college van 1 februari 1978 was al opgenomen in The Foucault effect (Burchell,
Gordon & Miller 1991: 87-104). In vergelijking tot de versie in Sécurité, territoire,
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In contrast met staatscentrische benaderingen, zoals je die aantreft in de politieke filosofieën van Niccolò Machiavelli ([1513] 1995)
en Thomas Hobbes ([1651] 2007), ligt hierin niet de nadruk op het
monopolie van de overheid om de sociale orde in stand te houden,
maar op een ‘wereld van bestuur’ (Wood & Shearing 2009: 14). Het
gaat om alle technieken en procedures die te maken hebben met de
ordening van de samenleving en de levensomstandigheden van mensen, zoals ‘het besturen van kinderen, van zielen, van gemeenschappen, van families, van de zieken’ (Foucault 1983: 221). De ordening
van de samenleving wordt dus niet gezien als een volmaakte afspiegeling van de goddelijke ordening of geduid in termen van de relatie
tussen de vorst en zijn onderdanen, maar is een zaak van mensen
in verhouding tot goederen en hun levensomstandigheden. Modern
bestuur, in de betekenis van bestuurlijkheid, draait zo om de ordening van het concrete leven en de mobilisatie van burgers in de maatschappij. In dat kader gaat het over het besturen van allerlei kleine
verbanden, zoals het gezin, de kinderen, een provincie en een klooster. Vanzelfsprekend beschikt ieder verband over eigen kenmerken,
maar belangrijker is de continuïteit die er bestaat tussen de verschillende praktijken van ordening.
Bestuurlijkheid
Foucaults beschouwingen over bestuurlijkheid breken met de tradi
tionele liberaal-democratische beschrijving door de focus te verleggen van het juridisch (rule of law) en representatief (rule of the people)
kader waarbinnen politieke beslissingen tot stand komen naar datgene wat een moderne overheid feitelijk beheert en reguleert, namelijk het leven (‘bios’) zelf (Laermans 2009a). Je kunt eigenlijk nog een
stap verder zetten. Het dagelijkse leven van personen vormt de kern
van de bestuurlijkheid. Om het vraagstuk van bestuurlijkheid niet te
reduceren tot vage abstracties als de ‘representatieve democratie’ of
population blijkt in dat boek zowel een passage te ontbreken als een deel te zijn toegevoegd dat niet staat op de audio-opnamen van het college of in het oorspronkelijke
manuscript dat ten grondslag lag aan het college (2009: 101).
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‘de rechtsstaat’ zoekt Foucault aansluiting bij de definitie van gouvernement die Guillaume de La Perrière geeft in de tekst Le miroir politique, contenant diverses manières de gouverner uit 1555. ‘Bestuur is de
juiste beschikking over zaken, zodanig georganiseerd dat men deze
kan begeleiden naar hun gepast einddoel’ (2009: 96). Opvallend is dat
De La Perrière hier spreekt over zaken en niet over de macht om een
grondgebied te besturen. In het laatste geval duidt besturen op een
soevereine machtsuitoefening, oftewel op de machtsrelatie tussen de
vorst en zijn territorium. Deze macht, aldus Foucault, is een asymmetrisch recht en maakt aanspraak op het recht ‘op leven en dood’
(‘jus vitae et necis’). De soeverein laat leven en hij doet sterven. Hij
oefent zijn macht uit over het leven door ‘zijn recht om te doden al
dan niet aan te wenden’ (1976: 178; 2004a: 240). De balans tussen het
recht op leven en de dood slaat daarbij door naar het laatste aspect.
Een soevereine macht kan volgens Foucault namelijk alleen worden
uitgeoefend wanneer ze kan doden. Maar de verhouding tussen leven
en dood verandert met het regime van bestuurlijkheid. Bestuurlijkheid draait het recht op leven en de dood als het ware om; ze is van een
tegengestelde orde. Deze moderne machtsvorm ‘doet leven’ (2004a:
241, 247). Of anders gezegd, ‘ze houdt het leven in stand’ (1976: 181).
In een serie van pedagogische teksten van La Mothe Le Vayer uit
1653 wordt het vraagstuk van bestuurlijkheid nader geconcretiseerd
tot drie verschillende vormen van rationaliteit. In de eerste plaats het
besturen van jezelf, dat onder het vraagstuk van de moraliteit valt. In
de tweede plaats het besturen van het gezin, dat deel uitmaakt van
het vraagstuk van de economie. En in de derde plaats de wetenschap
van het goed besturen van de staat, dat van oudsher behoort tot het
domein van de politiek (Foucault 2009: 93-94). Belangrijk hierbij is
dat het vraagstuk van de economie, dat wil zeggen, het managen van
individuen, goederen en welzijn, geleidelijk wordt opgenomen in de
politieke praktijk van de overheid. Het doel van het besturen komt
zo steeds minder te liggen in het besturen zelf, zoals in de soevereine
manier van machtsuitoefening door de vorst, maar in datgene wat
een moderne overheid feitelijk beheert en reguleert. Aldus moet het
96

Orde in veiligheid.indd 96

23-8-2012 14:49:09

Securitisering
doel van besturen en de instrumenten die hiervoor worden ingezet,
worden gezocht in ‘de perfectionering, maximalisering, of intensivering van de processen die bestuurd worden’ (Foucault 2009: 99).
Het besturen van het leven en de levensomstandigheden van
mensen in de moderne staat is volgens Foucault tot stand gekomen
vanuit de doorwerking van een specifieke machtsvorm: de pastorale
macht en de figuur van de herder (zie ook: Welch 2010). Deze pastorale macht is een goedaardige en zorgende macht. Ze richt zich op de
heil van de gelovige en brengt een totale en permanente gehoorzaamheid met zich mee. Deze macht vormt niet alleen de inleiding tot de
bestuurlijkheid, ze biedt naar mijn mening ook verheldering bij de
vraag hoe veiligheid zo’n belangrijk thema heeft kunnen worden in
onze samenleving. Ook al is het thema van de herder aanwezig in
Plato’s De staatsman, volgens Foucault kan de kern ervan niet worden gevonden in de Griekse of Romeinse tijd. ‘Het is geen Grieks of
Romeins idee’ (2000a: 300; 2009: 122). Volgens Foucault gaat deze
machtsvorm terug op het vroege christendom en zelfs tot het herderschap van het voorchristelijke Oosten. In Sécurité, territoire, population stelt hij (2009: 127) dat de herder niet alleen let op de kudde
schapen als geheel, hij past ook op ieder schaap afzonderlijk, ziet erop
toe dat de schapen geen pijn lijden, gaat op zoek naar de beesten die
de weg zijn kwijtgeraakt en behandelt de dieren die gewond zijn. Het
beeld van de herder die de kudde hoedt, leidt en beschermt, wordt
voortgezet in het christendom en nog later in het instituut van de
kerk en het pastoraat, met als belangrijkste doel het verzekeren van
verlossing voor elk individu in het hiernamaals. Technieken als de
biecht leiden daarbij tot een hermeneutische opvatting over en verhouding tot de ziel, die het mogelijk maakt dat individuen zich op
een nieuwe manier als subject van hun handelen kunnen gaan zien.
In Omnes et singulatim vat Foucault (2000a: 308-311) de kenmerken
van de pastorale macht en de functie van de pastor als volgt samen:
1. De pastor of herder is niet alleen verantwoordelijk voor ieder
lid van de gemeenschap of kudde afzonderlijk, maar ook voor
al hun gedragingen, al het goede en slechte waaraan ze worden
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 lootgesteld. Anders gezegd, hij zorgt voor het heil (of de gezondb
heid) en het voortbestaan van de kudde als geheel en voor elk
schaap afzonderlijk. Het gaat daarbij om een integrale zorg, in die
zin dat het heil van iedereen (omnes) en ieder afzonderlijk (singulatim) vooropstaat.
2. De band van de pastor met ieder lid is persoonlijk. Zijn wil wordt
door een ieder gehoorzaamd. Niet omdat zijn wil wet is of omdat
zijn wil overeenkomstig een wet zou zijn, maar simpelweg omdat
het zijn persoonlijke wil is. De gehoorzaamheid komt dus uit de
leden zelf en is niet afhankelijk van de kracht van het argument of
van het op een dwingende manier opleggen van een wet.
3. De kennis is individueel. De pastor of herder is tot in het kleinste
detail op de hoogte van de behoeften van ieder lid afzonderlijk en,
wanneer dat nodig mocht zijn, voorziet daar ook in. Hij weet wat
in de ziel en hoofden van ieder lid speelt en heeft kennis van ieders
intiemste geheimen, doordat hij bewogen wordt om goed te doen
en voor zijn leden te zorgen.
4. Het doel van de pastorale macht is dat ieder lid voortdurend
werkt aan zijn eigen ‘versterving’ in deze wereld. Dit, zoals De La
Perrière het beschreef, ‘gepaste einddoel’ gaat niet om de dood
zelf, maar om een relatie van iemand tot zichzelf. Het vormt een
essentieel onderdeel, zo stelt Foucault, van de christelijke zelf
identiteit waarin iemand bijvoorbeeld door een extreme licha
melijke staat van onthechting nader tot God komt.
Anders dan de meeste historici ziet Foucault geen breuk, maar een
duidelijke continuïteit tussen het herderschap, de christelijke functie van het pastoraat (buitenwereldse verlossing) en de bestuurlijkheid die vanaf de achttiende eeuw het maatschappelijk bestel in de
moderne staat doortrekt. De overgang van de pastorale bestuurskunst naar de verbestuurlijking van de moderne staat, zo stelt
Foucault, is niets anders dan een overgang van een ‘economie van
zielen’ naar ‘het besturen van mensen en bevolkingen’ (2009: 227).
Terwijl de functie van het pastoraat en de institutionalisering ervan
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in de 
christelijke kerk zich richtte op individuele verlossing, is
deze verlossing nu verschoven naar de zorg voor collectieve zaken
als ‘gezondheid, welzijn (dat is, voldoende welvaart, standaard van
leven), veiligheid en bescherming tegen ongevallen’ (1983: 215). Dit
betekent dat de zorg zich richt op de condities waaronder mensen
leven en de wijze waarop hun lichamen functioneren als dragers van
biologische processen. Foucault noemt dit biopolitiek, een vorm van
macht die het sociale leven van binnenuit reguleert. De moderne
machtsuitoefening is dan synoniem met biomacht.
Biopolitiek
Foucault beschrijft biopolitiek als een moderne machtsvorm die zich
door populatiecontrole uitdrukt in het leven zelf. De term verschijnt
voor het eerst in een lezing met de titel La naissance de la médecine
sociale die hij in oktober 1974 gaf op de universiteit in Rio de Janeiro.
‘Voor de kapitalistische samenleving’, zo zegt Foucault daarin, ‘was
het biopolitiek, het biologische, het somatische, het lichamelijke, dat
meer betekende dan al het andere. Het lichaam is een biopolitieke
realiteit; medicijn is een biopolitieke strategie’ (2000b: 137). Daarna
keert het begrip terug in La volonté de savoir, het eerste deel van Histoire de la sexualité, en de collegereeks Il faut défendre la société, beide
uit 1976, waarin Foucault het verbindt met de condities waaronder
mensen leven en de wijze waarop hun lichaam als drager van biologische processen functioneert. Ten slotte komt de thematiek aan de
orde in zijn colleges Sécurité, territoire, population en Naissance de la
biopolitique aan het Collège de France van 11 januari 1978 tot 4 april
1979. In deze colleges definieert Foucault biopolitiek als
‘de verzameling van mechanismen waardoor de fundamentele biologische kenmerken van de menselijke soort object worden van een
politieke strategie, van een algemene machtsstrategie, of, in andere
woorden, hoe vanaf de achttiende eeuw moderne westerse samen
levingen het fundamentele biologische feit omarmden dat menselijke
wezens een soort zijn.’ (2009: 1)
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De eerste grote theoreticus van het concept biopolitiek is volgens
Foucault Jean-Baptiste Moheau en zijn tekst Recherches sur la population uit 1778, waarin hij spreekt van interventies van de nationale
staat in de omgeving (‘milieu’) van de bevolking (2009: 22). Niet
langer het individuele lichaam, maar de soort wordt daarmee object
van politieke strategieën. Op dit punt omvat het begrip bevolking
meer dan de traditionele betekenis van ‘het volk’, ‘de onderdanen’ of
‘het aantal inwoners in verhouding tot het bewoonbare oppervlak’
(1976: 183). Voor een juist begrip wordt de bevolking meer en meer
gezien als een verzameling individuen waartussen verhoudingen van
samenleven bestaan en die uit dien hoofde een eigensoortige wer
kelijkheid vormen, met eigen karakteristieken en behoeften.
Wat Foucault zo laat zien, is dat vanaf de achttiende eeuw langs
twee lijnen de macht over het leven (‘biomacht’) zich organiseert en
plooit: anatomisch en biologisch. Enerzijds spreekt Foucault over de
mens als fixeerbaar object in disciplineringspraktijken als scholen,
fabrieken en ziekenhuizen. Deze, wat Foucault noemt, ‘anatomopolitiek’ (1976: 183; 2004a: 243) grijpt aan op het individuele lichaam en
dresseert dat onder meer door een stelselmatige indeling van ruimte
en tijd. Door daarbij inzichten uit de menswetenschappen stelsel
matig in praktijk te brengen, worden individuen tot specifieke subjecten gemaakt. Anderzijds ontstaan er regulerende mechanismen die
zich richten op de bevolking als geheel. Individuen worden daarin
behandeld als exemplaren van een biologische soort. Dit levens
beheer op het niveau van de bevolking definieert Foucault als ‘biopolitiek’ (1976: 183; 2004a: 243 e.v.). Waar hij in La volonté de savoir nog
suggereert dat beide machtsvormen steeds verder met elkaar verbonden raken en op elkaar inwerken, maakt hij in de latere collegereeks
Sécurité, territoire, population meer expliciet een onderscheid tussen
beide vormen van biomacht. Bovendien herinterpreteert hij daarin
de omgang met de bevolking als object van politiek beleid vanuit de
meer algemene notie van bestuurlijkheid. Dit verklaart mede waardoor het gebruik van de termen biomacht en biopolitiek in zijn werk
grotendeels beperkt blijft tot de jaren 1976-1978 (Laermans 2009a).
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De typering van de bevolking als een verzameling van individuen
met specifieke kenmerken wordt volgens Foucault allereerst zichtbaar
in het functioneren van een medische politie (‘police’) die tot taak
heeft informatie te verzamelen en toezicht te houden op de ingezetenen van een staat. Tegenwoordig denk je bij de term politie aan de
opsporing van criminaliteit door het publiekrechtelijke instituut van
de politie, maar het woord heeft in de achttiende eeuw nog niet de
betekenis die nu daaraan wordt toegekend. De activiteiten van politie behelzen meer dan alleen ‘het in de gaten houden van gevaarlijke
individuen, het verwijderen van zwervers en bedelaars, en de vervolging van criminelen’, schrijft Foucault (2000c: 94). In plaats van een
afzonderlijk instituut gaat het veel meer om een manier van besturen
die eigen is aan de staat, ‘de domeinen, technieken en doelen waarop
de staat intervenieert’ (2000a: 317). Anders gezegd, het gaat om een
geheel aan technieken dat orde moet produceren en betrekking heeft
op zaken als veiligheid, stedelijke hygiëne en gezondheid.
Specifiek concentreert de aandacht van politie zich volgens
Foucault (2009: 323-325) op vijf verschillende punten van zorg. Het
eerste aandachtspunt is het aantal mensen dat leeft in een nationale
staat. Hierin ligt het idee besloten dat de kracht van de staat voor
een belangrijk deel afhankelijk is van de hoeveelheid inwoners. Nauw
hiermee verbonden is een tweede zorg, die zicht richt op de benodigdheden van het dagelijkse bestaan. De beschikking over een groot
aantal mensen is daarvoor niet afdoend, burgers moeten ook in voldoende mate voedsel, water en onderdak hebben. Daarbij dient er
aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van het voedsel en de
watervoorziening. Het derde aandachtspunt is het voorkomen van
een onnodige verspilling van krachten in een samenleving. Wie bijvoorbeeld kan werken, moet ook werken. Werkloosheid ondermijnt
de kracht van de staat. De nadruk van politie ligt daarom op werkende en handeldrijvende levende wezens. Daarnaast moet zorg worden besteed aan de circulatie van goederen in een samenleving. Dit
vierde punt concentreert zich op de verbetering van de infrastructuur, denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit en de aanleg van wegen, de
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bevaarbaarheid van rivieren en kanalen en het schoonhouden van
straten. Naast deze fysieke voorwaarden gaat het om het geheel van
regels, voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de handel en
verkoop van goederen zelf. Het vijfde aandachtspunt is de al eerder
genoemde volksgezondheid. Gezondheid is niet alleen een probleem
in tijden van de pest of lepra, de alledaagse gezondheid van ieder
individu is een voortdurend object van zorg en reden tot interventie
van de staat in het leven van burgers.
Bij dit alles wordt een uitgebreide administratie aangelegd om
meer kennis te krijgen van de gezondheid van de bevolking. Gegevens en observaties over zaken als geboorte, gezondheid, ziekte en
sterfte worden verzameld in reeksen van rapporten en registers. Dat
is nodig om het leven effectief en efficiënt te besturen. Die kennis, zo
stelt Foucault in Sécurité, territoire, population, steunt op vier relatief nieuwe begrippen: geval, risico, gevaar en crisis (2009: 60-61).
Bij ‘geval’ gaat het niet om een individuele casus (‘iets op zichzelf’),
maar om een manier om enerzijds een collectief probleem te individualiseren en anderzijds een individueel geval op te laten gaan in
een collectief probleem. In het geval van een ziekte is het daarbij van
belang de mogelijkheid van ‘risico’ op besmetting na te gaan. Zo kan
met behulp van de statistiek worden berekend dat het risico op een
ziekte als pokken niet voor iedereen hetzelfde is. Dit betekent dat de
medische politie kan identificeren wat ‘gevaarlijk’ is en wat de kans
heeft uit te groeien tot een ‘crisis’, dat wil zeggen, ‘de situatie dat een
bepaald fenomeen plotseling op hol slaat’ (2009: 61).
De ontwikkeling rondom de medische politie en het gezondheidsvraagstuk van hygiëne en medicijnen past in een breder biopolitiek
raamwerk waarin de bevolking door middel van specifieke vormen
van kennis en technieken wordt behandeld als een verzameling van
naast elkaar levende mensen met eigen biologische en pathologische
kenmerken. De verschijning van de bevolking op het politieke toneel
gaat bovendien gepaard met de opkomst van nieuwe bestuurspraktijken. Belangrijk hierbij is dat dit niet tot minder bestuur van de overheid leidt, integendeel. De voorafgaande bestuurspraktijken ontlenen
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hun rationaliteit in belangrijke mate nog aan de vorm van de staat en
het juridische instrumentarium van de wet. De politieke doelstellingen blijven hierbij duidelijk en onproblematisch, beperkt als zij zijn
tot de bescherming van de staat. Bij dit alles ontstaat biopolitiek precies op het moment dat economie en politiek met elkaar verstrengeld
raken. In de woorden van Foucault: ‘De biologische kenmerken van
een populatie worden relevante factoren voor economisch managen.
Het wordt noodzakelijk een apparaat rond haar te organiseren dat
niet alleen haar onderwerping [asujettissement] garandeert, maar
tevens de constante toename van haar nut’ (2000c: 96). De toenemende nadruk op de individuele kenmerken en die van de bevolking
roept echter onvermijdelijk discussie op. In hoeverre mag de overheid zich met de vrijheid van de burger bemoeien? Is er naast een
individueel belang ook een algemeen belang? En zo ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Controverse
Een van de graadmeters voor een beschaafde samenleving is de
manier waarop ze haar volksgezondheid regelt. Op dit punt is het
nodig nogmaals aandacht te besteden aan de bestrijding van pokken om het proces van securitisering goed te begrijpen. In feite staat
de aanpak van deze ziekte op gespannen voet met klassiek liberale
ideeën over de ordening van de samenleving. Volgens het liberalisme
moet de maatschappij worden bestuurd volgens haar eigen principes.
Daarbij dient de sociale ruimte van de maatschappij – het samenzijn
van mensen en de wijze waarop zij zich op een natuurlijke manier
tot elkaar verhouden – zoveel mogelijk worden gevrijwaard van de
bemoeienissen van de staat. Deze ruimte kan relatief los functioneren van de politieke ruimte doordat zij haar eigen wetten en regel
matigheden heeft. Kenmerkend voor dit domein is dus niet het
schema van de soeverein, het juridische subject en de machtsoverdracht, maar de uitgangspunten ‘zelforganisatie, vrije transactie en
belangen’ (Simons & Masschelein 2009). Dit keert bijvoorbeeld terug
in het idee van een onzichtbare hand van Adam Smith ([1776] 1976)
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dat synoniem is geworden voor een economische opvatting waarin
de absolute vrijheid van handelen voorop staat, oftewel: het idee
dat een markt zonder bemoeienis van buitenaf zichzelf zou kunnen
reguleren en zich teweer zou kunnen stellen tegen bedreigingen die
haar evenwicht of functioneren zouden verstoren.20
Het behoeft weinig betoog dat de inspanningen van de overheid
om de volksgezondheid te verbeteren, botsen met de individuele
vrijheid van de burger om zijn of haar leven zelfstandig in te richten. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het gedwongen
karakter van de inentingen door de overheid. Voor een duiding van
de belangen en dilemma’s die hierbij spelen, wend ik me tot de studie van Michael Willrich (2011) over de bestrijding van pokken. Zo
komen bezwaren die nu worden geuit tegen instrumenten als stedelijke interventieteams al aan orde in de Verenigde Staten van de
negentiende eeuw. Anders dan in Europa leidde de bestuurlijkheid
van het gezondheidsvraagstuk tot veel meer maatschappelijke onrust
en tot felle discussies over de legitimiteit van de maatregelen. Dit
speelt zich vooral af in zuidelijke staten als Kentucky, waar de ziekte
veel slachtoffers maakt onder arme Afro-Amerikanen en blanke
bewoners. Deze groepen hebben weinig tot geen toegang tot medische zorg en wonen in dichtbevolkte gebieden. Slechte voeding en
onhygiënische omstandigheden maken hen veel kwetsbaarder voor
de ziekte. Daarbij staat het toezicht op de volksgezondheid onder leiding van politie. De politie heeft het recht zich te mengen in individuele aangelegenheden ten dienste van het publieke welzijn. Boetes
voor het niet laten inenten lopen in sommige staten op tot $ 100. En
ook celstraffen van 40 dagen zijn niet ongewoon. B
 ovendien worden
20 Opvallend genoeg gebruikte Adam Smith de term onzichtbare hand niet in deze
betekenis. Hij stelde in An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations
([1776] 1976) alleen dat als een tekort van een product zich zou voordoen, de prijs
van dit product zal stijgen, waardoor er een stimulans wordt gecreëerd om het te
produceren. Meer in het bijzonder wijst hij op het feit dat mensen werken om een
inkomen te verkrijgen waarmee goederen kunnen worden gekocht. Daarbij hebben
zij hun eigen veiligheid en voordeel voor ogen. Maar dit is niet slecht, zo stelt Smith
([1776] 1976: 456), omdat daarbij – zonder dat dit hun bedoeling is – ook dikwijls het
publieke belang zal worden gediend.
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personen die zich weigeren te laten inenten veroordeeld tot publiek
werk op wegen en in straten (Willrich 2011: 91-92). De opwinding
over de overheidsmaatregelen om pokken te bestrijden, heeft verschillende kanten. Deze zijn deels terug te voeren op spanningen
tussen de zwarte en blanke bevolking. Een deel van de zwarte bevolking ziet de quarantaine om besmettingsgevaar te voorkomen als een
uiting van de blanke machtsstructuur en probeert zich aan de maatregel te onttrekken. Op haar beurt legt een deel van de blanke bevolking de schuld van de ziekte neer bij de Afro-Amerikanen. God zou
de zwarte bevolking willen straffen voor haar zonden. Deze raciale
theorieën worden aangewakkerd door geruchten dat blanke personen geen pokken kunnen krijgen.
De bezwaren tegen de sociale regulering door de overheid nemen
in korte tijd sterk toe en tegenstanders verzamelen zich in een antivaccinatiebeweging, een groep personen die zich actief teweer stelt
tegen, wat wordt genoemd, het staatsmedicijn. Het verzet is terug te
voeren op het idee dat de inentingen een aantasting zijn van de persoonlijke vrijheid van het individu. Zo menen sommige ouders dat
hun autoriteit in hun gezin wordt ondermijnd. Meer in het algemeen
keert de anti-vaccinatiebeweging zich tegen de groeiende inmenging
van de Amerikaanse overheid op gebieden als onderwijs, gezinsleven,
persoonlijke overtuigingen en meningsuiting. Ze heeft een libertaire
inslag en onderbouwt haar belangrijkste bezwaren met passages uit
On liberty van John Stuart Mill ([1859] 2007) over de rechtmatige
vrijheid van het individu, de grenzen aan overheidsoptreden en de
soevereiniteit van het lichaam. Vanuit een sterke afkeer tegen overheidsbemoeienis wordt het litteken van de inenting gezien als een
vorm van biopolitieke tatoeage (zie in een andere context: Agamben
2004). Uiteindelijk groeit het medische vraagstuk van de bestrijding
van pokken uit tot een politieke strijd over het recht op interventie
van de overheid in het privédomein van burgers.
Gesteund door de anti-vaccinatiebeweging beroept Albert
Pear, de zoon van een plaatselijke republikeinse partijleider, zich
op zijn recht om zich niet te laten vaccineren. In de rechtszaak
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 ommonwelth v. Pear, die op 13 november 1902 voor de rechter
C
komt, stelt Pear dat zijn dokter hem heeft geadviseerd zich niet te
laten inenten en hem poeders heeft gegeven tegen de pokken. Op
27 februari 1903 vindt een vergelijkbare zaak plaats. Net als Pear
wordt Henning Jacobson, een Zweedse immigrant die tijdens een uitbraak van de pokken in 1902 in Cambridge (Massachusetts) woont,
ondersteund door advocaat James F. Pickering. De argumenten in
deze zaak komen neer op de bekende punten van de anti-vaccinatie
beweging: inenting leidt tot nieuwe ziektes, isolering is een betere
bescherming tegen pokken, meer bescherming tegen arbitraire overheidsmacht. Uiteindelijk worden verschillende zaken samengevoegd
tot één rechtszaak die op 2 april 1903 plaatsvindt voor het Supreme
Judicial Court van Massachusetts. Daarin oordeelt de rechter dat ‘de
rechten van het individu moeten wijken wanneer het welzijn van een
hele gemeenschap op het spel staat’ (Willrich 2011: 320). Naar aanleiding van het vonnis besluit Jacobson zijn zaak voort te zetten en
het dispuut uit te vechten voor het hooggerechtshof. Dat gebeurt in
Jacobson v. Massachusetts (197 U.S. 11). Op 20 februari 1905 doet het
Hof uitspraak en rechter John Marshall Harlan oordeelt dat de Amerikaanse grondwet niet spreekt van een absolute individuele vrijheid,
maar dat de
‘government is instituted for the common good, for the protection,
safety, prosperity and happiness of the people, and not for the profit, honor or private interests of any one man (…) There are manifold
restraints to which every person is necessarily subject for the common
good. On any other basis organized society could not exist with safety
to its members. Society based on the rule that each one is a law unto
himself would soon be confronted with disorder and anarchy.’

Opvallend aan de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof is de relatie die wordt gelegd met de ordening van de samenleving. Het vonnis stelt dat een modern georganiseerde samenleving
nieuwe vormen nodig heeft van sociaal en economisch besturen. In
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de moderne tijd, zo schrijft Willrich (2011: 327), wordt de oude vrijheid om met rust te worden gelaten niet langer gezien als vrijheid. Je
zou ook kunnen zeggen dat er een interveniërende staat nodig is om
daadwerkelijk vrij te kunnen zijn. De inspanningsverplichting van
de overheid leidt zo tot de paradoxale situatie dat vrijheid ontstaat
door ingrijpen van de overheid. Vrijheid is met andere woorden geen
natuurlijk gegeven of een natuurfenomeen, maar iets wat tot op een
bepaalde hoogte geproduceerd moet worden. Vanzelfsprekend gaat
het hier niet alleen om de gezondheid van de bevolking, maar ook
om het recht van spreken, handelsvrijheid, de uitoefening van het
eigendomsrecht en politieke vrijheid. Het interessante hieraan is dat
de overheid de voorwaarden gaat creëren waaronder een bepaalde
mate van vrijheid kan worden bereikt. De platoonse essentievraag
of de mens vrij dan wel onvrij is, is daarmee niet meer leidend in
het debat over de ordening van de maatschappij. Het gaat erom de
maatschappij zo in te richten dat ‘je vrij kunt zijn’. Ook het liberale
credo ‘hoe minder politiek, hoe meer vrijheid’ wordt daarmee verlaten, want precies het samenvallen van politiek en vrijheid komt
steeds meer op de voorgrond te staan. Vrijheid staat niet tegenover
de macht van de staat, als een onherleidbaar en absoluut recht van het
individu, maar is een onderdeel van dezelfde verbestuurlijking van
de maatschappij geworden.
Machiavelli versus Bacon
Het perspectief van het vraagstuk van bestuurlijkheid heeft weinig
van doen met de gangbare literatuur over de politieke geschiedenis
van de moderne staat. Hierin is een belangrijke plaats weggelegd voor
Niccolò Machiavelli’s Il principe ([1513] 1995). Volgens Machiavelli is
het doel van het uitoefenen van macht het versterken en beschermen
van het vorstendom. Daartoe moeten de gevaren worden geïdentificeerd die het vorstendom kunnen bedreigen en er een kunst worden
ontwikkeld om machtsrelaties te manipuleren om zo het vorstendom
te verdedigen. In dat opzicht geldt de verhandeling van Machiavelli
als exemplarisch voor een soevereine machtsuitoefening die zich
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richt naar het territorium of grondgebied waarover wordt geregeerd.
Het probleem van Machiavelli is dus niet de staat, maar primair de
relatie van de vorst, zo meent Foucault (1976: 128; 2000a: 316; 2004b:
156; 2009: 243), met datgene waarover hij zijn heerschappij uitoefent.
De ratio ligt niet op het beheren van de relaties tussen mensen, maar
op het beheersen van de bevolking en de bescherming van het territorium. Wat Foucault echter wil laten zien, is dat moderne bestuursvormen, in tegenstelling tot soevereiniteit, niet besloten liggen in
‘goddelijke, natuurlijke, of menselijke wetten’ (2000a: 317), maar op
het niveau van de bevolking zelf.
In Sécurité, territoire, population verwijst hij (2009: 267-272)
hiervoor naar Of seditions and troubles, een korte tekst van de
zestiende-eeuwse filosoof Francis Bacon. Bacon gaat in deze tekst
uiterst gedetailleerd in op de oorzaken van een mogelijke oproer in
een samenleving. Deze kunnen te maken hebben met zowel te veel
armoede als met een te grote ontevredenheid onder de bevolking.
Van deze twee is armoede de gevaarlijkste doordat, zoals Bacon dat
beeldend uitdrukt, ‘de opstanden van de buik de ergste zijn’ (2001).
Daarentegen heeft het gevoel van ontevredenheid weinig te maken
met de buik. Dit ongemakkelijke gevoel heeft veel meer van doen met
de gedachtegang van het hoofd. Of het hoofd de gang van zaken wel in
juist perspectief ziet, is daarbij niet van belang. Niet alleen kan ontevredenheid te maken hebben met frustraties over de kleinste d
 ingen,
ook kun je er moeilijk van uitgaan dat mensen zich altijd sociaal wenselijk gedragen. Vaker blijken ze te handelen uit puur eigenbelang,
zo stelt Bacon. Toch laat zijn betoog zich niet louter lezen als een
eenzijdig pleidooi voor de versterking van de macht van de vorst.
Na enkele beschouwingen over aanleidingen tot oproer, zoals veranderingen van wetten, onderdrukking en belastingen, spreekt hij
ook over mogelijke oplossingen om datzelfde gevaar te voorkomen.
Opvallend is dat hij zich daarbij vooral richt op maatregelen die de
welvaart onder de bevolking moeten vergroten, waarbij hij denkt aan
het geven van meer aandacht aan fabrieken, het reguleren van prijzen
van verkoopbare zaken en het matigen van de belastingen.
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In het licht van de veranderingen in het veiligheidsvraagstuk,
waarmee dit boek opende, is het interessant om Of seditions and
troubles te vergelijken met Il principe van Machiavelli. Op het eerste gezicht gaan beide teksten over het gevaar van opstand tegen de
gevestigde orde. Ze lijken het ook eens te zijn over het feit dat dit
gevaar zowel van het volk als van de adel kan komen. Ten slotte zijn
Bacon en Machiavelli van mening dat een machthebber zich hiertegen kan wapenen door af en toe tegemoet te komen aan de wensen
van zijn onderdanen. Maar anders dan in Machiavelli’s Il principe
betrekt Bacon het veiligheidsvraagstuk niet primair op de versterking
van de macht van de vorst. Staat met andere woorden bij Machiavelli
de macht van de vorst voorop, in de tekst van Bacon wijkt deze voor
een beschouwing van de aard en functie van de bevolking. Daarmee
definieert hij als een van de eersten de bevolking als een op zich zelfstaande entiteit, als een belangrijk aangrijpingspunt voor moderne
bestuursvormen die zich richten op collectieve zaken als de verbetering van stedelijke condities, het welzijn, volksgezondheid en, zoals
we in de volgende paragrafen zullen zien, de veiligheid van burgers.
Besturen kan namelijk direct gericht worden op de bevolking door
mensen te beïnvloeden door middel van grootschalige campagnes,
of indirect door technieken die het mogelijk maken, zonder dat de
bevolking zich daarvan bewust is, het gedrag en de activiteiten van
mensen te sturen. Op die manier worden de mechanismen van securiteit gecontrasteerd met de mechanismen waarmee de soeverein, tot
de moderne tijd, streefde de veiligheid van zijn territorium te waarborgen. Territorium en bevolking functioneren hier als tegenpolen
(Senellart 2009: 378).
Kortom, met de begrippen bestuurlijkheid en biopolitiek wil
Foucault zijn eerdere machtsbegrippen verder ontwikkelen en in de
bredere context plaatsen van een genealogie van de moderne staat.
Daarbij gaat het om problemen als hoe bestuurd te worden, hoe anderen te besturen en hoe de beste bestuurder te zijn. In het bijzonder
komt de vraag centraal te staan hoe de technieken van securiteit
samenhangen met de technieken van vrijheid. Immers, Foucault gaat
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niet langer uit van een tegenstelling tussen subject en macht, impliciet in zijn vroegere analyses van macht, maar wil juist onderzoeken
hoe de interactie verloopt tussen technieken van securiteit en technieken van vrijheid. In dit licht vormt ook zijn latere interesse in de
bestaansesthetica geen absolute breuk met de eerdere vraag naar de
werking van macht. Zo verlegt Foucault in L’usage des plaisirs (1984a)
en Le souci de soi (1984b) zijn aandacht naar de Grieks-Romeinse
levenskunst en voegt aan zijn analytiek van weten en macht een
derde thematiek toe, de zogenoemde ‘technieken van het zelf’. Eerder
dan op een universeel systeem van codes en gedragsregels richt het
morele denken zich in de Grieks-Romeinse cultuur volgens Foucault
op een gedragsstilering. Deze stijl van handelen stelt het individu
in staat zich als subject van een moreel gedrag te kunnen erkennen.
De rol die bestuurlijkheid hierin speelt, blijkt uit de woorden van
Foucault dat de technieken van het zelf voor een belangrijk deel door
‘het christendom zijn opgenomen in een pastorale machtsuitoefening en vervolgens in educatieve, geneeskundige of psychologische
praktijktypen’ (1984a: 17).
Tekenend voor de analyse van Foucault is dat we nu te maken
hebben met tal van nieuwe regulerende en empowering securiteits
mechanismen die zich afspelen op het niveau van de bevolking en
die de oudere, disciplinerende vormen van macht zowel verfijnen en
aanvullen als problemen met betrekking tot de individuele vrijheid
en de maatschappelijke orde in toenemende mate definiëren als sociale problemen (zie ook: Rose 1999). In tegenstelling tot de oude soevereine machtsuitoefening die werkte via de dreiging met de dood,
richt deze moderne vorm van macht zich op de bescherming van
het leven. Velden als gezondheid, welzijn en openbare orde worden
hierbij als object genomen. Het is in deze context dat veiligheid van
een defensief begrip, het afweren van indringers van buitenaf en het
bestraffen van overtreders, meer en meer een offensief begrip wordt.
Foucault spreekt hier niet uitvoerig over, maar waar de soevereine
macht alleen in actie kwam wanneer een burger de wet overtrad of
het nationale grondgebied in gevaar was, worden nu maatregelen in
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een steeds vroeger stadium genomen om risico’s als zodanig te voorkomen. Wat bovendien blijkt, is dat de overheid de burger niet meer
alleen gaat zien als object, als deel van het veiligheidsprobleem, maar
ook als deel van de oplossing ervan.
Staat van de staat
Weliswaar heeft Foucault in zijn werk altijd afstand gedaan van een
eenzijdige verhouding van macht met betrekking tot de overheid en
het geheel aan staatsapparaten, toch mag je hieruit niet concluderen
dat er geen rol meer is weggelegd voor de overheid. Bestuur komt
niet in de plaats van ‘de politiek’ (‘la politique’). Zo spelen de juridische concepten van het recht nog steeds een belangrijke rol. Dit
veronderstelt de aanwezigheid van een overheid, in de zin dat de
staat deze concepten omschrijft en afbakent en inbreuken op deze
rechten door derden ook bestraft. Deze conclusie volgt ook logischerwijze uit de nieuwe analyse van machtsverhoudingen waarvoor de
centrale en systematische bestrijding van pokken illustratief is. Dit
betekent dat Foucaults relationele machtsanalyse in samenhang moet
worden bezien met de politieke context waarbinnen veiligheid wordt
bestuurd. Wat dit laatste betreft, wijst Garland (1990: 167-168) erop
dat de wijze waarop machtstechnieken worden gebruikt, ook wordt
gevormd door de politieke krachten in een land. Hoe de machtsrelatie securiteit een concrete invulling krijgt, hangt met andere
woorden samen met de politieke keuze om de samenleving op een
bepaalde manier in te richten en daarbij bepaalde maatschappelijke
vraagstukken wel of niet aan te pakken.
Desalniettemin heeft het weinig zin de securitisering van de
samenleving te zien als een terugkeer naar de soevereine macht van
de staat, alsof de machtsvorm securiteit enkel zou uitgaan van de
staat en te lokaliseren is in een staatsapparaat. De instantie van de
moderne staat is ‘geen universalisme noch een autonome bron van
macht’, schrijft Foucault (2008: 77). Zo is in het proces van securitisering de overheid nooit de bron van alle relaties. Ze zal nooit het gehele
veld van actuele machtsrelaties kunnen bezetten in een samenleving.
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Deleuze wijst in zijn monografie over Foucault op het feit dat ‘wanneer de “Staat-vorm” zoveel machtsrelaties heeft ingenomen, dit niet
automatisch betekent dat deze relaties ervan kunnen worden afgeleid’
(1986: 82). Het is daardoor zinvoller om over de staat in meervoud te
spreken. Niet als ‘een huishouden, een kerk, of een wereldrijk’, maar
in de betekenis van ‘staten’ (Foucault 2008: 5). De reden hiervoor
is dat de positie van de overheid in ieder afzonderlijk veld (welzijn,
openbare orde, gezondheid) nooit exact hetzelfde zal zijn.
Tot op zekere hoogte laat het voorgaande dus een genuanceerdere conclusie toe dan beschouwingen die wijzen op de verminderde
invloed van de overheid op het dagelijkse leven en hayekiaanse pleidooien voor een minimale staat. Misschien is eerder het tegendeel
het geval. Los van het staatsmonopolie op geweld en politieke besluit
vorming is de gedachte daarin dat de staat er na de jaren 1970 als
geheel zwakker op is geworden, mede onder invloed van recente
vormen van politiek en economisch neoliberalisme. Rose en Miller
(1992: 176) beweren dat ‘de staat geen dieperliggende noodzakelijkheid of functionaliteit meer heeft’. McLaughlin en Murji (1995) voorspellen het einde van public policing. Bayley en Shearing (1996; 2001)
spreken over het uiteenvallen van het staatsmonopolie op de politiefunctie. Deze auteurs hebben zeker gelijk dat er sprake is van een
toenemende fragmentering van de politiefunctie. Maar tegenover de
opvatting dat de macht van de staat daarmee zou afnemen en die
van de private sector toeneemt, kun je ook een heel ander perspectief
plaatsen. Naar mijn mening is er sprake van een sterkere bemoeienis van de overheid met het dagelijkse leven, juist doordat veiligheid
wordt verbonden met problemen van sociale, economische en culturele aard. Niet alleen blijken veel praktijken niet zonder overheidsbemoeienis te kunnen, binnen de grenzen van die praktijken slaagt
de overheid er ook in om ze dienstbaar te maken aan het overkoepelende algemene belang van veiligheid, wat Trommel (2009) ‘gulzig
bestuur’ noemt.
In het verlengde hiervan wees ik al op het feit dat de overheid zich
positioneert in een continuüm van samenwerkingsverbanden waarin
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sociale, economische en culturele problemen worden bestuurd (de
overheid trekt zich dus niet terug). Ze zal in deze verbanden de
agenda mee kunnen bepalen en de doelen en uitgangspunten kunnen beïnvloeden van de uit te voeren taken. Bovendien kan ze nieuwe
problemen onder de aandacht brengen van zowel de burgers als de
beleidsbepalers in andere organisaties. Loader en Walker (2006)
spreken in dit verband van de overheid als regiehouder in de veiligheidszorg. Vanzelfsprekend is dit geen homogene en eenduidige ontwikkeling, daarvoor zal de rol en invloed van de overheid in ieder
samenwerkingsverband te verschillend zijn en gepaard gaan met de
nodige spanningen en problemen. Bijgevolg zal ze ook niet in elk veiligheidsprogramma op dezelfde wijze te werk gaan en overal dezelfde
effecten produceren. Relativering is echter wel op haar plaats ten
opzichte van auteurs die spreken over een uitholling van de staatsfunctie onder invloed van een neoliberale economie en politiek. Met
alle respect voor deze auteurs meen ik dat de overheid in het proces
van securitisering zich opnieuw uitvindt en meekijkt over de schouders van nieuwe partijen (zie ook: Crawford 1999: hfst. 6; 2006a). Een
‘zombie-instituut’, om een term van Beck (Beck & Willms 2004: 51)
te gebruiken, een organisatie die dood is maar zichzelf nog springlevend acht en nog steeds onder ons is, is de staat (en de politie) dus
niet. Maar dat de securitisering van de samenleving ook een gevecht
is waarin de staat zijn gezag en het vertrouwen dat burgers daarin
hebben niet kwijt wil raken, is moeilijk te ontkennen.
De these dat securiteit in de betekenis van veiligheid langzaam
maar zeker meerdere leefvelden in bezit neemt, wordt door meer
auteurs onderkend. Wæver spreekt van ‘een managementprobleem’
(1995: 75) en waarschuwt voor de ethische en politieke gevolgen wanneer sociale, economische, culturele en milieuproblemen worden
geadresseerd vanuit de kwestie veiligheid.21 De analyse van E
 ricson

21 Hierbij moet worden opgemerkt dat het vertrekpunt van analyse van Wæver, en in
het verlengde de School van Kopenhagen, niet de hier uitgewerkte machtsvorm securiteit is of het begrip gouvernementalité. In de School van Kopenhagen wordt onder
securitisering verstaan het formuleren en plaatsen van een dreiging op de politieke
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(2007) is scherper. Hij stelt in Crime in an insecure world dat we leven
in een tijd van onzekerheid en dat veiligheid in het teken staat van
het voorzorgsdenken. Terwijl preventie een rationele aanpak is ten
opzichte van een door de wetenschap te objectiveren en te meten
risico, gaat voorzorg om twijfel en onzekerheid, de onzekerheid
van wetenschappelijke kennis zelf (2007: 22-23; Ewald 2002: 293;
Schuilenburg 2008b).22 Een belangrijke andere bijdrage in dit debat
komt van Simon die in Governing through crime (2007) beschrijft hoe
de aanpak van het criminaliteitsprobleem enerzijds wordt bestuurd
door een samenspel van uiteenlopende partijen waarvan de staat
er één is (maar wel een partij die zeer invloedrijk is) en anderzijds
dat velden als huisvesting en onderwijs heringericht worden volgens
de logica van het veiligheidsdenken. Zo leidt het tegengaan van de
groeiende criminaliteit onder jongeren ertoe dat scholen, in samenwerking met gemeente, politie en justitie, reglementen opstellen op
grond waarvan leraren hun leerlingen kunnen fouilleren wanneer
ze vermoeden dat zij wapens of drugs op zak hebben. Kortom, niet
alleen wordt de notie van veiligheid gebruikt om allerlei maatregelen

of publieke agenda (Buzan, Wæver & De Wilde 1998). De taalfilosofie van Austin
staat daarbij centraal. Hierin is een taaluiting een performatief proces. Kenmerkend
daarvoor is dat achter iedere taalhandeling een intentionaliteit aanwezig is die gerea
liseerd wordt met de realisatie van de taaluiting. Voor een actueel overzicht van het
onderzoek van de School van Kopenhagen, zie: Balzacq (2011).
22 Het voorzorgsbeginsel komt uit het milieurecht. Op een regionale conferentie over
de bescherming van de Noordzee op 25 november 1987 is het beginsel voor het eerst
omarmd. Niet lang daarna is het een van de belangrijkste principes in het internationale milieurecht geworden. Het voorzorgsbeginsel valt uiteen in drie componenten.
In de eerste plaats moet er een dreiging zijn van schade aan het milieu. In de tweede
plaats is er onzekerheid door de veranderlijkheid en complexiteit van natuurlijke
systemen en processen. In de derde plaats wordt actie ondernomen om onacceptabele schade aan het milieu te voorkomen (Trouwborst 2007). Hoewel er verschillende definities en formuleringen bestaan van de maatregel, is de meest aangehaalde
die uit de verklaring van de milieuconferentie in Rio de Janeiro (Verenigde Naties,
1992): ‘Teneinde het milieu te beschermen zullen staten naar hun vermogen op grote
schaal de voorzorgsbenadering toepassen. Daar waar ernstige of onomkeerbare
schade dreigt, dient het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet als
argument te worden gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen
om milieuaantasting te voorkomen.’ Voor de belangrijkste kritiek op het voorzorgs
beginsel en de toepassing ervan in het recht, zie: Borgers (2007: 19-21).
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te motiveren die andere bedoelingen hebben, ook zijn in uiteenlopende velden de technologieën en metaforen van veiligheid meer
aanwezig dan ooit tevoren.
Deze constatering behoeft echter een nadrukkelijke aanvulling
omdat de hier gesignaliseerde securitisering van de samenleving
een contractuele neerslag vindt in lokale samenwerkingsverbanden
waarin andere partijen dan de overheid beschikken over bijzondere
bevoegdheden en middelen om hun taken uit te oefenen. Omdat ik
dit in de vorige twee hoofdstukken al aan de orde heb gesteld, beperk
ik me tot het voorbeeld van de Collectieve Winkelontzegging om
overlastgevend gedrag te voorkomen (Wesselink, Schuilenburg &
Van Calster 2009). Ondernemers hebben hierbij zelf maatregelen
ontwikkeld om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Een van die
maatregelen is het opleggen van een winkelontzegging aan overlastgevers die van kracht is in de gehele binnenstad. Hiermee worden
partijen als winkeliers en beveiligingspersoneel mede verantwoor
delijk voor het opsporen en bestraffen van delicten als diefstal, belediging, bedreiging en vernieling. Voor een antwoord op de vraag
welke rationaliteit in een dergelijk contract overheerst, onder meer
met betrekking tot de aard en achtergrond van de aan te pakken problemen, de te volgen werkwijze en de effecten (inclusief gevaren en
grenzen) hiervan, zal ik in de volgende paragraaf eerst het beleid van
de Nederlandse overheid bespreken met betrekking tot de organisatie van het veiligheidsvraagstuk. Niet om daarmee het primaat van
de overheid met betrekking tot veiligheid voorop te plaatsen, maar
om te achterhalen hoe in het politieke discours andere antwoorden
worden gezocht in de omgang met criminaliteit en overlast. Het zetten van die stap is naar mijn mening nodig voor een systematische
reflectie op de situatie waarin andere partijen dan justitie en politie
steeds dichter rondom het vraagstuk van securiteit, in alle betekenissen die eraan zijn te onderscheiden, zijn gaan cirkelen.
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Nederlands veiligheidsbeleid
Nog tot in de jaren 1970 wordt het begrip criminaliteit vooral in verband gebracht met (public) safety, dat wil zeggen, de handhaving van
klassieke (ook wel genoemd commune) delicten als diefstal, vernieling, verduistering en oplichting, vrijheidsberoving en mishandeling. De nadruk ligt daarbij op machtsuitoefening uit ‘naam van de
wet’. Dit betekent dat wetshandhaving geen ander doel heeft dan het
afdwingen van de maatschappelijke orde aan de hand van de wettelijke orde. Meer bepaald valt de openbare orde zo nagenoeg samen
met de wettelijke orde. Na de jaren 1970 komt criminaliteit steeds
meer in het centrum van de aandacht. De toegenomen aandacht voor
criminaliteit lijkt op zichzelf legitiem als je kijkt naar de vermindering van het vertrouwen van de burger in de overheid, het verder
afnemen van sociale controle en de sterke criminaliteitsstijging van
130.000 in 1960 tot ruim een miljoen geregistreerde misdrijven aan
het eind van de jaren 1990. Gelijktijdig krijgt criminaliteit een veel
bredere inbedding. Er treedt een verschuiving op van criminaliteitsbestrijding naar veiligheidsbevordering. Voor de draagwijdte van
deze ontwikkeling kan worden verwezen naar het beleidsplan van de
overheid Samenleving en criminaliteit uit 1985, waarin het criminaliteitsvraagstuk voor het eerst wordt geduid in termen van veiligheidsbeleving en geïntegreerd bestuurlijk optreden.
Opmerkelijk is dat in 1977 de Nederlandse politie al komt met het
rapport Politie in verandering waarin ze zich tot doel stelt
‘een mede in het bestuurlijke en justitiële functioneren geïntegreerde
bijdrage te leveren ten behoeve van de samenleving, in de vorm van
sociale beheersing, die niet slechts bijdraagt tot bescherming van de
maatschappelijke verworvenheden, doch evenzeer de condities schept
voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, gericht op de
essentiële waarden in onze democratie.’ (Politie 1977: 53)

In hetzelfde rapport wordt gesproken van een streven ‘naar o
 ptimale
integratie in de gemeenschap waarin de politiezorg wordt uitgeoe116

Orde in veiligheid.indd 116

23-8-2012 14:49:10

Securitisering
fend’ (1977: 55). Daarmee wil de politie aangeven dat ze meer wil
doen dan alleen ordehandhaving; ze wil zich ook bezighouden met
het welzijn van burgers en de samenleving. De bevordering van
het welzijn moet gebeuren op basis van een wederzijds ‘kennen en
gekend worden’ (1977: 54). Dit betekent dat het politieapparaat zowel
nauw contact met de bevolking moet onderhouden als met haar een
permanente en persoonlijke relatie dient te ontwikkelen. Niet meer
boven de samenleving, maar als een partij tussen andere partijen,
ontstaat zo een maatschappelijk geïntegreerde politie die over ‘sociale
informatie’ gaat beschikken en haar optreden kan afstemmen op de
behoeften en opvattingen van de verschillende gemeenschappen in
de maatschappij (1977: 55, 58).
Een kleine tien jaar nadat de politie er vanuit haar professionele
positie een pleidooi voor heeft gehouden de criminaliteitsaanpak
te verruimen tot een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid
(die dus niet alleen voor rekening komt van de politie), wordt ook
in Samenleving en criminaliteit het vraagstuk van criminaliteit in
verband gebracht met de ‘mobilisering van individuele burgers en
maatschappelijke organisaties, waaronder de lokale overheden en
het bedrijfsleven’ (Tweede Kamer der Staten-Generaal 1985: 37, 103).
Om meer samenhang in de aanpak te krijgen, wordt gesproken van
integrale veiligheid. Deze nieuwe terminologie is opvallend omdat
(on)veiligheid een veel ruimer begrip is dan criminaliteit. Criminaliteit kan een oorzaak zijn van onveiligheid, maar ze valt hier niet
per se mee samen. Onveiligheid omvat meer dan criminaliteit alleen.
Onveiligheid kan worden veroorzaakt door relatief kleine gebeurtenissen en handelingen zoals lawaai, asociaal gedrag en verkeersongevallen, maar ook door armoede, aantastingen van de gezondheid en
extreme weersomstandigheden. Dit wijst erop dat strafbaarstelling
niet alleen steeds meer te maken heeft met overlastgevend gedrag,
maar ook met (global) security. Dit laatste blijkt ook uit de dubbele
betekenis van de term integraal. In de eerste plaats wordt veiligheid
niet alleen in repressieve termen gedefinieerd. Er komt meer aandacht voor zowel een preventieve aanpak als voor de nazorg in de
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vorm van slachtofferzorg en de afwikkeling van schadeclaims. In
de tweede plaats worden verschillende delen van de samenleving
en beleidsterreinen binnen de veiligheidszorg bijeengebracht, zoals
criminaliteit, verkeersveiligheid, milieuveiligheid, terrorisme- en

rampenbestrijding.
Traditioneel richt de criminaliteitsaanpak zich op de overtreder.
Een van de meest opvallende aspecten in Samenleving en criminaliteit is dat niet alleen de individuele misdadiger of de criminele groepering tot object van een criminele politiek wordt gemaakt. Diezelfde
veiligheidspolitiek blijkt slechts te kunnen functioneren wanneer, zo
is in het beleidsplan te lezen, de ‘gehele bevolking tot doelgroep wordt
gekozen’ (Tweede Kamer der Staten-Generaal 1985: 36). De bevolking wordt zo bij uitstek het middel om te interveniëren in de veiligheidspolitiek. Ze wordt een doel en instrument van besturen tegelijk.
Het is een bekende strategie. De beste manier om het vertrouwen van
de bevolking te winnen, dat begin jaren 1970 met voortschrijdende
processen van democratisering en individualisering steeds verder
afnam, is haar te vragen wat te doen. Een praktisch gevolg hiervan
is dat de handhaving van de rechtsorde geen exclusieve taak meer
is van overheid en justitie. De verantwoordelijkheid moet worden
gedeeld met een maatschappelijk middenveld. Ook ouders, scholen,
jeugdcentra, buurtbewoners, woningcorporaties, lokale overheden
en andere organisaties worden gemobiliseerd. Het gaat hierbij om
een netwerk van functioneel toezicht, ‘een geleidelijke herinvoering
of invoering van een adequaat niveau van persoons- of functiegebonden toezicht op alle gebieden van de samenleving waar veel delicten
worden gepleegd’ (1985: 36).
Nu liet Foucault in La volonté de savoir (1976) al zien dat de bevolking sinds de achttiende eeuw voorwerp wordt van een scala aan technieken en mechanismen die tot doel hebben het leven te besturen. Hij
wijst op het groeiende veld van politieke praktijken en economische
onderzoeken met betrekking tot problemen van de voortplanting,
de levensduur, volksgezondheid, huisvesting en migratie. Weliswaar
spreekt hij daarbij van de wijze waarop het menselijke lichaam wordt
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ingevoegd in een uiterst complex vertoog van weten en macht, hij vergeet te benadrukken dat het hier verder gaat dan alleen een passieve
integratie in de technieken en mechanismen die het leven beheersen
en beheren. Foucault opent met andere woorden zijn diagnose van
de moderniteit met het samen opgaan van disciplinerende en regulerende beheersmechanismen, maar besteedt weinig tot geen aandacht
aan het feit dat binnen die algemene problematiek het niet alleen gaat
om het controleerbaar en optimaliseerbaar maken van het individu
en de bevolking zelf, maar ook om het actief betrekken van mensen
in de directe sfeer van het overheidsbestuur, en in het bijzonder in het
beleid van politie en justitie om de criminaliteit te bestrijden.
De wijze waarop de overheid zich als een krab in zijwaartse richting beweegt om op structurele wijze een heel netwerk van relaties
aan te leggen, is recentelijk verder uitgewerkt in het politierapport
Tegenhouden troef (2003; zie ook: 2004). Kort gezegd komt het begrip
tegenhouden neer op het beïnvloeden van gedrag en van omstandigheden zodat criminaliteit wordt voorkomen of vroegtijdig wordt
beëindigd. Op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen bijvoorbeeld
maatregelen worden genomen die tot doel hebben een onzekere toekomst te voorkomen (certainty), bijvoorbeeld het plaatsen van chips
of sensoren in diefstalgevoelige goederen als laptops, gsm’s en auto’s.
Over de volle breedte van de samenleving moet dit plaatsvinden, van
onderwijs tot ruimtelijke ordening en van horeca tot werkgelegenheidsbeleid, zo staat in Tegenhouden troef en in Politie in ontwikkeling (Politie 2005: 12) te lezen. In de operationalisering van het
‘tegenhouden’ wordt de betrokkenheid van private partijen op twee
manieren ingedeeld: als leverancier en als afnemer. Als producent
van producten en diensten moet het bedrijfsleven invulling geven
aan zijn nieuwe verantwoordelijkheid. Polisvoorwaarden kunnen
daarbij een middel zijn, premiekorting door verzekeraars bijvoorbeeld bij het treffen van veiligheidsmaatregelen in het kader van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Deze kortingen kunnen de bereidheid van burgers en ondernemers
vergroten om concrete maatregelen te treffen om criminaliteit tegen
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te gaan. Een stap verder is dat het niet-deelnemen van ondernemers
in erkende beveiligingsprojecten ertoe leidt dat een verzekerings
bedrijf in geval van schade niet uitkeert (Politie 2004: 47, 52).
Het beroep op, wat in de literatuur wordt genoemd, ‘lokale veiligheidsnetwerken’ (Dupont 2004; Terpstra & Kouwenhoven 2004)
leidt zo tot een versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding doordat staatstaken met betrekking tot de aanpak van criminaliteit worden overgenomen door of gedeeld worden met private
partijen. Om dit toezicht te laten functioneren worden er structurele koppelingen aangebracht tussen allerlei digitale ‘archiefsystemen’ (Schinkel 2009). De private sfeer dringt daarmee het publieke
domein binnen – zoals het publieke domein eerst de private sfeer
binnendrong. Een dergelijke vervlechting van staat en maatschappij
maakt de klassieke wijze van denken over veiligheid ondoorzichtig.
Nu waren staat en maatschappij altijd al sterker met elkaar verbonden dan in klassiek liberale discussies werd erkend, de securitisering
van de samenleving leidt er echter toe dat de scheiding zelf tussen
publiek en privaat steeds minder scherp is te trekken. Er ontstaat
een grijze zone of hybride gebied tussen publiek en privaat. Ik kom
hier in de volgende hoofdstukken op terug, maar voorlopig is het
van belang vast te stellen dat allerlei ontwikkelingen op het gebied
van de veiligheidszorg de tegenstelling publiek-privaat op zijn minst
problematiseren, terwijl het nog niet helemaal duidelijk is wat daarvoor in de plaats is gekomen. Voor de veiligheidszorg leidt dit tot een
uitermate complexe organisatie en uitvoering die verschillende vragen oproept. Hoe kan de balans worden gevonden tussen horizontalisering en de democratische verdeling van veiligheidszorg? Hoe
kunnen daarin alle belangen van burgers worden meegenomen? Hoe
kan de democratische controle worden ingericht op de veelheid aan
nieuwe actoren en partijen die deel uitmaken van de veiligheidszorg?
En, misschien nog wel belangrijker, welke nieuwe normstellingen
brengen de lokale veiligheidsnetwerken met zich mee?

120

Orde in veiligheid.indd 120

23-8-2012 14:49:10

Securitisering
Quasi-strafrecht
In de vorige paragrafen heb ik erop gewezen dat in Foucaults analyse
van bestuurlijkheid twee belangrijke elementen minder aandacht
krijgen. Enerzijds wijst hij op het groeiende veld van praktijken en
onderzoeken met betrekking tot problemen van de voorplanting,
de levensduur, volksgezondheid, huisvesting en migratie en spreekt
daarbij van de wijze waarop het individuele en collectieve lichaam
van de bevolking wordt ingevoegd in een vertoog van weten en macht,
maar hij besteedt opvallend genoeg weinig aandacht aan de politieke
belangen die het karakter en gebruik van securiteitstechnieken mede
bepalen. Anderzijds opent Foucault zijn diagnose van de moderniteit
met het samen opgaan van disciplinerende en securiteitstechnieken,
maar het feit dat het binnen die algemene problematiek niet alleen
gaat om het controleerbaar maken van de toekomst, maar ook om
een actief verlangen van burgers en organisaties om betrokken te
worden in het securiteitsvraagstuk, ontsnapt aan zijn aandacht. Zo
wordt wel duidelijk dat de opkomst van het concept bevolking als een
levend lichaam leidt tot concrete veranderingen in het bestuur van de
samenleving, maar het blijft bijvoorbeeld onduidelijk tot welke technieken en waarheden het verlangen van de bevolking zelf leidt.
In samenhang met de groeiende aandacht voor het veiligheidsprobleem zijn bepaalde delen van de bevolking (burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen) namelijk zelf het initiatief gaan
nemen om de sociale controle te vergroten. Burgers houden toezicht
in zogenoemde buurt- of burgerwachten. Ondernemers huren beveiliging in voor de bestrijding en preventie van criminaliteit en overlast
(Scholte 2008). Meer in het algemeen vergt het in veel gevallen een
gezamenlijke inspanning van overheid, bedrijfsleven en particulieren
om veiligheidsproblemen adequaat aan te pakken. De formalisering
van die verantwoordelijkheid geschiedt door middel van convenanten of gelijksoortige schriftelijke overeenkomsten, wat Crawford
(2003) ‘contractuele bestuurlijkheid’ noemt. Deze contracten kenmerken zich door een systeem van wederkerigheid of gemeenschappelijkheid doordat afspraken worden gemaakt over wat partijen doen
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en niet doen, wie verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren van
bepaalde taken en het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van de
beschikbare middelen. Tegelijkertijd sluiten ze aan bij ‘het verlangen
de onzekerheid van de toekomst te beteugelen’ (Crawford 2003: 490)
door allerlei maatregelen te verordonneren om onwelkom gedrag te
voorkomen. De toekomst wordt zo onder het heden geplaatst. Ogenschijnlijk schuilt in deze contractuele band dus niets anders dan een
verdergaande regulering van de sociale orde. In werkelijkheid wordt
er naast het strafrecht een nieuw instrumentarium gecreëerd om
greep te houden op de openbare en morele orde van de samenleving.
Om dit bijzondere aspect van securitisering meer reliëf te geven,
sta ik nu al wat uitgebreider stil bij de eerder genoemde samenwerking tussen winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie
om overlastgevend gedrag in de binnenstad te voorkomen, ook wel
Collectieve Winkelontzegging (CWO) genoemd.
Opvallend aan de CWO-maatregel is dat deze een uitvinding
van ondernemers zelf is. Eigenlijk is de invoering ervan niet nieuw
te noemen: ondernemers hadden immers altijd al de mogelijkheid
om een persoon de toegang tot hun winkel te ontzeggen. Het nieuwe
aan de CWO is dat de ontzegging niet alleen geldt in de onderneming waar deze is opgelegd, maar in alle bij de maatregel aangesloten ondernemingen. Deze ondernemingen variëren van kleine
eenmansbedrijven tot grootwinkelketens als Albert Heijn, de Hema
en de Bijenkorf. Hoewel de term winkelontzegging suggereert dat het
alleen om winkeliers gaat, passen ook theaters, ateliers en galerieën,
hotels, banken (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten), restaurants en
zelfs apothekers het CWO-beleid toe. De ontzegging tot deze ondernemingen is mogelijk op grond van regels die ter plaatse gelden. Een
strafrechtelijke verdenking in de betekenis van een redelijk vermoeden van schuld is hiervoor niet vereist. Om officieel een ontzegging
op te kunnen leggen moet het CWO-formulier worden ondertekend
door één getuige en door degene die in overtreding was. Weigert een
overtreder het formulier te tekenen, dan mag een tweede getuige
tekenen, waardoor het document alsnog geldig wordt. Je kunt dus
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zeggen dat winkeliers hier gebruikmaken van klassieke machtsmiddelen als de aanhouding van een overtreder en de uitsluiting van een
persoon tot de deelnemende winkels. Daarbij gaat het om klassiek
strafrechtelijke delicten als diefstal, oplichting, belediging, bedreiging en vernieling. Deze delicten zijn van oudsher opgenomen in
het Wetboek van Strafrecht. De bevoegdheden van de CWO zijn
echter niet vastgelegd in de wet, maar in een convenant dat lokaal is
afgesloten tussen de deelnemende partijen. De primaire waarheidsvinding vindt daarnaast plaats buiten politie en justitie om, door particulieren, grootschalige winkelketens en private beveiligers. Om die
reden is de rechtsbescherming geregeld via een klachtprocedure, een
regeling die niet alleen minder waarborgen voor de overtreder biedt
dan het gewone strafrecht, maar ook van de overtreder vraagt zelf
stappen te ondernemen om zijn gelijk te halen. De overtreder moet
namelijk schriftelijk bij het bestuur van de ondernemersvereniging
een klacht indienen tegen het feit dat hem een CWO of waarschuwing is opgelegd.
Doordat deze verschillen verder lijken te gaan dan de overeenkomsten met het klassieke strafrecht zou ik hier willen spreken van
een quasi-strafrecht.23 Met deze nieuwe term bouw ik voort op de
relatie tussen securiteit en het recht. Met betrekking tot de verhouding van discipline ten opzichte van het recht sprak Foucault van
23 Het quasi-strafrecht wordt ook in andere betekenissen gebruikt. Zo wordt de term in
het recht gehanteerd voor de administratieve handhaving door de Belastingdienst, in
het bijzonder de bestraffende sancties in het belastingrecht. Deze sancties worden op
die manier omschreven omdat ze wel werken als straffen, maar niet worden opgelegd
door een strafrechter en de regels van het commune strafrecht er niet op van toepassing zijn (Van Wieringen 1986; Balkema 1987). Naar aanleiding van het arrest van
de Hoge Raad van 19 juni 1985 (NJ 1985, 450) kunnen overigens ernstige vormen
van fiscale fraude niet meer worden afgedaan via administratieve beboeting door
een belastinginspecteur. De sanctieoplegging dient te worden opgelegd door een
onafhankelijke rechter die moet voldoen aan de eisen die art. 6 EVRM stelt voor een
strafrechtelijke procedure. Ook Boutellier gebruikt de term ‘quasi-strafrecht’, maar
dan tegen de achtergrond van de uitbreiding van controlemiddelen van de overheid.
In zijn oratie Nodale orde (2008) noemt hij als voorbeelden van quasi-strafrecht:
DNA-onderzoek, cameratoezicht, computeronderzoek, opsporingsbevoegdheden,
identificatieplicht, koppeling van bestanden, inschakeling van derden, aftappen van
telecommunicatie en het vorderen van gegevens.
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een ‘contra-recht’ (1975: 224-225). Discipline schept volgens hem
een particuliere dwangverhouding tussen individuen die principieel
verschilt van de contractuele verplichting. Zo kwalificeert het recht
rechtssubjecten volgens universele normen, terwijl de discipline ‘vergelijkt, differentieert, hiërarchisch ordent, homogeniseert, of uitsluit’
(1975: 185). Hoe universeel de discipline ook is, zo stelt Foucault, in
haar mechanismen blijft ze daardoor een contra-recht. In het geval
van securiteit functioneert het quasi-strafrecht niet volledig buiten
het gewone of klassieke strafrecht om. In zekere zin opereert het
juist binnen het regime van het strafrecht doordat zijn uitoefening
een systeem veronderstelt waaraan politie en Openbaar Ministerie deelnemen en hun goedkeuring hebben verleend. Hoewel de
invloedssfeer van het strafrecht (strafmaat, aantal delicten, ruimer en
strenger politieoptreden) de laatste twintig jaar onmiskenbaar sterk
is vergroot, moet tegelijkertijd worden geconstateerd dat er zich een
heel nieuw instrument aandient om normen te bevestigen en mensen uit te sluiten van bepaalde voorzieningen en gebieden. Het quasistrafrecht kan daardoor ook niet helemaal los worden gezien van de
traditionele manier van vervolgen, zoals dat door politie en justitie
gebeurt. In die zin is het eerder een toevoeging op in plaats van een
vervanging van de manier waarop het klassieke strafrecht overlast
aanpakt. Voor zover het quasi-strafrecht ten opzichte van het strafrecht een betekenisuitbreiding en fixatie aanbrengt, lijkt het dan ook,
om een term van de Franse filosoof Derrida te gebruiken, een ‘supplement’ te vervullen. Supplement is afgeleid van het werkwoord suppléer dat zowel ‘aanvullen’ als ‘vervangen’ betekent. Volgens Derrida
(1994: 44) is een supplement niet zomaar een willekeurig toevoegsel,
maar een noodzakelijke aanvulling (zoals het wit tussen de regels
van deze tekst) op een reeds bestaande realiteit of juridische sfeer.
In deze context gaat het dan om een aanvulling op het strafrecht dat
door de staat wordt gehandhaafd.
Hier bezien heeft het supplement dus geen neutrale betekenis, in
de zin dat het voor de overtreder louter blijft bij het geldend Nederlandse strafrecht. In de kern wordt de beschermende functie van het
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strafrecht aangetast zoals deze tijdens de verlichting is uitgewerkt in
de hervormingsfilosofie van denkers als Montesquieu en Beccaria,
respectievelijk in het juridiseren van de macht in de triasleer en in de
theorie van het sociaal contract (Foqué & ’t Hart 1990). Immers, voor
dezelfde type delicten wordt een ander juridisch traject met minder rechtswaarborgen voor de overtreder van kracht, namelijk een
interne klachtprocedure. Het samen opgaan van het quasi-strafrecht
en het strafrecht maakt zo de rechtsbescherming kwetsbaar die aan
het klassieke strafrecht is verbonden doordat de beschermende aanspraken van het strafrecht geïnstrumentaliseerd worden in de handen
van allerlei kleine soevereinen. In het geval van de CWO: de winkeliers. Vanuit dit perspectief is niet het gevaar dat de introductie van
het quasi-strafrecht mee zou werken aan het nog verder reguleren of
besturen van veiligheid, maar dat het steeds meer gaat functioneren
als een perfectionering van het strafrecht. De uiterste consequentie
hiervan is dat het strafrecht verdwijnt in het quasi-strafrecht en dat
hiermee iedere bemiddeling tussen een concrete machtsuitoefening
en de sociale ordening is verdwenen.
Politiek en cultuur
We denken vaak dat het veiligheidsdenken in termen van preventie
en risico’s iets is van na de jaren 1980. Opvallend genoeg is de overgang naar een risico- en preventiedenken het voorlopige resultaat
van een veel langere ontwikkeling. Ik heb laten zien dat het proces
van securitisering al begint in de negentiende eeuw met het probleem van de volksgezondheid. Ervan uitgaande dat de ruiters van
de Apocalyps (lepra, pest, pokken) van het maatschappelijk toneel
zijn verdwenen, behoeft het weinig toelichting dat de securitisering
van de samenleving voor een belangrijk deel in het teken is komen
te staan van de omgang met criminaliteit en overlast. Sterker, veiligheid heeft volgens Wacquant ‘alleen nog maar een criminele betekenis’ ([2004] 2006: 265). Dit roept de vraag op waardoor het denken in
termen van preventie en risico’s zo laat doordringt in de Nederlandse
samenleving. Waardoor komt bijvoorbeeld de strafwetgeving en het
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justitiële beleid, het politieke discours dus, pas ruim een eeuw later
in het teken te staan van preventie en het gebruik van risicoprofielen, risico-inschattingen en het onderscheid tussen good en bad risks?
Waardoor ontstaat er op dat moment een verschuiving in het strafrecht van het belang van de rechtsbescherming van de burger tegen
opdringerige overheidsinterventie naar het belang van bescherming
van de burger tegen allerlei veiligheidsrisico’s?
Sociale en culturele processen spelen een belangrijke rol in deze
ontwikkeling. Een deel van de verklaring is al gegeven. Daar waar het
gaat om de objectieve veiligheid is in Nederland sinds de jaren 1960
een sterke stijging waar te nemen van de geregistreerde criminaliteit,
zowel in kwantiteit als in ernst. In 1980 was het aantal door de politie
geregistreerde geweldsdelicten 24 per 10.000 inwoners en dat stijgt
tot 87 in 2004. De vermogenscriminaliteit neemt in diezelfde periode
toe van 459 naar 625 delicten per 10.000 inwoners. En ook het aantal
door de politie geregistreerde vernielingen stijgt fors: van 65 in 1980
naar 132 per 10.000 inwoners in 2004 (Eggen & Van der Heide 2005;
zie ook: Wittebrood & Nieuwbeerta 2006). Ontegenzeggelijk treedt
er sinds enkele jaren een daling van de criminaliteit op, maar in vergelijking met de jaren 1960 en 1970 kun je nog steeds spreken van
een ‘high crime culture’ (Garland 2001).24 Felson (2002) wijst er in dit
verband op dat criminaliteit een alledaags feit is geworden. De opvatting van het strafrecht als ultimum remedium kan daardoor steeds
moeilijker worden volgehouden en raakt verder op de achtergrond.
De enorme toename van het aantal strafbaarstellingen op allerlei
terreinen en de uitbreiding van bevoegdheden op het gebied van de
opsporing geven het bereik van het strafrecht een voorheen ongekende uitbreiding.
Deze laatste ontwikkeling wordt versterkt doordat het politieke
discours vanaf de jaren 1980 in het teken komt te staan van een

24 Verklaringen voor de daling in criminaliteit in Nederland worden onder meer
gezocht in het Veiligheidsprogramma van de overheid, het nemen van preventieve
maatregelen en een afname van het aantal heroïneverslaafden (Vollaard, Versteegh
& Van den Brakel 2009).
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streven naar het beheersen en voorkomen van risico’s. Zo meent
Beck, om de bekendste auteur uit de grote stroom van risicoliteratuur te noemen, dat de politiek niet meer is gericht op de productie
en verdeling van rijkdom, zelfs niet op het bevorderen van solidariteit en gelijkheid. We zijn beland in een door risico’s geobsedeerde
controlemaatschappij die wordt geordend langs lijnen van veiligheid
en onveiligheid (Beck [1986] 1992; 1999; Ericson & Haggerty 1997;
Garland 2001; Bauman 2006). Een revolutionaire agenda heeft daarin
plaatsgemaakt voor het ordeningsprincipe van risicobeperking en
regulering.25 Binnen deze verschuiving wordt veiligheid gedefinieerd in termen van de afwezigheid van risico’s of als ‘een bezwering
van de ervaren risico’s’ (Boutellier 2002: 10). Relevant hier is dat met
de gelijkschakeling van ‘veiligheid’ en ‘risico’ koppelingen mogelijk
worden tussen uiteenlopende leefvelden. Veiligheid is namelijk iets
wat in alle vormen en varianten voorkomt. Zo gaan zorg en repressie
in de aanpak van drugs hand in hand en zijn politie en justitie steeds

25 Dit wil niet zeggen dat het leven voor ‘de risicomaatschappij’ verschoond bleef van
ieder gevaar. Je moet dit enkel zo begrijpen dat risico geen synoniem is voor gevaar.
Aanvankelijk werden risico’s gezien als gevaren die buiten de invloedssfeer van de
mens lagen en konden worden toegeschreven aan het noodlot of een goddelijke voorzienigheid (‘wil van God’) (Beck 1999: 50). Nu spreekt men van risico’s in termen van
beslissingen die mensen en organisaties bewust nemen en die onbedoelde gevolgen
kunnen hebben. Het zijn consequenties van ontwikkelingen die we zelf in gang hebben gezet. Het woord ‘risico’ komt van het Italiaanse risicare, dat onder meer ‘durven’
betekent en in deze betekenis duidt het op het hebben van een keuze (Bernstein 1998:
8). In Becks werk zijn bijna geen voorbeelden te vinden waarin hij criminaliteit definieert als een risico. Hij verstaat de risicomaatschappij ook niet als een maatschappij
waarin het leven van alledag gevaarlijker is geworden. Het gaat, zo schrijft hij, niet
om de toename maar om de ontgrenzing van oncontroleerbare risico’s (2002: 41).
Zestien jaar na het verschijnen van zijn baanbrekende boek Risikogesellschaft voegt
hij wel terrorisme toe aan zijn bekende voorbeelden van de kernramp in Tsjernobyl,
de gekke-koeienziekte en de opwarming van de aarde. De gevolgen van de aanslagen
van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York drukken volgens Beck perfect
uit wat hij verstaat onder een risicomaatschappij. Hij schrijft: ‘We kunnen minstens
drie verschillende assen van conflict onderscheiden in een risicosamenleving. De
eerste as zijn ecologische conflicten die in de kern globaal zijn. De tweede as zijn
globale financiële conflicten die, in het eerste stadium, geïndividualiseerd en genationaliseerd kunnen worden. En de derde as, die plotseling uitbrak op 11 september, is
de dreiging van globale terreurnetwerken die regeringen en staten machtiger maken
[empower]’ (2002: 41).

127

Orde in veiligheid.indd 127

23-8-2012 14:49:10

orde in veiligheid
meer op de stoel van volksgezondheid gaan zitten (Korf 2010). Maar
denk ook aan zaken als voedsel en transport. Aan alles wat we zeggen
en doen, zit een veiligheidskant. Daarbij wordt steeds meer duidelijk
dat verschillende vormen van veiligheid met elkaar samenhangen en
ook kunnen worden geïntegreerd in een breder veiligheidsbeleid.
Veiligheid als politiek probleem kan echter niet los worden gezien
van haar culturele dimensie. Veiligheid is ook een cultureel vraagstuk met opvattingen over hoe veilig en onveilig we ons voelen en
waarin publieke steun bepalend is voor de aanpak van bepaalde
problemen en de invoering van nieuwe regels en straffen.26 Politieke
beslissingen worden mede ingegeven door de gevoelens en emoties
van burgers over de hoogte van de onveiligheid en de beelden die zij
hebben van wat zij van de overheid kunnen verwachten. Onderscheid
kan hierbij worden gemaakt tussen twee veranderingen. Allereerst
gaat onder de bevolking met de toename van het aantal koppelingen
tussen veiligheid en andere velden een afname gepaard van de acceptatie van risico’s. Het credo luidt: ‘Pech moet weg’. In het besef dat
de voorwaarden waaronder we leven door onszelf worden gemaakt,
zijn we ook anders gaan aankijken tegen risico’s dan tegen de gevolgen van natuurprocessen. Naarmate we meer zelf kunnen en beslissen, wordt ook onze eigen verantwoordelijkheid groter. Wellicht ligt
hierin een verklaring voor het feit dat we de resterende onveiligheid
in onze maatschappelijke omgeving steeds minder zijn gaan accepteren, hoewel diezelfde omgeving in termen van bijvoorbeeld de toegenomen levensduur objectief steeds veiliger is geworden (Piret 2002).

26 Een duidelijk voorbeeld hiervan is de bejegening van pedofilie. Kon je tot in de jaren
1970 vrijwel probleemloos uitkomen voor je seksuele geaardheid en gingen er zelfs
stemmen op om pedofilie van haar negatieve etiket te ontdoen, na affaires als Oude
Pekela in Nederland en Dutroux in België verandert de publieke opinie in Nederland en andere landen ingrijpend van aard. De maatschappelijke normen veranderen
zodanig dat seksuele gemeenschap van volwassenen met minderjarigen weer wordt
gezien als immoreel en als crimineel gedrag. Wetten worden vernoemd naar slachtoffers van seksuele misdrijven, zoals de Megan’s Law (1996) in de Verenigde Staten
– naar Megan Kanka, een 7-jarig meisje dat seksueel misbruikt en vermoord werd
door een buurman – die de autoriteiten van een stad dwingt om de bewoners in te
lichten als een veroordeelde ontuchtpleger in hun buurt komt wonen.
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Tegelijkertijd verlangen burgers meer van de overheid dat deze hen in
bescherming neemt tegen risico’s in de samenleving. Risico’s die ooit
als vanzelfsprekend werden beschouwd, zijn tegenwoordig vooral
een kwestie van slecht bestuur. Het gaat erom dat de overheid laat
ziet dat ze de aanpak van onveiligheid serieus neemt. In dit verband
kan worden gewezen op de populistische toon van de debatten in
de politiek, maar ook om de invoer van strafrechtelijke maatregelen waarvoor geen hard bewijs bestaat dat ze ook effectief zijn (zero
tolerance). Kortom, waar in het verleden de nadruk werd gelegd op de
klassieke functie van bescherming tegen de overheid, is het strafrecht
meer en meer een instrument in de hand van de overheid geworden
om haar zorgplicht jegens de burgers te vervullen op het gebied van
veiligheid. Het gevolg hiervan is dat het strafrecht evolueert naar een
meer proactief instrument en preventie een meer centrale rol gaat
vervullen in het justitiële optreden.
Nu zou je kunnen zeggen dat preventie voor de politie niets
bijzonders is. Uit de geschriften van politiecommissaris Patrick
Colquhoun (1745-1820) blijkt dat de politie vanaf het begin van
de negentiende eeuw al sterk was gericht op het voorkomen van
criminaliteit. In A treatise on the police of the metropolis schrijft
Colquhoun dat de essentie van de politie ‘het voorkomen van misdaad en zware overtredingen is’ (1806: 540). Om preventie de basis
van criminaliteitsbestrijding te laten zijn, is het volgens Sir Robert
Peel, verantwoordelijk voor de oprichting van de Londense Metropolitan Police in 1829, noodzakelijk dat de politie goede relaties onderhoudt met de bevolking en met regelmaat de wijken in gaat om de
veiligheid te waarborgen (Reiner 2010). Het rapport Politie in verandering (Politie 1977) vormt in dat opzicht de blauwdruk in Nederland
voor een sociaal bewuste politie die condities wil creëren voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing. Het punt is echter niet
dat preventie nieuw is, maar wel dat de focus van het justitiële beleid
minder te maken heeft met het achteraf en op basis van exclusieve
verantwoordelijkheid beschermen van leven en eigendom. In plaats
daarvan heeft het meer tot doel misdaad te voorkomen en angst voor
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criminaliteit te verminderen (o.a. Van Swaaningen 2005). Een van de
effecten hiervan is een nog vroegtijdiger inzetten van methoden en
technieken van opsporing en een toename van het aantal controles
zonder dat een rechter hier toezicht op heeft. Borgers (2007) spreekt
in dat opzicht van ‘de vlucht naar voren’. Opsporingsonderzoeken
breiden zich zo uit tot personen die zelf niet onder verdenking staan,
zonder dat ze er zelf weet van hebben. De instrumentele uitoefening
van deze informele of proactieve handhaving heeft vergaande consequenties voor de vrijheidssfeer van burgers, aangezien bij al deze
wijzigingen de formele strafrechtelijke werkelijkheid nauwelijks lijkt
mee veranderd. In dat opzicht wordt óók het onderscheid tussen burger en verdachte steeds minder scherp. In het proces van securitisering is iedereen een ‘risicoburger’ (Schuilenburg 2008c) geworden.
Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik een eerste stap gezet richting een dynamisch
perspectief om veranderingen in algemene zin en de consequenties
voor de veiligheidszorg beter te begrijpen. Vanuit de centrale vraagstelling van dit boek heb ik laten zien dat Foucaults werk verschillende
aanknopingspunten bevat die daar meer licht op kunnen werpen. In
de bespreking van Foucaults colleges aan het Collège de France heb
ik de nadruk gelegd op de machtsrelatie securiteit. Hierbij is naar
voren gekomen dat deze relatie leefvelden als gezondheid, onderwijs
en welzijn doorkruist. Daarbij verbindt securiteit op een tot dusver
ongekend fundamentele wijze volledig verschillende leefvelden met
elkaar. De toepassing van Foucaults begrippenapparaat levert zo het
beeld op van een samenleving die in het teken is komen te staan van
de machtsrelatie securiteit met modaliteiten als preventie, bevolking,
normering en risico die deze relatie regelmatiger, efficiënter en constanter maken. Deze ontwikkeling begint in de negentiende eeuw
vanuit het vraagstuk van de volksgezondheid en de aanpak van de
ziekte pokken.
Met betrekking tot de veranderingen in de veiligheidszorg heb
ik drie bruggen geslagen. De eerste brug loopt van medische of
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g ezondheidsregimes naar andere risico’s met betrekking tot het leven
en de levensomstandigheden van mensen, zoals overlast en criminaliteit. Was de bestrijding van pokken in oorsprong een medisch
vraagstuk, ze wordt als het ware gegeneraliseerd doordat haar denkkader wordt verplaatst naar een veelomvattende manier waarop
maatschappelijke vraagstukken worden bestuurd. Je zou ook kunnen zeggen dat de bestrijding van pokken het dispositief is van de
huidige ordening van de maatschappij.27 Het criminaliteitsprobleem
wordt op die manier ingeschreven in een medisch vertoog van ziekte,
besmetting, diagnose en genezing.
De tweede brug is die tussen securiteit en de rol van de overheid.
In toenemende mate is de overheid in het proces van securitisering
een regulerende en toezichthoudende rol gaan vervullen in gemengde
samenwerkingsverbanden. Vanuit dit perspectief is het moeilijk vol
te houden dat de staat slechts ‘een partij is onder andere partijen’
(Johnston & Shearing 2003: 144). Deze woorden suggereren te veel dat
de overheid op gelijke voet zou staan met burgers en bedrijven. Het
beeld van een terugtrekkende overheid in de veiligheidszorg verdient
juist bijstelling. In de praktijk kan de overheid niet alleen meekijken
over de schouders van de nieuwe partijen in de veiligheidszorg, maar
is ze ook in staat hun veiligheidsagenda te beïnvloeden. Het lijkt
daardoor onjuist de overheid te beschrijven als een partij die haar
macht zou zijn kwijtgeraakt in een gefragmenteerd veiligheidslandschap. Integendeel, de overheid weet zich juist te versterken door te
vernetwerken in oude en nieuwe securiteitsdomeinen.
De derde overbrugging vindt plaats tussen securiteit en het quasistrafrecht. Het quasi-strafrecht is een opvallende aanvulling op het
27 Een fraai voorbeeld van een uitspraak waarin de samenleving als ziek wordt voorgesteld, was de reactie van de Britse premier David Cameron op de Engelse straatrellen
in 2011. ‘Engeland is ziek’, zei Cameron op een druk bezochte persconferentie. Hij
doelde hierbij op de jongeren in Londen en andere steden die uit woede over het
gebrek aan maatschappelijke vooruitzichten, en opgroeiend in een maatschappij die
hen voortdurend aanmoedigt de nieuwste sneakers, kleding, sieraden en auto’s te
kopen, menen met geweld te moeten pakken waar ze recht op denken te hebben.
Cameron zei ‘terug te willen vechten’ en hierbij alle beschikbare middelen in te zetten om de Engelse samenleving weer gezond te maken.
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juridisch instrumentarium, zoals dat is neergelegd in het Wetboek
van Strafrecht. Zo zijn in het quasi-strafrecht de regels niet vastgelegd in een universele wet die a priori alle gevallen en situaties regelt
en is het onderzoek naar overtredingen niet opgedragen aan publieke
instanties als politie en justitie. Daarentegen is de overtreder overgeleverd aan een klachtprocedure. Hij kan zich hierin weliswaar op
zijn rechten beroepen, maar een dergelijke procedure biedt minder
rechtswaarborgen dan het gewone strafrecht. Zo’n ontwikkeling
plaatst vraagtekens bij de rechtsbescherming van burgers in het securitiseringsproces en de democratische controle op de aanpak van criminaliteit en overlast.
Het zijn deze drie overbruggingen die tot verder nadenken stemmen, nu over het geheel genomen de securitisering van de samen
leving leidt tot het verdwijnen van de verschillen tussen het publieke
en private. Er is geen sprake van een eenvoudige keuze vóór of tegen
deze ontwikkeling. Publiek en privaat zijn dermate met elkaar verstrengeld geraakt dat het weinig zin heeft voor een van beide te
kiezen als uitgangspunt voor (toekomstig) veiligheidsbeleid. In dat
opzicht zijn we beland in de onbegrensde ruimte van het midden dat
alles en iedereen verandert in hybriden. Niet onbelangrijk om hier
in het volgende hoofdstuk eens wat nader naar te kijken. Hiervoor
zal ik het denken van Gilles Deleuze als kapstok gebruiken. Daarbij
staat opnieuw de vraag centraal welke krachten ten grondslag liggen
aan het ontstaan en verdwijnen van veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid.
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4
assemblages
Inleiding
Aan de hand van de machtsrelatie securiteit is de poort geopend naar
de situatie waarin leefvelden als gezondheid, onderwijs en welzijn,
die op zich heel verschillend van aard en functie zijn, met elkaar
worden geïntegreerd in nieuwe gehelen. Dit roept de vraag op hoe
die gehelen kunnen worden begrepen, zonder daarbij terug te vallen
op algemene categorieën als publiek en privaat. Vanuit de analyse
van Foucault ligt het niet voor de hand dat die ordeningen zijn opgelegd van buitenaf, door een instantie, persoon of groep die daartoe
juridisch bevoegd is of op andere wijze de middelen daarvoor bezit.
Voor een goed begrip van de situatie lijkt het logischer de kwestie van
de andere kant te benaderen en aandacht te vragen voor het fenomeen van processen die zichzelf organiseren, dus niet rechtstreeks
worden veroorzaakt door uitwendige factoren.28 Op die manier kijk
je niet met een klassieke, structurele bril naar de veranderingen in
28 Vooral in de natuurwetenschappen hebben complexiteitstheorieën furore gemaakt
waarin systeemontwikkeling voortvloeit uit allerlei zelforganiserende processen.
Redelijk toegankelijke boeken op dit gebied zijn Orde uit chaos ([1984] 1985) en
Tussen tijd en eeuwigheid ([1988] 1989) van Ilya Prigogine en Isabelle Stengers. De
auteurs spreken in deze boeken over dissipatieve systemen. Dit zijn systemen die
in een zekere onbalans zijn en uiterst gevoelig voor omgevingsinvloeden. Onder
bepaalde omstandigheden kan het gebeuren, zo stellen Prigogine en Stengers, dat
daarbij orde ontstaat uit wanorde, ook wel omschreven als de mogelijkheid tot zelforganisatie. Ook in andere disciplines hebben auteurs deze natuurwetenschappelijke
inzichten opgepakt en toegepast in de praktijk. Het voert te ver om hier uitgebreid op
in te gaan. Wel wil ik wijzen op het bestuurskundige werk van Teisman (2005). In de
criminologie heeft Van Calster (2005a) aan de wieg gestaan van het bestuderen van
processen van zelforganisatie op basis van het complexiteitsdenken.
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de werkelijkheid. In plaats daarvan gaat het juist om de vraag hoe
veranderingen kunnen worden afgeleid uit hun eigen processen en
voorwaarden. In de beantwoording hiervan speelt het relationele
opnieuw een belangrijke rol. Hiermee zet ik een tweede stap naar een
algemeen perspectief op verandering, met als doel het dynamische
karakter van de veiligheidszorg beter te kunnen duiden.
Het denken van de Franse filosoof Gilles Deleuze kan hierbij
behulpzaam zijn doordat in zijn werk belangrijke concepten worden geïntroduceerd die meer licht kunnen werpen op de vraag hoe
veranderingen tot stand komen. Vooral het concept van assemblage
is hiervoor bruikbaar. Steunend op het denken van Deleuze richt ik
me allereerst op de ontleding van ‘het midden’, de plek van waaruit
zelforganiserende processen werken. Daarna ga ik in op de verschillende kanten van een assemblage en sta ik stil bij de dwarsverbanden
met de machtsopvatting van Foucault. Doordat een assemblage nauw
samenhangt met een diagram, dat Deleuze voor het eerst introduceert in Différence et répétition (1968), behandel ik de relatie tussen
beide begrippen. Ik wil zo laten zien dat het procesmatige en veranderlijke karakter van de werkelijkheid niet moet worden verward met
chaos of leidt tot een ‘nieuwe wanorde’ (zie bijvoorbeeld: Boomkens
2006). Vervolgens plaats ik mijn behandeling van Deleuze in de context van de veiligheidszorg door vier blinde vlekken te bespreken in
het onderzoek naar het besturen van veiligheid. Dit hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting van de beperkingen van een maakbaarheidsdenken van het veiligheidsvraagstuk.
Het midden
In de conclusie van het vorige hoofdstuk heb ik voorzichtig gewezen
op de plek van het midden als aangrijpingspunt om de werking van
de machtsrelatie securiteit verder te kunnen ontsluiten. Het is met
betrekking tot dit midden dat Deleuze een ander beeld van denken
introduceert dat kan worden samengevat als een poging te ontsnappen aan, wat hij noemt, het dogmatische denken. Het probleem van
het dogmatische denken is dat het niet in staat is de dynamiek te
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 enken die onderliggend is aan de representatie zelf. We zagen dit
d
ook in het eerste hoofdstuk bij de tegenstelling tussen publiek en privaat. Van begin af aan keert deze onderneming terug op verschillende plaatsen in Deleuzes werk. Bij uitstek gaat het dan om een
ontmanteling van een moderne logica die ruim twee eeuwen het
politieke en wetenschappelijke denken in de greep houdt en gevangen zit in tegenstellingen waarvan, zo stelt Deleuze, het onduidelijk is
hoe de polen zich tot elkaar verhouden: ‘subject-object’, ‘organismeomgeving’, ‘binnen-buiten’, ‘kennis-werkelijkheid’, ‘privaat-publiek’
en ‘micro-macro’. Hoe vindt de ontmanteling van deze tegenstellingen plaats?
De vraag is eenvoudiger gesteld dan beantwoord. Want wat is
nu eigenlijk dit midden van waaruit Deleuze wil vertrekken? Wat
is het midden dat ons bijvoorbeeld op het spoor zou kunnen zetten
van koppelingen tussen verschillende elementen in de veiligheidszorg die in hun strikte aard niets met elkaar van doen hebben? Is
het niet beter te vragen naar de overeenkomsten of gelijkenissen van
de handhavende partijen die zich mengen in het veiligheidsvraagstuk? Wat hebben ze gemeen? Denken ze er hetzelfde over? Streven
ze hetzelfde na? Volgens Deleuze vind je in elk geval geen adequaat
antwoord op deze vragen door het midden tot object van onderzoek
te maken en op zoek te gaan naar de essentie ervan. Het midden ligt
volgens hem niet besloten in de dingen zelf. Is dat wel het geval, dan
valt het samen met een vaste eigenschap of eeuwige essentie van een
vorm of soort. Daarin hebben zaken een onderliggende en authentieke kern (‘betekenis’, ‘waarheid’) die erop wacht (her)ontdekt te
worden. De essentie van een begrip wordt zo gelokaliseerd in een
algemeen en onveranderlijk punt van waaruit iets vervolgens verschijnt, zoals in de oude aristotelische verhouding tussen potentie
en realiteit waarbinnen de uiteindelijke vorm al in potentie aanwezig
is in de beginsituatie. Maar volgens Deleuze wordt vergeten dat dit
denken gevangen zit in een representationele logica die niet in staat is
de werkelijkheid als zodanig present te stellen en lastig om kan gaan
met veranderingen en onverwachte gebeurtenissen. Zoals Deleuze
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opmerkt, verschilt de essentie van een begrip van de wereld van de
verschijnselen en gebeurtenissen waarbinnen we ons dagelijks bevinden. Deze laatste is particulier en veranderlijk en kan daardoor op
zichzelf nooit een oorsprong vormen. In plaats van een denken dat
zich beroept op het onderscheid tussen essentie en verschijning wil
Deleuze daarom de stap maken van essenties naar werkelijke of concrete omstandigheden. ‘Wat telt is niet wat eeuwig of universeel is in
de werkelijkheid’, schrijft hij, ‘de Waarheid of de Essentie van dingen,
maar wat de voorwaarden zijn waaronder iets nieuws tot stand komt’
(2003: 284). Wat met andere woorden onderzocht dient te worden, is
de omstandigheid waarin verschillende elementen met elkaar worden verbonden, en die omstandigheid, zo zal Deleuze niet ophouden
te benadrukken, is altijd contingent.
Niet alleen valt het midden niet samen met een essentialistische
opvatting van de werkelijkheid, ook ligt er een afwijzing in besloten
om uiteenlopende zaken met elkaar te verzoenen en op een hoger
niveau bijeen te brengen in nieuwe en vaste gehelen. Tot op bepaalde
hoogte zijn we wel gewoon dit te doen. Dikwijls zonder enige vorm
van terughoudendheid worden adjectieven gebruikt als ‘controle’,
‘voorzorg’, ‘veiligheid’ of ‘risico’ die voor heel de maatschappij geldig zijn en aan de hand waarvan tal van uitingen kunnen worden
ingekaderd. Met betrekking tot dit principe van generaliseren gaat
het om voorstellingen als een ‘cultuur van controle’ (Garland 2001),
‘verzekeringsstaat’ (Ewald [1986] 1993), ‘risicosamenleving’ (Beck
[1986] 1992), ‘veiligheidsstaat’ (Boutellier & Van Stokkom 1995), ‘uitsluitingsmaatschappij’ (Young 1999), ‘voorzorgcultuur’ (Pieterman
2008), en zo mis ik er vast nog wel een paar. Opvallend aan dergelijke omvattende benaderingen is de dubbele boekhouding die wordt
gevoerd. De suggestie wordt gewekt dat één individu in staat zou
zijn de werkelijkheid in haar geheel te bevatten en te omvatten. Losgemaakt van de realiteit kan die persoon alles overzien. Ook wordt
ervan uitgegaan dat het in principe mogelijk is de krachten te benoemen die de samenleving vormgeven, ook al blijkt dat in de praktijk
nooit het geval. Bovendien veronderstellen dergelijke benaderingen
136

Orde in veiligheid.indd 136

23-8-2012 14:49:11

Assemblages
dat er een algemeen geldende, objectieve perceptie mogelijk is van
zoiets als een geheel. Een consequentie hiervan is dat de eigen wetenschappelijke positie zelden in ogenschouw wordt genomen. Maar
ondanks deze tekortkomingen blijft het beeld van een min of meer
universele en vooral homogene maatschappij velen aanspreken. Telkens wordt het opgevoerd als beschrijving en verklaring van uiteenlopende fenomenen in de maatschappij.
In Empirisme et subjectivité (1953) licht Deleuze voor het eerst
zijn bezwaren toe tegen deze manier van kijken naar de sociale wer
kelijkheid waarin bevestiging wordt gezocht door zaken te verenigen
in één omvattend en zelfstandig begrip.29 Hij stelt dat de werkelijkheid niet opgevat kan worden als een geheel of totaliteit, als een verzameling losse elementen, zoals delen van een bouwpakket, die een
vast en onbeweeglijk geheel vormen. Hierin ligt besloten dat iets
kan functioneren als een homogeen of unificerend geheel en op alle
niveaus ervan op dezelfde wijze werkt. Deleuze noemt het idee van
een homogene eenheid die slechts kan bestaan bij de veronderstelling van een gedeelde orde, ‘kunstmatig’ (1953: 28). De consequentie
hiervan is dat je geen oog hebt voor wat verschilt en niet overeenkomt
met deze manier van voorstellen. Tegenover de interpretatie van een
vaste eenheid gebruikt hij in Critique et clinique het beeld van ‘een
muur van losse, ongemetselde stenen, waarbij iedere steen van zichzelf waarde heeft, maar ook in relatie staat tot andere stenen’ (1993:
110). Ook hier is sprake van een geheel, maar dit geheel is opgebouwd
uit allemaal ‘aparte’ stenen, die veel gemeen hebben maar nooit voor
de volle honderd procent hetzelfde zijn. Belangrijk hierbij is dat je
bij iedere steen de vraag kunt stellen uit welke moleculen die steen
is opgebouwd, welke zandlagen erin zijn verwerkt, uit welke tijd die
lagen komen of welke fossiele dierresten daarin zijn verborgen. In de

29 Dit keert ook terug in discussies over ‘de’ Nederlandse cultuur en in uitspraken als
‘typisch Marokkaans’. Wat dat laatste betreft, wordt het perspectief van ‘de afkomst’
gebruikt als de verklaring voor delinquent gedrag. De aanranding van meisjes zou
typerend zijn voor ‘Marokkaanse’ jongens die zijn opgevoed met een minachting
voor (Westerse) vrouwen (De Jong 2007: 18).
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moderne kunst tref je iets vergelijkbaars aan met de geordende witte
reliëfs van de Nederlandse schilder Jan Schoonhoven. Deze monochrome reliëfs zijn gemaakt van karton, papier-maché en wc-rollen
en opgebouwd uit kartonnen vlakjes die zowel een strenge systematiek hebben als allerlei subtiele variaties kennen.
Bomen en rizomen
Het sleutelbegrip midden valt dus niet te reduceren tot de dingen
zelf en de dingen vormen ook geen onderdeel van een vast en onbeweeglijk geheel. Maar hoe is het midden dan wel op te vatten? Kan
er überhaupt wel zoiets bestaan? In de laatste zinnen van het openingshoofdstuk van Mille plateaux geven Deleuze en Guattari een
belangrijke aanzet van wat kan worden verstaan onder het midden:
‘Het midden [milieu] is absoluut geen gemiddelde, het tegendeel is waar:
het is de plek waar de dingen versnellen. Tussen de dingen verwijst niet
naar een lokaliseerbare relatie die van het een naar het ander gaat en
terug, maar naar een loodrechte richting, een transversale beweging
die de een en de ander meesleurt, een stroom zonder begin of eind die
beide oevers uitslijt en in het midden [milieu] versnelt.’ (1980: 37)

Enige zinnen voor dit citaat geven ze het concept een naam waarmee
dit midden beter kan worden begrepen: ‘Een rizoom begint niet en
kent geen einde; het bevindt zich altijd in het midden [milieu], tussen
dingen, tussenwezen [inter-être], intermezzo’ (1980: 36). In de bespreking van het midden kent Deleuze dus een belangrijke plaats toe aan
het concept van rizoom. Om die reden zal ik eerst beschrijven wat
daaronder moet worden verstaan.
Een rizoom is een term uit de plantenkunde en betekent letterlijk een wortelstok die niet verticaal maar horizontaal groeit en die
zijn wortels in onontwarbare kluwen uitspreidt over grote afstanden ondergronds. Deleuze zet het beeld van een rizoom af tegen een
denken aan de hand van een boomstructuur. Terwijl dit laatste vertrekt vanuit een ‘oorsprong, kern of centrum’ (Deleuze & Parnet 1991:
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48) heeft een rizoom geen begin of einde. Het lijkt zomaar ergens te
beginnen. Met de structuur van een boom is meteen het filosofisch
denkbeeld genoemd dat Deleuze met het concept van rizoom wil
bestrijden. In de westerse metafysica hebben verschillende stromingen zich gespiegeld aan dit boombeeld, van het twintigste-eeuwse
structuralisme met zijn boomdiagrammen via Hegels dialectische
denken en Descartes’ ontologisch dualisme – geest en lichaam – tot
Plato’s tweewereldentheorie – ideeën en materiële schijngestalten.
Tegelijkertijd zijn dit ook de bekendste filosofische tradities die vertrekken vanuit een representatiedenken. Al deze denkrichtingen
postuleren ‘een identiteit – het ene (1) – waaruit zich differenties (n)
ontwikkelen’ (Oosterling 2009a: 189-190).
Deleuze gebruikt het rizoom om een ander denkbeeld aan te duiden dat, simpel gezegd, niet steunt op een metafysische opvatting van
de werkelijkheid waarin het procesmatige en veranderlijke karakter van de werkelijkheid steeds wordt herleid tot een eenheid of een
nieuw geheel en op basis daarvan een oneindige reeks van tegenstellingen opricht. In plaats van een interpretatie die zich beroept op een
transcendentaal element of oorspronkelijke betekenaar wil Deleuze
veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid juist benaderen
door vanuit het midden te vertrekken waar radicaal tegengestelde
krachten actief zijn. Op die manier werkt een rizomatisch denken
vanuit de spanning tussen krachten, een spanning die niet kan worden vastgelegd en dus niet representeerbaar is. In lijn met een denken
dat niet hiërarchisch is en uitgaat van allerlei verbindingen is er zo
sprake van een proces (meer dan een positie) dat diversiteit produceert. Maar daarmee is dit midden voor Deleuze niet een principe
dat de werkelijkheid opnieuw een eenduidige richting en eenheid
geeft. Het gaat om een tussenruimte of, wat ik met de schrijver William Burroughs zou willen noemen, een interzone (1959; 1990)30 van
waaruit processen zich ontplooien en nieuwe verbindingen worden
30 Burroughs omschrijft de interzone in Naked lunch (1959) als een tussenruimte of
vrijplaats waar mensen en vreemdsoortige wezens zich excessief inlaten met seks en
drugs. De term is later ook gebruikt als titel voor een bundel korte verhalen die het
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gecreëerd. In meer algemene zin hangt het midden zo samen met de
wisselende omstandigheden waaronder iets nieuws kan verschijnen
en met alles wat verandert. Kenmerkend hiervoor is het werkwoord
‘koppelen’. Dit koppelingsprincipe kan fysiek, talig of conceptueel
zijn en wordt door Deleuze gethematiseerd met de term rizomatiek.
Stel de samenleving voor als een rizoom en er worden andere perspectieven mogelijk dan de klassieke logica van privaat-publiek om
de ordening ervan te duiden. De essentie en eenheid van categorieën
als publiek en privaat worden hier vervangen door een dynamisch
‘tussen’, een ‘midden-plaats’, dat de dingen in de bestaande werkelijkheid onderling blijft verbinden. Wat zo naar voren komt, is een
samenleving zonder vaste categorieën, een samen-zijn dat bevrijd
is van reeds geconstitueerde betekenissen en dat bestaat uit spontane verbindingen, onverwachte gebeurtenissen en identiteitsloze
momenten. Daarbij is er geen centrale actor die alles ontwerpt of
een onderliggende betekenisstructuur die alles aanstuurt, zoals tot
op zekere hoogte nog wel het geval was bij Marx (positie in het productieapparaat), Weber (positie in beroepsstructuur) of Durkheim
(positie in arbeidsverdeling). In plaats daarvan ontwikkelen delen
(als in worteltakken) zich los van elkaar en is er geen vaste structuur
te ontdekken in hoe de verbindingen tussen de delen ontstaan. De
veranderlijkheid en complexiteit van de samenleving zijn dan zodanig dat ze niet weg kunnen worden georganiseerd met de introductie
van nieuwe vaste structuren.
Het behoeft weinig discussie dat dit perspectief op de maatschappelijke werkelijkheid heeft geleid tot veel bedenkingen en kritiek.
Terwijl Foucault zich richtte op concrete problemen als criminaliteit,
waanzin en seksualiteit en in politiek opzicht een radicaal was die
onder meer ijverde voor een verbetering van het gevangenisbeleid,
steun gaf aan de homobeweging en zijn enthousiasme toonde over
de Iraanse revolutie en de terugkeer van ayatollah Khomeini, hangt

experimentele voorterrein vormden van Naked lunch, simpelweg getiteld Interzone
(1990).
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om Deleuze het imago van een filosoof die vooral geïnteresseerd is
in concepten die niets te maken hebben met de dagelijkse realiteit.
Zijn denken wordt ongrijpbaar genoemd, door anderen utopisch,
anarchistisch, zelfs romantisch, in ieder geval ongeschikt om praktische zaken in kaart te brengen. Want hoe de dingen te beschrijven
wanneer iedere vaste betekenis voortdurend wordt uitgesteld? Hoe
betekenis te geven aan omstandigheden die in principe altijd variabel zijn? Hoe dus om te gaan met de werkelijkheid wanneer deze
constant verandert?
Machines
Ik denk dat er nog een andere lezing van Deleuzes werk mogelijk is
die van belang is voor een antwoord op de vraag hoe veranderingen werken in de veiligheidszorg. In L’Anti-Œdipe (1972) analyseren
Deleuze en Guattari actuele machtsverhoudingen in relatie tot de
ontwikkeling van het kapitalisme en hanteren daarbij een opvallende
definitie van het begrip machine:
‘Overal zijn er machines, en dat is helemaal niet metaforisch bedoeld:
machines die andere machines aandrijven, machines die worden aangedreven door andere machines, met al de nodige koppelingen en verbindingen. Een orgaanmachine is gekoppeld aan een bronmachine: de
ene produceert een stroom die de ander opvangt.’ (1972: 7)

Uit de voorbeelden van machines die ze geven – verlangensmachine,
orgaanmachine, territoriale machine, anusmachine, barbaarse
machine – blijkt dat een machine functioneel moet worden begrepen. Een machine is een apparaat dat wordt aangesloten op andere
apparaten. De functie van een machine is dan het aan elkaar koppelen van heterogene elementen. Via deze tijdelijke koppelingen is
het werkzaam en productief. En kan het telkens iets nieuws tot stand
brengen.
Een nadere analyse van dit begrip acht ik relevant om het dynamische karakter van de veiligheidszorg verder te kunnen onder141
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zoeken. Van oudsher wordt op twee manieren tegen een machine
aangekeken. Met het woord kan een voorwerp of object worden
aangeduid. In deze betekenis wordt een machine opgevat in strikt
technische zin. Het gaat dan bijvoorbeeld om een auto of een pistool, uitgevonden vanuit een menselijke behoefte of gebrek. Ook kan
het worden gebruikt ter aanduiding van een manier van denken en
handelen die je beter in staat stelt ingewikkelde verhoudingen te
begrijpen in de werkelijkheid. Hierbij kan worden gedacht aan een
model dat van toepassing is op bijvoorbeeld een huishouding of een
bedrijfsorganisatie. Een bekend voorbeeld is de voorstelling van de
strafrechtelijke keten als een fabriek. Hierin wordt die keten, van de
opsporing van delicten tot en met de tenuitvoerlegging van de straf,
gezien als een serieel productieapparaat dat tot doel heeft criminaliteit te bestrijden (zie: Steenhuis 1984). Eenzelfde symmetrie gaat
schuil achter de voorstelling van de politie als concern. Daarin wordt
de politie gepresenteerd als een rationeel opererende onderneming
die werkt met ogenschijnlijk neutrale termen als klanten, effectiviteit,
efficiency, contracten, indicatoren en rendement. Beide opvattingen
van een machine zijn verleidelijke voorstellingen doordat ze passen
in een algemeen mechanistisch model waarin de werkelijkheid wordt
opgevat als opgebouwd uit in elkaar grijpende onderdelen die beweging aan elkaar doorgeven. Het verhaal hierin is redelijk simpel; de
zaken werken op een causale en wetmatige manier. Doelmatigheid,
manipuleerbaarheid en controleerbaarheid zijn leidend.
Het mechanistische denken heeft zich in verschillende perioden ontwikkeld. Bekende perioden zijn die van het uurwerk (van
omstreeks 1600 tot 1790), de stoommachine (van 1835 tot 1950) en de
computer (van 1950 tot heden) (Deleuze 1990; Russelman 2007).31 In
elk van deze drie perioden wil men greep krijgen op het veranderlijke
van de maatschappelijke realiteit door zaken in hun bewegingen te

31 In zijn studie naar de mechanisering van het wereldbeeld laat Dijksterhuis (1950)
zien dat er genuanceerd moet worden gedacht over de relatie tussen ‘mechanisch’ en
‘machine’. Zo heeft het mechanistische van de moderne natuurwetenschappen steeds
minder te maken met het klassieke beeld van de natuur als machine.
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ontleden en deze onderdelen in te voegen in gestandaardiseerde en
gecontroleerde processen. Een voorbeeld van de eerste periode is de
metafoor van de ‘wereld als klok’ waarin verschillende zaken worden
vergeleken met een groot uurwerk zoals het zonnestelsel, de staat en
het lichaam. Deze metafoor komt onder meer aan bod in Leviathan
([1651] 2007) van Hobbes. Dit boek begint met de beroemde vergelijking van de staat, het menselijk lichaam en het uurwerk:
‘Want als we zien dat het leven niet meer is dan een beweging van de
lichaamsdelen die begint bij een centraal orgaan binnenin, waarom
zouden we dan niet mogen zeggen dat alle automaten (toestellen die
uit zichzelf bewegen door veren en raderen, zoals een klok) een kunstmatig leven leiden? Wat anders is het hart dan een veer, en wat zijn de
zenuwen anders dan snaren, en de gewrichten anders dan raderen, die
het hele lichaam doen bewegen zoals de maker dat bedoeld?’ ([1651]
2007: 53)

Duidelijk is dat het mechanistische uurwerk voor Hobbes functioneert als het centrale begrip voor de ordening van de samenleving.
Het wordt gebruikt als algehele veronderstelling van het denken en
handelen in de werkelijkheid. Je zet het aan en het loopt. Individuen
worden zo gezien als de tandwieltjes in het raderwerk van een reusachtige machine.
Opnieuw betoogt Deleuze dat hij deze manier van kijken naar
de maatschappelijke werkelijkheid niet overtuigend vindt. Hij legt
ook uit waarom. In tegenstelling tot een gesloten systeemdenken met
een vaste ordening wil Deleuze een machine juist begrijpen als een
open systeem van ongelijke elementen dat op geen enkele manier kan
worden gereduceerd tot een mechanische werking (zie ook: Guattari
2009: 74). Een machine, in tegenstelling tot een mechanisme, kent
immers geen organische eenheid en kan in principe met alles worden verbonden. Producties zijn hierin niet vooraf bepaald en beantwoorden niet aan strikt causale verbanden. Ze zijn, zoals Deleuze en
Guattari dat noemen, veelsoortig en heterogeen. Opvallend genoeg
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houdt Deleuze niet lang vast aan de notie van machine. In de boeken
na L’Anti-Œdipe wordt het machinebegrip vervangen door assemblage (‘agencement’). Een reden hiervoor wordt niet gegeven. Wellicht heeft het te maken met het feit dat het begrip machine nog te
veel associaties oproept met een mechanische opvatting van de werkelijkheid en te veel doet denken aan een strikt technisch apparaat
met de bijbehorende kenmerken van causaliteit, zoals stuwing, druk
en stoot.32
Het koppelingsprincipe
In Mille plateaux spreken Deleuze en Guattari over de werking van
een assemblage, evenwel zonder hierbij een uitgebreide uitleg van de
term zelf te geven. Toch dringt de evidentie ervan zich op doordat het
begrip terugkeert in alle hoofdstukken, die met een verwijzing naar
Gregory Bateson plateaus worden genoemd, waarin het procesmatige
en veranderlijke van de werkelijkheid aan de orde worden gesteld.
In een interview uit 1980 in het blad l’Arc antwoordt Deleuze op de
vraag van Catherine Clément wat de verschillende hoofdstukken in
Mille plateaux met elkaar verbindt: ‘Ik denk het idee van een assemblage (die het idee vervangt van verlangensmachines).’ In weerwil
van de verdubbelingen en verschuivende betekenissen door de hoofdstukken heen komt de betekenis van de term assemblage het duidelijkst tot uitdrukking als het geheel van relaties tussen h
 eterogene

32 In Mille plateaux hanteren Deleuze en Guattari wel het begrip machiniek phylum
(phylum machinique). De term phylum (stam) komt uit de biologie. In de taxonomie
wordt het gebruikt als een categorie om een groep organismen met overeenkomstige kenmerken (opbouw van het organisme, de afstamming, enz.) in te delen. Binnen een rijk (bijvoorbeeld het dierenrijk) vormt een stam dan het meest omvattende
indelingsniveau. Waren vroeger de uiterlijke eigenschappen van belang bij de indeling, nu kijkt men vooral naar de opbouw van het DNA van organismen. In Mille
plateaux wordt de term gebruikt in de betekenis van een indelingsniveau, maar dan
wel als een niveau dat zich op andere manieren dan via afstamming uitdrukt. Het is
‘materialiteit, natuurlijk of kunstmatig, en allebei tegelijk; het is beweging, in stroming (flux), in variatie, materie als drager van singulariteiten en eigenschappen van
expressie’ (Deleuze & Guattari 1980: 509).
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e lementen in een specifieke omgeving, waarbij ieder element weer als
een assemblage kan worden gezien, ad infinitum.
Bij de uitleg hiervan is het essentieel het Franse woord voor
assemblage (‘agencement’) mee te nemen, omdat hierin het veranderlijke karakter ligt besloten van de maatschappelijke werkelijkheid.33 Agencement is terminologisch verwant met het Latijnse agens
dat ‘sturen’ betekent of ‘in beweging zetten’. Dit sturende principe
drukt een proces uit van ‘schikken’, ‘organiseren’ of ‘bij elkaar voegen’. Maar de sturingskracht van dit proces bevindt zich nooit buiten
een assemblage. Een assemblage heeft een eigen werkingskracht, is
zelforganiserend. Deze zelforganiserende activiteit kan niet worden
gereduceerd tot haar elementen, maar is gelegen in de relaties tussen
de elementen die deel uitmaken van een assemblage. Die elementen
kunnen personen en gereedschappen zijn, maar ook beelden, stemmingen, instrumenten, geluiden, gebouwen, organen of formulieren
(Guattari 2009: 287). Dit betekent dat elementen zich via een heel netwerk van relaties zodanig tot elkaar verhouden dat er een zekere consistentie bestaat ten opzichte van elkaar. Jeroen Brouwers verwoordt
dit in zijn roman Bezonken rood (1981) als volgt: ‘Niets bestaat dat
niet iets anders aanraakt.’
Deleuze gebruikt het voorbeeld van de stijgbeugel om te laten
zien hoe relaties steeds weer andere koppelingen instellen tussen
heterogene elementen (Deleuze & Parnet 1991: 109, 158; Guattari
2009: 91). De aan het zadel bevestigde voetbeugel om een paard te
kunnen bestijgen is een Aziatische uitvinding uit omstreeks 800 na

33 Het vinden van een Nederlandse term voor agencement is lastig. Het leidt tot het
probleem dat de oorspronkelijke term aan semantische kracht inboet. Met agencement benadrukken Deleuze en Guattari namelijk een potentie tot koppeling. In de
Engelse uitgave van Mille plateaux heeft Brian Massumi agencement vertaald met
‘assemblage’. In Dialogen (1991) hanteert Monique Scheepers de term ‘koppeling’ en
in Chaos ex machina kiezen de redacteurs voor het neologisme ‘(be)werking’ om,
zoals ze schrijven, het actieve gehalte te behouden van de ‘agens’-actor in het woord
agencement (Oosterling & Thissen 1998: 15). In lijn met de vertaling van Massumi
heb ik voor het Nederlandse woord assemblage gekozen om het heterogene karakter
van het samenstellen te bewaren. Aan assemblage verbonden begrippen als contenu
en expression zijn vertaald als inhoud en uitdrukking.
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Christus. Aanvankelijk was het paard een huisdier dat werd ingezet
om lichte karren te trekken, maar de uitvinding van de stijgbeugel
veranderde alles. Door de beugel werd het paard opgenomen in een
nieuwe manier van oorlogsvoeren. Mongoolse krijgers gebruikten
het werktuig om zich op te richten en de galop beter op te vangen.
Door de stijgbeugel konden de licht bewapende ruiters zich bovendien met de borst omdraaien. Dit stelde hen in staat met hun bogen
naar achteren te schieten. Later, in het feodale tijdperk van oorlogsvoering, verandert de betekenis van de stijgbeugel door de introductie van andere wapens en een nieuw strijdtoneel. Als attribuut van
een paard werkt de beugel hier als voetsteun waardoor ridders meer
houvast hebben om zittend te vechten met schild en lans in een formatie. De stijgbeugel blijft dus niet hetzelfde werktuig wanneer hij
wordt toegevoegd aan een andere assemblage. Wanneer een element
wordt bemiddeld door relaties die het verbinden met andere elementen, kan immers niet meer worden gesproken van een vaste betekenis
van een element. Het kan een veelheid aan betekenissen krijgen. Dit
betekent dat de relaties tussen strijdbeugel, paard, wapen en ruiter de
betekenis van het instrument bepalen. Niet andersom.
Het voorgaande brengt me tot Deleuzes betoog over de zelfstandigheid van relaties. Net als Foucault stelt hij dat relaties niet ondergeschikt zijn aan of herleidbaar tot de elementen die ze verbinden.
Deleuze illustreert dit aan de hand van het voorbeeld ‘Piet is kleiner
dan Paul’ (2001: 37; 2002: 227; Deleuze & Parnet 1991: 89). Zowel het
‘kleiner zijn’ van Piet als het ‘groter zijn’ van Paul ligt niet opgesloten in de idee van Piet of Paul. Bovendien vormen zij tezamen niet
een begrip dat op een niveau dieper zou liggen, waardoor de relatie
weer inherent zou zijn aan dat begrip (Romein 2009). Relaties zijn
dus geen kwaliteit inherent aan termen, indrukken of ideeën, maar
juist extern daaraan. Dit sluit aan bij het vorige hoofdstuk waarin
verschillende machtsrelaties aan bod kwamen. We zagen daarin dat
macht niet moet worden opgevat als iets wat in het bezit is van een
instantie of persoon, maar als een relationeel gegeven: ‘Wat “macht”
karakteriseert, is dat het relaties tussen individuen (of groepen) in
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het spel brengt’ (Foucault 1983: 217). Dit roept de vraag op hoe de
elementen zich in een geheel gedragen met betrekking tot de in het
spel zijnde relaties. Een element kan zich namelijk in een assemblage
relatief losmaken en in een andere assemblage verder functioneren.
Het kan uit een assemblage worden gehaald en worden opgenomen
in een andere context (zie ook: DeLanda 2006). Deze context wordt
op zijn beurt weer gevormd door andere omstandigheden en andere
relaties tussen de elementen.
Inhoud en uitdrukking
Het koppelingsprincipe is van cruciaal belang voor het functioneren
van een assemblage. Uit het voorbeeld van de stijgbeugel blijkt dat
het hierbij gaat om een zelforganiserend proces van het gaandeweg
samenbrengen of uit elkaar vallen van verschillende elementen die
slechts bepaald worden in en door dit proces. Belangrijk is dat dit
proces voortdurend in beweging blijft en niet onderworpen is aan
een eenheidscheppende kracht of gelijk aan de eigenschappen van
een bepaald soort entiteit. Veel meer dan een verwerkelijking van
een diep verankerde essentie gaat het om veranderingsprocessen die
zich afspelen op verschillende niveaus (chemisch, fysisch, biologisch
of sociaal) waarin heterogene elementen een kritiek punt bereiken
waarop ze beginnen samen te werken en een bepaalde ordening
teweegbrengen. Daarbij bemiddelen de relaties en de elementen in
een assemblage elkaar permanent. Hierdoor is er altijd sprake van een
unieke constellatie die van aard en samenstelling verandert zodra er
nieuwe elementen bijkomen of oude elementen eruit verdwijnen. De
nadruk op de open combinatie van elementen in een assemblage leidt
echter wel tot vragen naar haar consistentie. Op welke wijze worden
heterogene elementen in een assemblage bijeengehouden? Of beter
gezegd: hoe kan een systeem tegelijkertijd stabiel en veranderlijk zijn?
Deleuze en Guattari onderscheiden twee bewegingen of dimensies in een assemblage die zorgen voor stabiliteit en verandering.34
34 In A new philosophy of society gaat DeLanda in op het perspectief van assemblage bij
Deleuze en Guattari. Naast de hier beschreven twee dimensies voegt hij er een derde
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In de eerste plaats spreken ze van een horizontale dimensie. Deze
dimensie wordt gevormd door de verhouding tussen inhoud en uitdrukking. De inhoud van een assemblage heeft betrekking op de
interacties van lichamen in een concrete praktijk. Zo’n praktijk kan
de politie, Belastingdienst of woningbouwvereniging zijn, maar ook
politieke gebeurtenissen als de Franse Revolutie, Mei ’68 of 9/11. De
uitdrukking (of expressie) is het geheel van tekens of semiotische systeem dat een praktijk verbindt (Deleuze & Guattari 1980: 629). Hierbij kun je denken aan zowel talige (symbolen, woorden) als niet-talige
expressies, bijvoorbeeld lichaamshoudingen of kleding. Dat laatste is
immers meer dan alleen iets om het lichaam mee warm te houden.
Het kan ook een bepaalde functie uitdrukken (rechter, conducteur,
politieagent), een maatschappelijke status aangeven (driedelig kostuum) of dienen als een vorm van zelfstilering (Hell’s Angels, punkers, voetbalsupporters).
Voor het onderscheid tussen uitdrukking en inhoud baseren
Deleuze en Guattari zich mede op het werk van de Deense linguïst
Louis Hjelmslev, die een spinozistische taaltheorie heeft ontwikkeld
waarin inhoud en uitdrukking niet steunen op een alles overheersende betekenaar (Deleuze 1986: 55; Guattari 1984: 73-81). Hierin
valt uitdrukking niet samen met een betekenaar en is inhoud niet
hetzelfde als het betekende. Er bestaat geen gelijkenis of overeenkomstigheid, in de betekenis van beschrijving of correspondentie,
tussen beide. In een kritiek op het werk van Ferdinand de Saussure,
die als ‘vader van het structuralisme’ wordt beschouwd, stellen
Deleuze en Guattari de verhouding tussen inhoud en uitdrukking
zo op scherp.35 De Saussure ([1916] 1986) definieerde het teken als de

aan toe, namelijk ‘processes in which specialized expressive media intervene, processes which consolidate and rigidify the identity of the assemblage or, on the contrary,
allow the assemblage a certain latitude for more flexible operation while benefiting
from genetic or linguistic resources (processes of coding and decoding)’ (2006: 19).
35 Hoewel De Saussure in zijn Course in general linguistics spreekt over een wetenschap
die de taal wil bestuderen als een systeem, wordt het woord ‘structuralisme’ voor het
eerst gebruikt door de Russische linguïst Roma Jakobson in een presentatie die hij in
1929 hield op een congres van slavisten in Praag (Schrift 2005: 43).
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verbinding van een betekende (‘signifié’) en een betekenaar (‘signifiant’). De betekenaar is de drager of fysieke bestaan van het teken.
Dit kan een letter zijn, lettercombinatie, geluid of schematische voorstelling. Het betekende verwijst naar de referent in de werkelijkheid,
oftewel het ‘mentale’ concept dat achter de betekenaar schuilgaat. De
gebruikelijke opvatting over het betekende en de betekenaar is dat ze
elkaar nodig hebben. Ze kunnen niet van elkaar worden gescheiden.
Zonder betekenaar en betekende is er geen teken. In de koppeling
tussen beiden krijgt het teken pas daadwerkelijk betekenis. Maar de
relatie tussen betekenaar en betekende is in feite volledig arbitrair. Zo
heeft het betekende geen natuurlijke relatie met een bepaalde betekenaar. Bovendien veronderstelt de tekentheorie van De Saussure dat
achter het individuele gebruik van de taal – de gesproken dimensie
(‘parole’) – een heel systeem van regels (‘langue’) schuilgaat dat onafhankelijk functioneert van het gebruik dat een willekeurig individu
ervan maakt.
Anders dan in de verhouding tussen betekenaar en betekende
functioneren in een assemblage inhoud en uitdrukking relatief onafhankelijk van elkaar. Relatief, want ze bestaan alleen door de relaties die zich tussen hen in bevinden. Op geen enkele manier zijn
inhoud en uitdrukking dan rechtstreeks of absoluut afhankelijk van
elkaar. Beide zijn zelfstandige processen die los opereren van ‘de
gebeurtenis’ of ‘het geval’ waaraan ze refereren. Weer anders gezegd,
de uitdrukking verhoudt zich tot de inhoud zonder deze laatste te
beschrijven of te representeren. Neem de uitspraak ‘Ik zweer’. Deze
krijgt een andere betekenis wanneer ze wordt uitgesproken door een
scholier tegenover een docent, door een minister tijdens zijn beëdiging of door een getuige op een rechtszitting. Het is dan ook niet
genoeg op te merken dat alleen de omgeving (school, Tweede Kamer,
rechtszaal) verandert. Dat zou namelijk suggereren dat de uitspraak
in principe hetzelfde blijft. Niet alleen verschillen de elementen of ‘de
natuur’ (Deleuze 1986: 20) van de onderscheiden omgevingen, ook
de uitspraak zelf krijgt een andere uitdrukking. Deleuze en Guattari
gaan hierin vrij ver. Niet alleen noemen ze inhoud en uitdrukking
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twee ‘niet-parallelle formaliseringen’, ze beschikken ook over een
eigen vorm en substantie (die wederom volkomen heterogeen zijn),
soms zelfs over meerdere vormen en substanties (Deleuze & Guattari
1980: 109; Deleuze & Parnet 1991: 111; Deleuze 2003: 227). Vanuit dit
perspectief is er geen laatste vorm die zorgt voor een verbinding tussen inhoud en uitdrukking. Tussen inhoud en uitdrukking is enkel
een proces dat beide vormen met elkaar verbindt, en dit proces heeft
zelf geen vorm. Deleuze spreekt van een spel van krachten en van een
zone van ononderscheidbaarheid. Daarmee typeert hij het als pure
intensiteit.
Uitdrukking en inhoud verhouden zich dus niet tot elkaar als
betekenaar en betekende, maar vloeien in elkaar over en brengen
elkaar voortdurend op gang. Een vaste betekenis blijft zo afwezig. Deleuze verklaart dit aan de hand van de taalfilosofie van de
antieke Stoa waarvoor de nadruk op het verschil kenmerkend is. Bij
het wijsgerige denken van de Stoa moet dit verschil niet ongedaan
worden gemaakt, maar mag het juist centraal staan. In Logique du
sens bespreekt Deleuze hiertoe het voorbeeld van het ‘groenen van
een boom’ (1969: 33). Belangrijk is dat ‘groen’ geen eigenschap is die
intrinsiek verbonden is met het object ‘boom’. Alvorens dat het een
eigenschap is van de boom, namelijk groen zijn, is er volgens Deleuze
sprake van de gebeurtenis van het ‘groenen’ zelf. Om het nog preciezer te zeggen, het ‘groenen’ is een zelfstandig proces, een op zichzelf staand gebeuren dat twee eigenschappen combineert: die van
het idee ‘groen’ en van het idee ‘boom’. Beter is daarom te spreken
van ‘de boom groent’. In dit proces is er een verandering zowel van
de boom naar het groen als van het groen naar de boom. Daarbij
gaat het niet alleen om de ontmoeting van het ‘groen-worden van de
boom’. Het omgekeerde is evengoed belangrijk: het ‘boom-worden
van het groen’.
Deze samenloop van veranderingen is verre van uitputtend, maar
ik breek haar hier af. Het is duidelijk dat de ontmanteling van de
relatie tussen inhoud en uitdrukking een mogelijkheid biedt los te
komen van beschrijvingen die de werkelijkheid representeren alsof er
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sprake is van een voorwerp in rusttoestand. In plaats daarvan komt
het accent te liggen op een continue verandering, tot uiting komend
in ieder geval apart, in elke nieuwe situatie en onder steeds andere
omstandigheden. ‘Het regent’ is dan een voorbeeld van een geval, net
als ‘Patrick Van Calster’ of ‘het geluid van zijn gitaar’. Relevant is dat
ieder geval zo kan worden benaderd als een gebeuren of een wording
als zodanig. Dit betekent dat de betekenis ervan in essentie nooit
vastligt, maar afhankelijk is van de verbindingen en koppelingen die
iets of iemand aangaat met andere zaken.
De- en reterritorialisering
Er is nog een tweede kant aan een assemblage. Deleuze en Guattari
noemen dit de verticale dimensie. Hier redeneren ze in termen van
territorium. Iedere assemblage is territoriaal (Deleuze & Guattari
1980: 629; Deleuze & Parnet 1991: 112). De ontdekking van het
milieu (in de zin van Umwelt: dat wat om ons heen is en waarin we
ons bevinden) door de Baltische bioloog Jakob Johann von Uexküll
is hierbij belangrijk geweest. Von Uexküll introduceerde het idee van
Umwelt in de theoretische biologie in 1909. In Umwelt und Innenwelt der Tiere, en een jaar later in Theoretische Biologie, beschrijft hij
dieren op basis van hun zintuiglijke structuren en instinctieve reacties. Hij werkt de these uit dat enerzijds de omgeving inwerkt op de
zintuigen van een dier en anderzijds het dier zijn omgeving op een
unieke manier ervaart. Dit betekent dat onze Umwelt geen gemeenschappelijk en onveranderbaar gegeven is, dat door iedereen (dat wil
zeggen: ieder levend wezen) op dezelfde wijze wordt beleefd, maar
afhangt van de persoon of het dier zelf. Ieder levend wezen ervaart
zijn wereld op een andere manier. Von Uexküll illustreert dit aan de
hand van het leven van de teek. De teek reageert op drie veranderingen in zijn omgeving: licht, geur en temperatuur. Treedt er een verandering op van licht, dan klimt hij op een blad of tak van een plant of
boom. De reuk van een zoogdier maakt dat hij zich laat vallen op zijn
prooi. Verschil in temperatuur zorgt ervoor dat de teek op die plek
van de huid gaat zitten waar hij het makkelijkst bloed kan zuigen.
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Zo bezien is de Umwelt van de teek onvergelijkbaar met die van de
vis. En verschilt de Umwelt van de vis weer van de reiger. Maar ook
de mens leeft in een Umwelt, alleen door het ontbreken van bepaalde
instincten creëert hij zelf een eigen externe realiteit. Aan de hand
van het begrip Umwelt maakt Von Uexküll zo duidelijk dat het een
vergissing is te denken dat de maatschappelijke realiteit één gemeenschappelijke ordening biedt voor alle levende wezens. Daarmee zet
hij een belangrijke stap naar een pluralistische werkelijkheidsopvatting die evenveel werelden postuleert als er mogelijkheden zijn om ze
te zien en te voelen.
Het idee van een Umwelt is gezichtsbepalend geweest voor de
afgelopen eeuw, denk maar aan de studies van Henri Lefebvre (1996;
2003) naar de alledaagse stadsruimte en die van Michel Foucault
(1975) en Erving Goffman (1961) naar de invloed van totale instituten
op het individu: gevangenissen, kostscholen, psychiatrische instellingen. Deze studies draaien niet om de traditionele vraag: wie is de
mens?, maar om: waar is de mens? Vanzelfsprekend kan een territorium een afgesloten locatie of een deel van een stad zijn, bijvoorbeeld
een politiebureau, voetbalstadion, winkelcentrum of getto. Maar het
is meer dan vaste grond onder de voeten alleen. Een plek is ook iets
waar iets zich voordoet, waar iets plaatsvindt of ervaren wordt tussen
personen. Het probleem van contextualiteit dus, of zoals Brouwers
(2007) het verwoordt in Datumloze dagen: ‘zoals een goudvis de kat
haat en de kat het water’. Wat voor de één iets onplezierigs is, waar hij
bang voor is en wat hij ten koste van alles wil voorkomen, kan voor
de ander een bestaansmiddel zijn.
Met betrekking tot het probleem van contextualiteit stellen
Deleuze en Guattari steeds de vraag hoe territorialisering, datgene
wat de grenzen van een territorium definieert, werkt. Neem een gated
community. Naast de wetten en rechtsregels van de overheid zijn
in dit soort gebieden ook lokale arrangementen van kracht. Wanneer iemand een huis in een gated community koopt, tekent hij een
gedetailleerd contract waarin ter plekke geldende rechten en regels
staan opgesomd over de levenswijze en cultuur van de betreffende
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g emeenschap (Blandy, Lister, Atkinson & Flint 2003). Deze rechten
en regels kunnen variëren van het verbod op het drinken van alcohol
tot de plaats waar de was moet worden ophangen. In wezen zou je hier
kunnen spreken van een eigen normaliteit of lokale jurisprudentie.
Daarmee ben ik gekomen bij het belangrijkste aspect van de verticale
dimensie van een assemblage. Wellicht lijkt het alsof territorialisering de beweeglijkheid van een assemblage slechts beperkt, doordat
het proces van territorialisering zorgt voor een unificatie van een
sociale ruimte, voor een bepaalde cohesie van plaats en identiteit van
de aanwezige personen. Een territorium kan echter niet altijd zijn
vorm vasthouden, het blijft niet eeuwig een samenhangende ordening van een concreet sociaal veld. Het is zoals gezegd slechts denkbaar tegen de achtergrond van een oneindige beweeglijkheid van de
maatschappelijke realiteit. Om dit te thematiseren spreekt Deleuze
van een deterritorialiseringslijn of vluchtlijn, een beweging die een
assemblage op drift doet raken. Zo’n lijn ontsnapt aan iedere assemblage, wat inhoudt dat ze het bestaande veld van ordeningen voortdurend openbreekt. Ze ontmantelt elke betekenende en elke vormende
orde door nieuwe openingen aan te brengen en andere verbindingen
te creëren. Zodoende kan iedere assemblage op elk moment afbreken. Deze beweging van voortdurende ontbinding slaat echter ook
voortdurend om in haar tegendeel. Dit noemen Deleuze en Guattari
reterritorialisering. Beide bewegingen veronderstellen elkaar. Het
een bestaat niet zonder de ander. Iedere reterritorialisering brengt
weer een deterritorialisering met zich mee, en omgekeerd.
Een assemblage bestaat dus uit vier aspecten, namelijk inhoud,
uitdrukking, territorium en deterritorialisering. Deze laatste notie
vervult een centrale rol in het werk van Deleuze en vraagt om nadere
toelichting. Zo ontsnapt er altijd iets aan een assemblage. In Dialogen
omschrijft hij de deterritorialiseringslijn als volgt:
‘Zij maakt een zuivere materie vrij, zij vernietigt de codes, zij sleurt
de uitdrukkingen en de inhouden, de omstandigheden en de uitingen
mee, op een gebroken zigzaggende vluchtlijn, zij verheft de tijdsvorm
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tot de infinitief, zij maakt een worden los dat geen einde meer heeft,
omdat elk einde een halte is waar je overheen moet springen.’ (Deleuze
& Parnet 1991: 113)

Voor Deleuze heeft een vluchtlijn twee kenmerken. In de eerste plaats
is ze abstract, je kunt haar niet begrijpen in termen van inhoud of uitdrukking. Maar het gaat zelfs nog verder. Ze is abstract omdat ze niet
alleen het verschil tussen inhoud en uitdrukking negeert, maar ook
het onderscheid tussen vorm en substantie achter zich laat (Deleuze
& Guattari 1980: 637). In de tweede plaats is een vluchtlijn immanent,
wat wil zeggen dat ze altijd deel uitmaakt van de organisatie van een
assemblage (Deleuze & Guattari 1975: 15). Om de openheid van een
assemblage en de veranderlijkheid van de werkelijkheid te benadrukken, moet er iets zijn wat de aard en samenhang ervan doorbreekt
en een verbinding legt met andere elementen. Dit gebeurt niet door
nieuwe elementen te synthetiseren of elementen toe te voegen, maar
door deze te onttrekken aan een assemblage en in de verbinding
met andere elementen weer een nieuw assemblage te vormen. In dat
opzicht gaat de beweging van deterritorialisering volgens Deleuze en
Guattari gepaard met een nieuwe machinieke productie, dat wil zeggen, met de vorming van een andere assemblage. Ze geeft met andere
woorden de aanzet tot de creatie van een volgende ordening. In een
dubbele beweging wordt het territorium zo steeds opnieuw ingesteld,
als het steeds tijdelijke effect van een deterritorialiserende beweging.
Om die reden is de vluchtlijn voor Deleuze primair: ze gaat vooraf
aan alles (Deleuze & Parnet 1991: 201). Territoria komen pas als
tweede (Deleuze & Guattari 1980: 72; Deleuze & Parnet 1991: 83).
Vorm en substantie
Sprekend over de factor van verandering in de sociale werkelijkheid is het nodig je te realiseren dat Deleuze een assemblage niet
beperkt tot formaties als scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen.
Hij gebruikt de term ook in de biologie (‘de wesp en de orchidee’),
literatuur (‘Kafka’), psychoanalyse (‘kleine Hans’) en processen van
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subjectivering.36 Een assemblage is dus niet noodzakelijkerwijs een
afgebakende plaats, maar kan voor Deleuze ook een organisme of
een gedeïndividueerde levensstijl zijn. Graffiti kan hier als een nuttig voorbeeld dienen om de draagwijdte van het concept te begrijpen voor de sociale wetenschappen. Zo kan graffiti onder bepaalde
omstandigheden een zekere betekenis krijgen en element worden van
nieuwe assemblages. De aanwezigheid van graffiti in stadsbuurten
kan bijvoorbeeld duiden op verval en achteruitgang van de betreffende wijken. In dat verband stellen de conservatieve criminologen
Wilson en Kelling in hun broken windows-theorie (1982; Kelling &
Coles 1996) dat onveiligheidsgevoelens kunnen stijgen in een slecht
onderhouden wijk waar veel vandalisme is. Graffiti geeft bewoners
het idee dat ze wonen in een ongecontroleerd en oncontroleerbaar
deel van de stad.37 Maar wanneer spuitbussen worden gebruikt om
rolluiken te versieren van hippe winkels als Nike en Stüssy, dan werkt
36 Het is interessant om ook de betekenis van muziek (zie o.a. Schuilenburg 2010) en
de geschiedenis van de film te beschrijven aan de hand van het assemblageconcept.
Niet alleen zitten films als Paranoid Park (2007) van Gus Van Sant en Psycho (1960)
van Alfred Hitchcock vol met mozaïekachtige structuren; uit de interviews met
de makers leer je ook veel over hoe een assemblage werkt. De moord op de vrouw
gespeeld door Janet Leigh in de beroemde douchescène uit Psycho is hier een fraai
voorbeeld van. Wat meteen opvalt, is dat in de scène niet is te zien dat het mes daadwerkelijk het lichaam van de vrouw binnendringt. Ook worden er geen totaalshots
getoond van de vrouw onder de douche. Het enige wat Hitchcock de kijker voorschotelt, zijn beelden van de moordenaar die het mes heft en naar beneden beweegt,
afgewisseld met beelden van het gepijnigde gezicht van de vrouw. Dit alles wordt
aangevuld met shots van het bloed dat langs de muren en in het afvoerputje druipt.
Door de montage en de muziek wekt Hitchcock wel de indruk dat de vrouw met het
mes wordt vermoord. In een prachtig interview legt Hitchcock zijn werkwijze als
volgt uit: ‘Je kan niet de camera nemen en laten zien hoe de vrouw wordt dood gestoken. Het moest impressionistisch worden gefilmd. Daarom is het gedaan met kleine
stukjes film: het hoofd, de voeten, handen, delen van het bovenlichaam, schaduw
op het gordijn, alles, de douche zelf. In die scène zitten 78 stukjes film in ongeveer
45 seconden.’ Dit betekent dat Hitchcock korte stukjes film in een hoge snelheid achter elkaar zet om een bepaald idee te creëren. Opnieuw professor Hitchcock: ‘Het is
geen cutting. Cutting veronderstelt iets van elkaar scheiden. Het moet assembleren
worden genoemd.’ (http://nl.youtube.com/watch?v=lmRdOYsib2A, bezoekdatum:
17 juni 2008)
37 Zie voor een uitgebreide analyse van het fenomeen van graffiti en een kritiek op de
broken windows-theorie van Wilson en Kelling het boek Graffiti lives van Gregory
Snyder (2009).
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graffiti als reclame of branding. Ze moet mensen juist verleiden om
naar die winkel, in die buurt te komen. Op zijn beurt bewijst Banksy,
de Engelse kunstenaar bekend van zijn politieke en humoristische
muurschilderingen, dat graffiti in de openbare ruimte ook kan functioneren als een kunstobject. Beroemd is het verhaal is dat medewerkers van de antigraffiti-ploeg van het bedrijf Transport for London
een werk van Banksy op de muur van een elektriciteitshuis hadden
overgeschilderd. De waarde van het werk werd door een museumdirecteur geschat op een slordige half miljoen euro. Tot slot kunnen
graffititekens, ook wel bekend als tags, bewoners een veilig gevoel
geven doordat ze werken als een vorm van afbakening van de randen van een territorium (‘mijn buurt’ of ‘mijn straat’). Zo gebruiken
gangs in de Verenigde Staten als MS13 graffiti als markering tussen
territoria en als waarschuwing aan andere jeugdbendes om de grenzen van dat gebied niet te overschrijden.
De kracht van de term assemblage komt echter het duidelijkst
naar voren in het licht van de eerder beschreven machtsanalyse van
Foucault. Zo kan het concept van assemblage worden gebruikt om
Foucaults machtsvertoog verder te doordenken. Ik denk hierbij vooral
aan de uitleg van de gevangenis, het instituut waarin de straf beslag
krijgt achter gesloten deuren. Om de concrete constellatie van lichamen en taaluitingen te begrijpen, en bovendien in te zien hoe de vier
aspecten van een assemblage op elkaar inwerken, moet je allereerst
de vraag stellen naar de inhoud van een gevangenis. Je zou in antwoord daarop de doeleinden kunnen noemen die zijn verbonden aan
de gevangenisstraf, bijvoorbeeld vergelding, resocialisatie of onschadelijkmaking. Maar met inhoud wordt hier iets anders bedoeld dan
het doel van straffen of het idee achter een gevangenisstraf. De vraag
naar de inhoud van de gevangenis moet anders worden gesteld: wie
gaat een gevangenis binnen? De gevangenen zijn dan de inhoud.
Of anders geformuleerd: het gaat om menselijke lichamen die een
bepaalde handeling hebben verricht (of hebben nagelaten die te verrichten) en hiervoor zijn veroordeeld door een juridische instantie.
Inhoud heeft naast een substantie ook een vorm. In n
 avolging van
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Foucault spreekt Deleuze hier van een ‘gevangenis-vorm’ (Deleuze
& Guattari 1980: 86; 1986: 39). Om de vorm van de gevangenis in
de achttiende eeuw te beschrijven, verwijst Foucault naar het door
Jeremy Bentham ontworpen model van het panopticon. Het gaat om
een cirkelvormig gebouw met in het midden een toren die de bewakers via grote ramen uitzicht biedt op de cellen aan de binnenzijde
van de ring. Hoewel dit optische machtsmechanisme geldt als het
exemplarische voorbeeld van de disciplinaire maatschappij ligt zijn
vorm niet vast. Het hoeft namelijk geen cirkel te zijn. Een piramide
kan volgens Foucault (1975: 176) net zo goed werken en is misschien
zelfs wel geschikter om de disciplinerende macht te laten functioneren. Bovendien valt de vorm niet uitsluitend samen met het instituut van de gevangenis. De gevangenis gaat ook verbanden aan met
andere vormen van inhoud en uitdrukking – in scholen, fabrieken
en legerplaatsen. Alleen doordat de disciplinerende werking van een
school gelijk is aan die van andere instellingen waarmee het individu
tijdens zijn leven wordt geconfronteerd, laat dit instituut zich vergelijken met de fabriek, die op haar beurt weer van alles gemeen heeft
met een gevangenis.
De vorm van de disciplinaire instellingen refereert dus niet aan
een allesomvattende betekenaar, zelfs niet aan het concrete ding van
de gevangenis, school of fabriek. Hij verwijst naar nieuwe concepten,
naar andere manieren van doen en zeggen. En in dit specifieke geval
naar andere relaties tussen inbreuken, straffen en personen. In dit
spel van relaties heeft de straf tot doel specifieke en meetbare effecten
op veroordeelde lichamen te bewerkstelligen. Om die reden spreekt
Foucault in de laatste hoofdstukken van Surveiller et punir niet langer van gevangenen. Het zou verkeerd zijn nog langer vast te houden
aan de manier waarop het juridisch-filosofische denken van de zestiende en zeventiende eeuw zich uitdrukte. Beter is het te spreken
van delinquenten en delinquentie, uitdrukkingen die samenvallen
met de intrede van het penitentiaire, ‘de disciplinerende toevoeging
aan het juridische’ (Foucault 1975: 251). In de ‘penitentiaire-vorm’
neemt de delinquent de plaats in van de veroordeelde wetsovertreder
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(voorheen de gevangene). Een delinquent valt zo niet langer samen
met een gevangene, want hij vormt de specifieke uitdrukking van een
penitentiair complex waarin menswetenschappen als psychologie en
sociologie een beslissende rol spelen. De delinquent onderscheidt
zich daarbij van de gevangene op twee wezenlijke punten. Enerzijds
wordt zijn leven voorwerp van analyse: hij wordt onder invloed van
allerlei menswetenschappen steeds meer een object van kennis en
macht. Uitgaand van de humanistische inzichten van de verlichting wordt hij daarbij onderworpen aan een biografisch onderzoek
dat zijn leven, motieven en gedragingen nauwgezet in kaart brengt.
Dit biografische aspect zorgt dat de ‘misdadiger’ al bestaat voor het
plegen van de misdaad. Hij komt er zelfs los van te staan. Anderzijds worden er verschillende typologieën of aparte soorten van de
delinquent ontdekt. Er ontstaan soorten delinquenten, met verschillende karakteristieken, motieven, eigenschappen en achtergronden.
Delinquenten worden ingedeeld in uiteenlopende classificaties. Deze
classificaties dragen bij aan een ‘positieve’ kennis of nieuwe objectiviteit van de gedetineerden. In dit penitentiaire complex is de vraag
niet meer voldoende of iemand schuldig of onschuldig is. Er worden
nieuwe waarheidsvragen gesteld: wat is de dieperliggende oorzaak
van het misdrijf? En: hoe is de misdadiger tot zijn daad gekomen?
Diagram
Tot nu heb ik het gehad over kleine formaties als de gevangenis, graffiti en gated communities. Meer in het algemeen heb ik laten zien dat
assemblages altijd dynamische structuren zijn, waarin een voorlopige ordening ontstaat vanuit de relaties tussen de in het spel zijnde
elementen. Want hoewel de term structuur anders suggereert, is er
niets onveranderlijks aan een assemblage. Een assemblage heeft een
bepaalde stabiliteit en er kan zelfs worden gesproken van een voorlopige eenheid, maar toch gaat het hier niet om een gesloten geheel of
een ‘causale infrastructuur’ (Deleuze & Guattari 1980: 347). Zo heeft
een gevangenis een eigen, interne dynamiek: ze krijgt een specifieke
uitdrukking (roosters, oefeningen, biografie) en neemt een bijzondere
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inhoud aan (lichamen, architectuur, organisatie). Deze inhoud en
uitdrukking hebben zelf ook weer een eigen vorm en substantie. Aan
de inhoudelijke kant is er het panopticon (vorm) en de delinquenten
(substantie). Aan de expressieve kant kun je het strafrecht (vorm) en
de delinquentie (substantie) onderscheiden. Je kan dus stellen dat het
strafrecht telkens in nieuwe assemblages zijn uitdrukking vindt. In
de volksmond heet het nog steeds gevangenis, maar in de realiteit
is de assemblage al getransformeerd tot een penitentiaire inrichting.
En dat proces is nog niet ten einde. Het straffen vindt steeds nieuwe
uitdrukkingen, recentelijk bijvoorbeeld in het elektronisch toezicht
en de vertoning van verdachte relschoppers op billboards in de stad.
De vraag rijst daarom wat de uitdrukking van het strafrecht conditioneert. Waardoor drukte het strafrecht zich toen bijvoorbeeld uit
als gevangenis en nu als penitentiaire inrichting, en niet andersom?
Waardoor komt nu het elektronisch toezicht op als uitdrukking van
het strafrecht, en niet iets anders? Wat, met andere woorden, conditioneert een assemblage?
Voor Deleuze ligt aan een assemblage een logica ten grondslag,
die hij afwisselend een diagram of een abstracte machine noemt.
‘De abstracte machine is als het diagram van een assemblage’, schrijven Deleuze en Guattari (1980: 126) in Mille plateaux. De manier
waarop Deleuze hierover spreekt, is zonder meer complex. Diagram
is een zeer lastig begrip dat heel wat meer ruimte nodig heeft dan hier
mogelijk is. Zijn gedachtegang komt grofweg op het volgende neer.
Gewoonlijk wordt het diagram gedefinieerd als een grafische voorstelling van het verloop van een verschijnsel. Het dient ter verheldering van een bepaalde stand van zaken. Om die reden gebruiken
veel wetenschappen – geneeskunde, natuurkunde, economie – het als
hulpmiddel om een al geobjectiveerd verschijnsel in kaart te brengen. Door middel van uiteenlopende grafische middelen (legenda,
grafieken, lijnen, curven, tekens, profielen) wordt verbeeld hoe een
fenomeen in elkaar zit, dat wil zeggen, uit welke onderdelen het is
opgebouwd en welke relaties er zijn tussen die delen. Zo gingen de
ontdekkingen van Kepler, Galilei, Huygens en Newton gepaard met
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kinematische diagrammen waarin de afgelegde weg en de snelheid
in tijd tegen elkaar werden uitgezet (Krausse 1998: 3-30). Hoewel
er verschillende grondvormen van diagrammen zijn te onderscheiden (histogram, lijndiagram, taartdiagram) hebben ze gemeen dat
gebeurtenissen en omstandigheden in een grafische figuur worden
geordend en begrijpelijk gemaakt. Zo bezien is het diagram een
waarheidsgetrouwe visuele vertaling van een al bestaande situatie.
Doordat het eerder een uitleg dan een weergave is, wordt het opgevat
als een afgeleide of secundaire vorm van een gegeven verschijnsel.
Het is slechts bijzaak. Het functioneert als een representatie van een
geobjectiveerde wereld.
Voor Deleuze is het diagram iets anders dan een dergelijke reductie van bevindingen of representatie van een geobjectiveerde wereld.
Voor hem is een diagram geen blauwdruk van de sociale werkelijkheid. Het representeert niets, maar construeert zelf een bepaald type
werkelijkheid (Deleuze & Guattari 1980: 177; Deleuze 1986: 35). Het
is met andere woorden geen gesystematiseerde eenheid, maar iets wat
zichzelf overal en altijd (re)produceert. In dat opzicht is het diagram
al werkelijk of, zoals Deleuze zegt, virtueel, zelfs als het nog niet actueel is. Illustratief hiervoor zijn de woorden van de schrijver Marcel
Proust: het is ‘werkelijk zonder actueel te zijn, ideaal zonder abstract
te zijn’ (Deleuze & Guattari 1991: 148). Het virtuele is daarmee niet
iets wat werkelijkheid mist, maar iets wat deel uitmaakt van een actualiseringsproces. Het gaat om een potentialiteit, in de betekenis van
virtualiteit, die zich steeds opnieuw verwerkelijkt. Op die manier
kan Deleuze de ontologische vraag stellen naar ‘de grond’ van onze
tijd zonder daarbij terug te vallen op het essentialisme van Aristoteles, waarin het reële een realisering is van het vooraf voorgevormde
mogelijke. Hiervoor introduceert hij het diagram en zoekt daarbij
aansluiting bij Kant. Dat lijkt in eerste instantie vreemd. Kant heeft
immers de aanzet gegeven tot een denken van zuivere a priorivormen die voorafgaan aan elke empirische waarneming. Tijd en ruimte
vervullen in zijn filosofie een transcendentale functie, wat betekent
dat ze constitutief zijn voor onze waarneming van de dingen buiten
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ons. Ruimte en tijd, zo benadrukt Kant in Kritiek van de zuivere
rede ([1781] 2004), bestaan niet op zich, maar zijn ordenings- of aanschouwingsvormen waarmee wij de dingen waarnemen. We nemen
namelijk niet ruimte en tijd op zich waar, maar alleen ruimtelijke en
tijdelijke dingen. Wat we zo ervaren, is niets anders dan wat geordend en tot eenheid is gebracht in een vastomlijnd deel van de ruimte
en een welomschreven deel van de tijd.
Terwijl de ordeningen van ruimte en tijd voor Kant tot de intuïtie
behoren, het zintuiglijke kenvermogen van het subject, verbindt het
verstand het materiaal van de zintuiglijke aanschouwing met categorieën of begrippen. Dit gebeurt door wat Kant het synthetische oordeel noemt: een verbinding tussen verschillende vermogens. Aan de
ene kant onderscheidt Kant het zintuiglijke vermogen waarmee we
fenomenen waarnemen in tijd en in ruimte, aan de andere kant het
verstandelijke vermogen dat de zintuiglijke indrukken verenigt tot
de eenheid van het concept. De bemiddeling tussen deze twee aparte
vermogens vindt plaats door de verbeelding. Deze beweging hangt
nauw samen met de wijze waarop Deleuze het diagram benadert.
De rol van de verbeelding bestaat er namelijk in te ‘schematiseren’,
schrijft Deleuze (1963: 28) in La philosophie critique de Kant. Het
probleem voor Deleuze, die daarmee grotendeels verder denkt op
de positie van Bergson, maar ook van post-kantianen als Maïmon,
Fichte en Schelling en latere empiristen als James en Whitehead, is
dat dit schematisme gevangen blijft in een strikt dualisme. Het zit
vastgeklemd tussen twee aparte grootheden die qua aard verschillen:
verstand en zintuiglijkheid. Hierdoor blijven het heterogene en het
beweeglijke van de maatschappelijke werkelijkheid altijd uitwendig.
Ze bevinden zich namelijk buiten de schematische constructie van
het verstand en de zintuiglijkheid (Deleuze 1968: 225).
Maar dit wordt anders wanneer ruimte en tijd geen lege kaders
meer zijn of formele omlijstingen die alleen tot doel hebben onze
ervaring van de werkelijkheid mogelijk te maken. Stel dat de werkelijkheid in zichzelf al ‘een spatio-temporeel dynamisme’ is, zo vraagt
Deleuze (1968: 276) zich af in Différence et répétition, ontstaat er dan
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niet een geheel ander perspectief op de werkelijkheid? Wat Deleuze
dus doet, is het schematisme doordenken naar de werkelijkheid zelf.
Hij neemt het schema van Kant over, maar weigert het nog langer te
definiëren als een mediatie tussen concept en ervaring. Hij denkt het
daarentegen als het worden van de werkelijkheid zelf, als een genetisch perspectief waarin het intelligibele en het sensibele niet te onderscheiden zijn. Het schema of diagram houdt zich dan op in de eenheid
van de werkelijkheid, en wel als het principe van de veelvoudigheid.38
Op die manier is de werkelijkheid zelf schematisch of diagrammatisch is, zo schrijft Deleuze in Différence et répétition (1968: 281-282).
Voor Deleuze heeft een diagram dus niets identificeerbaars. Het
beschikt niet over substantie of vorm, evenmin kun je spreken van
inhoud en uitdrukking (Deleuze & Guattari 1980: 176). De textuur van het diagram bestaat uit oneindige reeksen van zuivere verschillen of, nietzscheaans uitgedrukt, ongebonden en ongevormde
krachten die voortdurend met elkaar botsen en wedijveren (Deleuze
spreekt hier van differentiatie, met een ‘t’). Daarmee is het schema
of diagram radicaal anders dan bij Kant. Het functioneert als voorwaarde of ondergrond van het spreken en zien (de ‘strata’ in termen
van Deleuze of in termen van Foucault: ‘epistemes’) in de werkelijkheid. De differenties vormen een matrix op basis waarvan actuele
bepalingen kunnen ontstaan en vergaan. Het is een virtualiteit die
een eigen consistente werkelijkheid kent. Op die manier is de sociale
ruimte altijd al doordrongen van een presociaal veld, een interface
die als een stroom ‘onder’ de dingen om ons heen aanwezig is, een
tussengebied dat Deleuze in navolging van James Joyce ‘chaosmos’
noemt (tussen ‘chaos’ en ‘kosmos’) (Deleuze & Guattari 1991: 192).
38 Verschillende auteurs hebben Deleuzes opvatting over eenheid en veelheid bekritiseerd. De belangrijkste kritiek is van Alain Badiou. In Deleuze. ‘La clameur de
l’Être’ (1997) stelt Badiou zich op het standpunt dat de notie van eenzinnigheid tot
onoverkomelijke ontologische problemen leidt doordat het onmogelijk is zowel de
eenheid als de veelheid als reëel statuut te hanteren. Badiou meent zelfs dat Deleuze
het veelvoudige reduceert tot een hernieuwd begrip van het Ene waarin alles kan
rusten. Het denken van Deleuze raakt zo verstrikt in een ontologische fundering die
in tegenspraak lijkt met zijn eigen pleidooi voor een ‘denken zonder grond’. Voor een
uitgebreide behandeling van de kritiek van Badiou, zie: De Bolle (2009).
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Met het diagram ben ik aan de kern gekomen van Deleuzes filosofische opvatting van het procesmatige en veranderlijke karakter van
de werkelijkheid. Nu kan de actualisering van de in het vorige hoofdstuk beschreven machtsrelatie securiteit ook beter worden begrepen.
Hoewel de terminologie van boek tot boek sterk verschilt, speelt het
diagram een cruciale rol in Mille plateaux (Deleuze & Guattari 1980),
Francis Bacon (Deleuze 1981) en Foucault (Deleuze 1986).39 Daarin
betrekt Deleuze het diagram achtereenvolgens op semiotische systemen, de wijze waarop de schilderijen van Bacon uitdrukkingskracht
krijgen en de politiek sociale werkelijkheid. Steeds staat hierbij de
gedachte voorop dat het diagram een werkelijkheid is die er voortdurend ‘staat aan te komen’ (Deleuze & Guattari 1980: 177). In Foucault
benadert Deleuze het diagram als de verzameling van mogelijke relaties tussen krachten (1986: 35). De vraagstelling naar ‘het wezen’ van
het diagram tekent zich hier af op nietzscheaans terrein, en meer specifiek naar aanleiding van Nietzsches wil tot macht. Om relaties tussen
krachten te begrijpen, is het nodig in te zien dat krachten altijd uiterlijk aan elkaar zijn. Er zijn geen krachten z onder relaties en evenmin

39 In Mille plateaux gaan Deleuze en Guattari in op de typologie van Charles Sanders
Peirce (1980: 177). Peirce maakt een onderscheid tussen drie soorten tekens: index,
icoon en symbool. Hij definieert een icoon als een gelijkenisrelatie tussen het teken
en het object waarnaar het teken verwijst. Geen enkel teken is dus op zich een icoon,
index of symbool. Er moet een gelijkenis zijn tussen een iconisch teken en het object,
wil er daadwerkelijk sprake zijn van een icoon. In de theorie van Peirce is het diagram dan een type icoon, naast het beeld en de metafoor. Deleuze en Guattari kiezen
er echter voor het diagram los te koppelen van het icoon en het een veel sterkere
rol te geven als een creatief veld dat niets representeert, maar een werkelijkheid uitdrukt die voortdurend op het punt staat zich te realiseren. In Francis Bacon haalt
Deleuze Wittgenstein aan om het diagram te definiëren als een ‘mogelijkheid van het
feit’ (1981: 66). Hier gaat het om de ontmoeting of confrontatie van krachten en de
resonantie die daaruit volgt. Deleuze stelt dat een schilder nooit vertrekt vanuit de
leegte van het doek. Het doek is al bevolkt met foto’s en clichés, beelden en figuren,
personages en opinies. Het diagram, dat Deleuze in relatie tot de schilderkunst ook
een ‘catastrofe’ (1968: 282; 1981: 67) noemt, ligt als het ware tussen de figuratieve
bepaaldheden en het uiteindelijke Figuur (de uitdrukking van het werk) in (1981:
100). Het werkt als een soort aflossing. Het Figuur moet namelijk vanuit de figuratie
naar buiten worden gebracht. In het wegvegen, overschilderen of wegpoetsen van de
bepaaldheden van het doek vormt zich zo een nieuw Figuur dat breekt met de vooraf
gegeven representaties op het doek.
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ontstaan er relaties zonder dat de kwestie zich opdringt wat die relaties
weer doet omslaan. Dit houdt in dat krachten niet onafhankelijk van
elkaar kunnen werken. Een kracht kan niet zonder een andere kracht
bestaan. Tussen krachten ligt een spanningsverschil of differentiërend
element dat niet kan worden toegeëigend of opgeheven. Slechts in hun
uitwerking zijn deze krachten dan waarneembaar. De veruiterlijking
van dit krachtenspel staat ook centraal in het werk van Foucault. Zo
schrijft hij in het artikel ‘Nietzsche, de genealogie, de geschiedschrijving’: ‘Het ontstaan is dus het moment waarop de krachten het toneel
betreden, hun interruptie, hun sprong uit de coulissen op het toneel,
elk met de hun eigen jeugdigheid en kracht’ (1981: 21).
Actualisering
Deleuze spreekt van een ‘piloterende’ of ‘modulerende’ rol (Deleuze
& Guattari 1980: 177; 1981: 98) wanneer het gaat over de relatie tussen een diagram en een assemblage. Hij trekt hierbij een parallel met
de functies van een analoge synthesizer (Deleuze & Guattari 1980:
121; 1981: 76). In tegenstelling tot een digitale synthesizer waarin
de koppelingen tussen modules al vastliggen, kunnen de instellingen van de modules van een analoge synthesizer worden beïnvloed
door verschillen in voltage. In principe kan iedere module een eigenschap beïnvloeden van een andere module in de synthesizer. Er is
met andere woorden een oneindige mogelijkheid van verbindingen
tussen de modules. Het verbinden van verschillende modules geeft
een muzikant de mogelijkheid om zelf het geluid en de klank te bepalen. Maar wat heeft dit te maken met de factor van verandering in de
maatschappelijke werkelijkheid?
Waar veranderingen in de werkelijkheid lang gedacht werden
vanuit een dialectische strijd (Hegels meester-knechtverhouding)
of vanuit een verwerkelijking van een diep verankerde essentie
(‘het idee van een oorsprong’), moeten ze volgens Deleuze juist
worden begrepen vanuit de doorwerkingen van een diagram. Het
diagram brengt de wereld niet samen in één sluitende visie, maar
produceert voortdurend nieuwe sociale syntheses. Anders gezegd,
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vanuit de verhouding tussen het diagram en concrete assemblages
wordt duidelijk dat de relaties tussen heterogene elementen, alles wat
de maatschappelijke werkelijkheid zo veranderlijk maakt, steeds hun
eigen actualisering hebben. Deze productie voltrekt zich niet van
punt tot punt, alsof er steeds iets kan worden toegevoegd aan een
oorspronkelijke toestand, maar begint, zoals ik heb laten zien, vanuit
een midden. Ze bevindt zich op de grens tussen wat wordt ‘gezien en
gesproken’ en alles wat ‘gezien en gesproken’ had kunnen worden.
Vergelijkbaar met het beeld van de analoge synthesizer is een diagram zo de oneindige mogelijkheid van modulatie, of zoals Deleuze
zegt: de ‘immanente oorzaak’ (1986: 44) die in de analoge variant
besloten is, maar telkens in verschillende klankkleuren vorm krijgt.
Dit betekent niet dat het diagram de verklaring is voor de transformatie van de maatschappij in abstracte zin, zoals de verschuiving van
een disciplinerende naar een securiteitssamenleving (bij Foucault) of
de verschuiving van een primitieve naar een moderne samenleving
(bij Durkheim), maar oorzaak is in het geheel van transformaties in
lokale zin. Het diagram is het puur relationele dat de sociale syntheses schraagt en in een oneindige variatie gestalte kan krijgen.
Deleuze en Foucault volgen daarin beiden het empirische motto van
Whitehead dat een abstractie niets verklaart, maar zelf verklaard
moet worden (Deleuze & Guattari 1991: 12). De machtsrelatie securiteit die ik eerder analyseerde, is dus niet ‘de’ verklaring van de
huidige ontwikkelingen in de maatschappij; het is juist de vraag hoe
securiteit voortdurend verschijnt in allerlei uiteenlopende formaties
en daarin ook steeds een andere uitdrukking en inhoud krijgt. Relaties van securiteit actualiseren immers altijd in lokale verbanden, of
in de woorden van Foucault, in een ‘bepaald tijdperk, in een bepaald
land, als reactie op bepaalde behoeften’ (1985: 86).
Deleuze geeft hiervan een nadere uitleg in zijn monografie over
Foucault. Hij maakt daarin een scherp onderscheid tussen machts
relaties en non-discursieve formaties. Zoals gezegd typeerde Foucault
de achttiende eeuw als een disciplinaire samenleving waarin macht
op een andere manier wordt uitgeoefend dan in een soevereine
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 aatschappij. Met de verschuiving naar een disciplinaire samen
m
leving worden onderdrukking, negativiteit en een verticale structuur, de kenmerken van dat wat Foucault soevereine macht noemt,
vervangen door anonieme en horizontale machtsrelaties. Deze vertakken zich als een netwerk en bestrijken het hele maatschappelijke
veld. Machtsuitoefening kan hier dus niet langer worden toegeschreven aan een persoon (‘de vorst’) of aan een object (‘de wet’). De meest
radicale consequentie van deze machtsopvatting is dat macht in zichzelf niets meer is. Macht heeft geen essentie. Het is een pure relatie
tussen krachten, in de betekenis dat het nog niet is geformaliseerd
(Deleuze 1986: 45). Machtsrelaties (virtueel, onstabiel, onlokaliseerbaar en moleculair) definiëren slechts mogelijkheden of waarschijnlijkheden van daadwerkelijke interacties in de sociale werkelijkheid.
De actualisering van deze differentiële relaties vindt plaats in de formaties van de samenleving – in scholen, gevangenissen, ziekenhuizen en fabrieken.
Het gaat hierbij niet om een eenduidig proces, maar om het
voorlopige resultaat van een hele reeks elkaar versterkende effecten
waarbij ieder instituut de machtsrelaties van het diagram van het
maatschappelijke veld op eigen wijze en in de eigen omgeving integreert (Deleuze spreekt hier van differenciatie, met een ‘c’). Zonder
de elementen van de assemblages zijn er namelijk geen machtsrelaties
en zonder de relaties tussen de elementen is er geen machtsuitoefening. Als een relationele kwaliteit houden machtscategorieën (toewijzen, classificeren, samenvoegen) de verschillende elementen in de
instituten bijeen. Ze stellen bepaalde verhoudingen binnen diezelfde
formaties in werking, met als consequentie dat deze praktijken vanuit zichzelf kunnen functioneren. Een goed voorbeeld hiervan is de
besproken werking van het panopticon. Het model van het panopticon blijft zijn kracht uitoefenen, ook wanneer er geen bewaker aanwezig is in de geblindeerde toren van de gevangenis. De delinquent
blijft zich bespied voelen, hij kan immers niet zien of er in de geblindeerde toren een bewaker is. Op die manier heeft het panopticon niets
anders nodig om te kunnen functioneren. Het is zelforganiserend en
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gebruikt geen andere energie dan de lichamen waar het zich op richt.
Op basis hiervan kan François Ewald, leerling van Foucault, stellen:
‘Waar fysici ervan dromen het perpetuum mobile te ontdekken, daar
dromen politici misschien van een dispositief dat naar voorbeeld
van het panopticon vanuit zichzelf en onbegrensd functioneert: zelf
regulerend’ ([1986] 1993: 62).
Controle
Helemaal bevredigend is de notie van het diagram nog niet. Wanneer het samenvalt met een maatschappijvorm, een soevereine,
disciplinaire of securiteitssamenleving, roept dat onvermijdelijk kritische vragen op. Waardoor voltrekt zich op een bepaald moment de
overgang tussen verschillende diagrammen? Wat ligt daaraan ten
grondslag? Als bezwaar tegen het diagram kun je opmerken dat het
niet uitlegt hoe diagrammen met elkaar in relatie staan, in elkaar
overgaan en elkaar uiteindelijk gedeeltelijk vervangen. Maar voor
Deleuze is de vraag naar de oorzaak niet van belang. Ze dient geen
enkel doel. Wanneer de vraag niet wordt gesteld, verlies je volgens
hem niets. Niet alleen veronderstellen oorzaken dat ze in een diagram zijn ‘ingeschreven’ (ze zijn al opgenomen in zijn aanwezigheid).
Het gaat bovendien niet om een obsessionele speurtocht naar de
oorsprong der dingen. ‘Wanneer er een nieuwe formatie verschijnt,
met nieuwe regels en nieuwe reeksen, dan is dat nooit in één slag, in
één zin of als plotse creatie, maar altijd “gestapeld”, met gaten, sporen en reactiveringen van oude elementen die voortbestaan onder
de nieuwe regels’, aldus Deleuze (1986: 30). Beter is het daarom te
spreken van een herkomst: de details en toevalligheden waarmee elke
aanvang gepaard gaat (zie ook: Foucault 1981). Deleuze verbindt dit
met de worp van een dobbelsteen, die ook in het werk van Nietzsche
zo’n belangrijke rol speelt. ‘Elke nieuwe worp met de dobbelstenen
is de bevestiging van het toeval, de combinatie die erdoor gevormd
wordt is de bevestiging van de noodzaak. De noodzaak affirmeert
zich vanuit het toeval, in die zin dat het zijn zich affirmeert vanuit het
worden, en het ene vanuit de veelheid’ (1962: 29; Deleuze & Parnet
167

Orde in veiligheid.indd 167

23-8-2012 14:49:12

orde in veiligheid
1991: 22; Foucault 1981: 28). De affirmatie van het toeval houdt in dat
onder andere omstandigheden dingen anders hadden kunnen zijn.
Maar daarmee zijn nog steeds niet alle vragen beantwoord. Wanneer
iedere samenleving haar diagram(men) heeft, wordt de vraag naar de
actualiteit van belang.40 Het probleem van het diagram verlegt zich
zo naar het heden en, in het licht van dit boek, naar het dynamische
karakter van de huidige veiligheidszorg.
In ‘Post-scriptum sur les sociétés de contrôle’, een van zijn laatste artikelen, analyseert Deleuze hoe een ander diagram de effecten
van de disciplinaire samenleving langzaam vervangt (1990: 240-247;
2003: 299). Hij stelt dat we ons op een punt bevinden waar de disciplinaire samenleving langzaam verschuift in de richting van een
controlemaatschappij, een term die hij ontleent aan het werk van
William Burroughs. De laatste wijst in een interview met Penthouse
uit 1972 op deze nieuwe machtsrelatie: ‘Het punt is dat de middelen van controle nu veel efficiënter zijn. We hebben computers. (...)
Dus de mogelijkheden om te controleren zijn veel krachtiger dan ze
ooit zijn geweest.’ En in zijn beroemde roman Naked lunch schrijft
Burroughs: ‘De logische uitbreiding van hersenonderzoek is biocontrole: dat wil zeggen controle over fysieke beweging, mentale processen, emotionele reacties en schijnbaar sensorische indrukken door
middel van bio-elektrische signalen die worden geïnjecteerd in het
zenuwstelsel van de patiënt’ (1959: 162). In het verlengde van Burroughs opmerkingen constateert Deleuze dat in een controlesamenleving ieders wettige of onwettige positie kan worden opgespoord.
Allerlei technologieën, van intelligente camera’s tot DNA-banken,
maken het mogelijk mensen onafgebroken te volgen en te controleren, of ze nu thuis zijn of zich bevinden op openbare plaatsen als
straten en pleinen.

40 Deleuze spreekt in dit verband ook van een Grieks diagram, Romeins diagram,
feodaal diagram en een Napoleontisch diagram (1986: 91). Ook op andere gebieden
onderscheidt hij allerlei diagrammen. In de wiskunde is er een Riemann-machine, in
de muziek een Wagner-machine, en in de algebra heeft Deleuze het over een Galois
abstracte-machine (Deleuze & Guattari 1980: 178).
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Waar Foucault het heeft over een geïnternaliseerde disciplinerende blik, spreekt Deleuze van een flexibele controle die werkt op
basis van modulatie. Hij constateert dat de disciplinaire samenleving
met haar gesloten structuren geleidelijk haar invloed verliest. Er is
sprake van een algemene crisis op het gebied van de opsluiting. Elektronisch toezicht, waarbij de gedetineerde zijn straf buiten de muren
van zijn cel ondergaat, is hier een voorbeeld van. Door middel van
thuiszorg verlegt ook het ziekenhuis zijn activiteiten naar de leef
omgeving van de zieke. Maar ook de overgang van school naar werk
is diffuus geworden. Op het werk moet je je voortdurend laten bijscholen in diverse trainingen en cursussen. Tegelijkertijd neem je de
laptop mee naar huis zodat je in het weekend door kan werken. Het
belang van deze overgangen ligt in het perspectief dat ze bieden op
de relatie tussen een diagram en concrete assemblages. Tegelijkertijd
maken ze duidelijk dat – voorheen – aparte leefvelden zich steeds
meer met elkaar vervlechten. Of zoals Deleuze in een eerder artikel al
opmerkte: ‘Je sluit mensen niet op met een snelweg. Maar door snelwegen aan te leggen, vermenigvuldig je de middelen van controle. Ik
zeg niet dat dit het enige doel is van snelwegen, maar mensen kunnen
oneindig en “vrij” reizen zonder opgesloten te worden terwijl ze perfect worden gecontroleerd. Dat is onze toekomst’ (2003: 300).
Wat Deleuze in het artikel ‘Post-scriptum sur les sociétés de
contrôle’ beschrijft aan de hand van de relatie controle, betekent in
zekere zin een versterking van de discipline die er altijd al was. De
belangrijkste kanttekening hierbij is dat het nog steeds gaat om technieken die individuele lichamen tot productieve, efficiënte en gehoorzame eenheden maken. De methode die bijvoorbeeld op snelwegen
wordt toegepast om aan te geven dat een bestuurder in overtreding is
(‘U rijdt te snel’, ‘Houd voldoende afstand’) heeft geen ander doel dan
de onmiddellijke aanpassing van het rijgedrag. En ook de verwerking
van RFID-chips in producten heeft een soortgelijke internalisering
of normalisering van het gedrag op het oog. Zo verwerken Japanse
fabrikanten chips in de kleding van leerlingen van basisscholen om
spijbelen tegen te gaan. Doordat de chip op afstand kan worden
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g elezen is in een oogopslag te zien waar een scholier uithangt. Maar
tegelijkertijd komt Deleuze met de term controle ook dicht in de
buurt bij de in het vorige hoofdstuk beschreven machtsrelatie securiteit. Met securiteit gaat Foucault juist voorbij aan zijn eerdere analyse van discipline en beschrijft hij de contouren van een biopolitiek
raamwerk van technieken die centrifugaal werken en waarin allerlei
verschillende velden met elkaar worden verbonden in nieuwe gehelen. Foucault heeft deze verschuivingen niet alleen voorzien, hij heeft
met de machtsrelatie securiteit ook een aanzet gegeven tot een nadere
analyse van die veranderingen in de veiligheidszorg.
Desalniettemin heeft Deleuze ontegenzeglijk een origineel punt
wanneer hij beschrijft dat nieuwe machtsrelaties ervoor zorgen dat
afgebakende en gesloten structuren plaatsmaken voor een andersoortige ruimte waar we ons doorheen bewegen. Of je de veranderingen in de maatschappij nu definieert in termen van securiteit
(Foucault), controle (Deleuze), risico (Beck) of ICT (Castells), duidelijk is dat de term omgeving wel een zeer ruim begrip is geworden.
Zo schrijft Deleuze in het artikel ‘Post-scriptum sur les sociétés de
contrôle’: ‘Je hebt geen sciencefiction nodig om je een voorstelling te
kunnen maken van een controlemechanisme dat op elk moment de
positie van een element in een open omgeving [cursivering MS] aangeeft, of het nu gaat om een dier in een reservaat of een mens in een
bedrijf’ (1990). In zijn analyse van die veranderingen ruilt hij dichotomieën als ‘binnen-buiten’ in voor een denken in termen van ‘beweging’ en ‘werkelijke tijd’. Zo was in een disciplinerende maatschappij
de inhoud van een ruimte nog eenduidig. Het ging om functiegebonden locaties. Speciale ruimtes worden hierbij toegewezen aan speciale categorieën van personen. Op school zitten scholieren, zieken
liggen in ziekenhuizen en wetsovertreders belanden in de gevangenis. Daarbij heeft iedere afzonderlijke ruimte – school, ziekenhuis of
gevangenis – een eigen manier van doen en zeggen, ofwel een eigen
methode van disciplinering.
Terwijl de disciplinaire maatschappij werkte via afgesloten en vaste
ruimtes (muren, grenzen, poorten), met ieder hun specifieke functie,
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functioneert de controlerende maatschappij via steeds veranderende
netwerken. Mobiliteit, flexibiliteit en acceleratie zijn de kwaliteiten
van deze netwerken. De gegroefde ruimtes van de disciplinaire maatschappij maken zo plaats voor, wat Deleuze en Guattari noemen, een
‘gladde ruimte’ (1980: 437). In een gladde ruimte verdwijnt de functionele indeling van losse en gescheiden plaatsen. Aparte zones worden op elkaar aangesloten om daarna opnieuw te functioneren. Op
die manier kan er niet langer worden gesproken van een vaste vorm
met een gescheiden ‘binnen’ en ‘buiten’. Ook begrippen als distantie
of tegenover verliezen hier hun klassieke betekenis. Het duidelijkste
voorbeeld is opnieuw de gevangenisstraf. Zo verlegt de omgeving
van de gevangenis zich door middel van het elektronisch toezicht
naar de directe woonomgeving van de gevangene. Maar die verplaatsing maakt een gladde ruimte niet tot een homogene of ongedeelde
ruimte, alsof er geen segmenten of breuken in haar midden zouden
zijn. Meerdere ruimten kunnen erin aanwezig zijn, zoals er meerdere
talen bestaan in één taal. Je moet dit naar mijn mening slechts zo
begrijpen dat de breuken tussen de ruimten niet absoluut zijn, zoals
in een gegroefde ruimte waarin je allerlei fysieke barrières (poorten,
slagbomen, bewakers) moet passeren om in een gevangenis of ziekenhuis binnen te geraken. In tegenstelling tot een gegroefde ruimte
is een gladde ruimte een hybride plaats waarin verschillende ruim
telijkheden met elkaar versmelten zonder dat er gesproken kan worden van een totaliserend geheel. Er is zo sprake van een voortdurende
variatie van vorm en inhoud. Op die manier is het mogelijk privaat te
zijn in een publieke ruimte en publiek in een private ruimte. Ik kom
hier in hoofdstuk 10 op terug.
Securiteitsassemblage
Aan de hand van Deleuzes filosofische vocabulaire van assemblages meen ik verder invulling te kunnen geven aan het in het vorige
hoofdstuk beschreven proces van securitisering. Nu moet worden
geconstateerd dat ordeningen ontstaan vanuit zelforganiserende
processen en betekenis krijgen vanuit de relaties tussen heterogene
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elementen in een specifieke configuratie. De uitwerking van dit alles
is niet van tevoren gegeven, maar kan alleen achteraf in zijn inmiddels dan gegeven ordening worden doordacht. De gevolgen van dit
inzicht zijn verstrekkend. Dit wordt duidelijk wanneer de uiteenzetting van Deleuze (hij spreekt zelf van een klassieke metafysica) wordt
verbonden met veiligheidstheoretische verhandelingen. Zo hebben
Haggerty en Ericson het over ‘surveillance assemblages’ (2000; 2006;
Ericson 2007: 24, 30). Met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen
die zijn getroffen na de aanslagen op de Twin Towers in New York
spreken Levi en Wall (2004) van ‘mass surveillance assemblages’.
Abrahamsen en Williams (2009) gebruiken de term ‘global security
assemblages’ om de samenwerking tussen publieke en private veiligheidsdiensten te beschrijven. De verschillende toepassingen van het
begrip assemblage komen overeen in de constatering dat veiligheidsmaatregelen aanleiding hebben gegeven tot uiteenlopende combinaties van actoren, mentaliteiten, technologieën en informatiesystemen.
Haggerty en Ericson benadrukken in dit verband dat technologieën
niet kunnen worden benaderd vanuit één gezichtspunt, wat bijvoorbeeld wel gebeurt in pleidooien om de overheid bepaalde technieken
te laten verbieden of het gebruik ervan te beperken wegens verregaande schending van de privacy (denk aan de experimenten met
genetisch gemodificeerde organismen). Meer in het bijzonder wijzen
ze erop dat surveillance assemblages moeilijk kunnen worden ontmanteld. Dit komt zowel door het emergente en instabiele karakter
ervan als door het feit dat technologieën door verschillende actoren
worden gebruikt en met elkaar worden gecombineerd. Als gevolg
daarvan convergeren de assemblages naar volledig nieuwe toepassingen en is het lastig de consequenties van technologische interventies
vooraf te overzien.
In het licht van een dynamisch perspectief op de veiligheidszorg
acht ik de term assemblage echter nog te abstract om onderscheidend
te zijn. Het is nog niet glashelder waardoor het concept behulpzaam
kan zijn bij het begrijpen van de factor verandering in de veiligheidszorg. Daarvoor is een specifiekere definitie nodig die beter aansluit
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bij de gemengde samenwerkingsverbanden uit het eerste deel van dit
boek en de machtsrelatie securiteit die we tegenkwamen in het werk
van Foucault. Om deze kwesties in samenhang te kunnen duiden,
spreek ik van securiteitsassemblages. Door de begrippen securiteit
en assemblage met elkaar te verbinden, wordt de focus duidelijk op
het heden en het netwerk van machtsverhoudingen die doorwerken
in de veiligheidszorg. Voor een goed begrip van de context waarbinnen samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en particulieren actief zijn, definieer ik een securiteitsassemblage als een
kortstondige of duurzame constellatie van territoria, regels en autoriteiten.41 Met deze definitie leg ik een directe relatie met de beschreven
kenmerken van een assemblage die zorgen voor een bepaalde ordening van een sociaal veld. Wanneer een samenwerkingsverband op
deze wijze wordt gedefinieerd, is een securiteitsassemblage naar mijn
mening ook een bruikbaar concept om de dynamiek in het veiligheidsvraagstuk beter te kunnen onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende argumenten te geven. Ik bespreek er vier.
Om te beginnen is het vertrekpunt van onderzoek niet meer
gebonden aan een onderscheid als ‘publiek-privaat’. Het onderzoek is
dus ook niet gedwongen om oplossingen en dilemma’s te formuleren
tegen de achtergrond van een dergelijke tegenstelling. De elementen
in een assemblage krijgen betekenis in en door de relaties die daarin
spelen, bijvoorbeeld tussen actoren met verschillende belangen en
die daarbij ook allerlei persoonlijke overwegingen maken. Dit maakt
meerduidigheid en betekenisvariatie mogelijk. Zo kunnen betekenissen ontstaan die niet alleen onvoorzien zijn of ongewenst, maar
die ook ingaan tegen de vaste betekenissen die worden verbonden
aan de polen van publiek en privaat. Dit betekent dat je als onderzoeker niet gepreoccupeerd hoeft te zijn met een zoektocht naar de

41 Deze definitie ligt in het verlengde van die van Saskia Sassen in Territory, authority,
rights (2006). Sassen beschrijft daarin hoe globaliseringsprocessen zich nestelen in
de nationale staat. Ook zij gebruikt het begrip assemblage waarbij haar aandacht zich
in grote lijnen beperkt tot alleen de dimensie van deterritorialisering en reterritorialisering.
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essentie van een assemblage: wat is het? Eerder gaat het om vragen
naar het functioneren van een assemblage zelf. Werkt het? Hoe dan?
Waarom? Wanneer? Waar? Door het stellen van deze vragen krijg je
meer zicht op het netwerk aan relaties dat actief is in een assemblage
en de manier waarop betekenissen kunnen wijzigen. Wat als risicovol wordt beschouwd, om een passend voorbeeld te noemen, kan zo
steeds een andere inhoud en uitdrukking krijgen afhankelijk van de
assemblage waarin het wordt uitgedrukt (zie ook: O’Malley 2004: 27;
Maurutto & Hannah-Moffat 2006).42 Nu eens zus en dan weer zo.
Maar ook in andere opzichten vormt het idee van een securiteits
assemblage een duidelijke breuk ten opzichte van bekende manieren van kijken naar de veiligheidszorg. In het algemeen wordt een
samenwerkingsverband omschreven als een manier om in meerdere
of mindere mate vooraf vastgestelde beleids- of opsporingsdoelen
te bereiken. Hierachter vind je het denkbeeld dat het handelen van
de actoren beslissend is in het wel of niet bereiken van deze doelen.
Daarbij wordt de verklaring voor de uitkomsten meestal gezocht
in rationele capaciteiten en gaat men ervan uit dat de actoren hun
persoonlijke en ambtelijke rollen goed van elkaar weten te scheiden. Daarentegen zijn de altijd in beweging zijnde assemblages de
geordende tegenhangers van een antropocentrisch perspectief (van
het Griekse anthropos: ‘mens/man’) waarin de mens wordt gezien
als de oorsprong en het fundament van waaruit zaken kunnen
worden gestuurd en bijgestuurd. In een assemblage moet een relatie, bijvoorbeeld securiteit, namelijk extern en primordiaal worden
gedacht ten opzichte van de elementen die het verbindt. Het is dus
42 Het is opvallend hoe eenzijdig bepaalde begrippen worden gehanteerd in de veiligheidsliteratuur. Zo heeft een specifiek begrip als risico inmiddels een uniforme betekenis gekregen en wordt het als organiserend principe toegepast in iedere situatie
waarin de veiligheid in het geding is. Je zou kunnen zeggen dat het daarmee werkt
als een perfecte slogan – een krachtige uitspraak, verpakt in ronkend taalgebruik,
bedoeld om tot handelen aan te zetten (Zijderveld 1979: 15) – die zich moeiteloos
laat invullen met nieuwe gevaren en ontwikkelingen. Inmiddels hebben we het over
risicojongeren, risicostatistieken, risicojustitie, risicoplaatsen, risicogroepen, risicosignaleringssystemen, risico-assessments, zelfs over ‘risicoloze risico’s’ (Hannigan
in: Van Steden 2009: 23). Alles lijkt zo een risico. En daarmee niets.
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geen persoonlijke eigenschap, in de zin van kenmerken die verbonden zijn aan een persoon, instelling of attribuut, maar het betreft
een pre-individueel of onpersoonlijk gegeven dat tot in het oneindige kan worden gevarieerd. Er zijn dus niet allereerst ‘de dingen’ die
vervolgens met elkaar worden verbonden door een centrale actor. In
een assemblage zijn er eerst relaties, die door het ontbreken van een
innerlijke dimensie uitstaan naar het leggen van koppelingen met
heterogene elementen.
Een andere blinde vlek bij veel onderzoek naar de veiligheidszorg is dat de gebruikte middelen worden gezien als waardevrije,
op zichzelf staande instrumenten om problemen op te lossen. Denk
aan forensisch-technische methodieken, maar ook aan intelligente
camera’s voor de opsporing en identificatie van personen die worden
ingezet om de veiligheid in wijken en straten te vergroten. Vanuit
de hier beschreven assemblages bestaan deze instrumenten nooit in
een vacuüm. Ze ontlenen juist hun betekenis aan de context waarin
ze zijn ingebed. Dit betekent dat een instrument niet waardevrij is,
maar altijd inhoudelijk wordt gekleurd door de assemblage waarin
het is opgenomen en van waaruit het reageert. De betekenis van
een instrument is dus niet vervat in de interne rationaliteit van het
middel, maar wordt in hoge mate bepaald door het gebruik ervan
(Boomkens 2008). Dat bedoelde ook Marshall McLuhan met zijn
beroemde uitspraak ‘Medium is the message’. Centraal in het denken
van McLuhan staat het idee dat technische middelen (media in de
brede zin) nooit neutraal zijn of neutraal kunnen zijn. Het zijn technologische verlengstukken van menselijke vermogens of, zoals hij in
Understanding media (1964) schrijft, zelfamputaties van ons lichaam
die hun eigen omgeving scheppen.43 Die omgeving beslaat alles waar
een medium zijn invloed op laat gelden. In plaats van instrumenten

43 Het is de vraag of McLuhan daarmee niet een instrumentele opvatting van techniek inneemt doordat hij techniek ziet als een extensie van de menselijke organen.
Techniek blijft zo een product van de mens dat kan worden gebruikt om doelen te
bereiken die hij met zijn eigen organen niet of onvoldoende kan realiseren (Lemmens
2008: 7).
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dus als neutraal te definiëren, is er altijd een assemblage nodig om
betekenis te krijgen. Anders blijven diezelfde middelen marginale
verschijnselen of worden ze weinig of niet gebruikt (Deleuze 1986:
47-48; Deleuze & Parnet 1991: 109; Schuilenburg 2008e).
Tot slot is er een vierde, misschien wel de hardnekkigste blinde
vlek in het onderzoek naar de uitvoering van de veiligheidszorg.
Dominant is het idee dat een samenwerkingsverband kan worden
afgebakend door er harde grenzen aan toe te schrijven en het af te
zonderen van de rest van de werkelijkheid. Het resultaat is dat zo’n
verband quasihomogeen wordt voorgesteld. Deze vereenvoudiging staat toe om naar interne wetmatigheden te kijken en op basis
daarvan verklaringen en mogelijke oplossingen te bedenken voor
opduikende problemen (Van Calster 2010). Op dit punt heb ik reeds
geconstateerd dat een assemblage nooit op zich staat, maar altijd verwijst naar andere assemblages die werken of nog moeten gaan werken, met als gevolg een bijna ongebreidelde woekering van compleet
verschillende assemblages en producties van sociale syntheses in
de maatschappelijke realiteit. Een securiteitsassemblage is namelijk
geen afgesloten toestand met een causale infrastructuur, maar een
voortdurende koppeling van losse elementen in een unieke consistentie die van aard verandert zodra er nieuwe elementen aan worden
toegevoegd of oude elementen eruit verdwijnen. Dit betekent dat de
aandacht van het onderzoek moet uitgaan naar het open karakter
van samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid dat losse elementen altijd weer het uitgangspunt kunnen worden van nieuwe assemblages.
Kortom, vooruitlopend op de meer empirische analyse in het
derde deel van dit boek typeer ik het belang van de notie van een
securiteitsassemblage voorlopig aan de hand van vier zaken: onbepaaldheid van de elementen, relaties, context (gebeurtenissen en
omstandigheden) en een open structuur. Deze punten klinken
aantrekkelijk want ze kaarten het probleem aan dat velen al sinds
mensenheugenis bezighoudt: hoe sociale systemen van onderaf vorm
kunnen krijgen. Hier past wel een zekere relativering bij. Ik beweer
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niet dat er in de veiligheidszorg geen top-down sturingsprocessen
zijn. Zo leeft nog steeds het idee dat er met het verkrijgen van zo veel
mogelijk informatie een adequate oplossing kan worden gevonden
voor tal van maatschappelijke problemen. Het centraal oprichten
van gespecialiseerde teams voor de aanpak van bepaalde vormen van
criminaliteit past in een dergelijke benadering. Maar ook in een topdown benadering geldt dat er een zekere mate van orde zal moeten
ontstaan. Orde gaat namelijk ook om gedeelde waarden en normen,
en die laten zich moeilijk of niet van bovenaf opdringen. Hierdoor is
het ook zelden mogelijk een zuiver onderscheid te maken tussen een
pure top-down en een pure bottom-up benadering. Daardoor blijft
het naar mijn mening zinvol om over securiteitsassemblages te spreken.
Maakbaarheid
Het mag duidelijk zijn dat de hier geschetste benadering haaks staat
op perspectieven waarin de mogelijkheden en effecten van beleid,
of de keuzevrijheid die autoriteiten hebben in een securiteitsassemblage, kritiekloos worden omarmd. Daar heet het dan dat een persoon zich de waarheid toe-eigent en als zingever van zijn bestaan
optreedt, een logica die haar formulering vindt in Descartes’ magische spreuk ‘Ik denk, dus ik besta’. Dit alles doet vragen rijzen over de
manier waarop bestaande praktijken en instituties kunnen worden
veranderd en de houding die moet worden ingenomen ten aanzien
van het maken van beleid in de veiligheidszorg. Hoewel er al genuanceerd wordt gedacht over processen van sturing en ordening, wijst
Frissen (2002: 235) erop dat de klassieke bestuurskundige benadering
van overheidssturing waarin beleid wordt geformuleerd en de wereld
als ontwerp wordt gezien, nog steeds overeind staat.44 Dit roept tot
besluit de vraag op naar de maakbaarheid van veiligheid.

44 De crux in de benadering van Frissen zijn deleuziaanse concepten als differentie en
het rizoom. Deze termen gebruikt hij om zowel verschillen te articuleren in publiek
en private domeinen als de ondermijning van klassieke machtsverhoudingen te thematiseren (zie ook: Frissen 2007b). Daarbij hanteert hij de filosofische betekenis van
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De term maakbaarheid duikt volgens Van Oenen (2008) voor
het eerst op aan het eind van de jaren 1970 en is de aanzet voor een
ontwikkeling in het bestuur waarin het maken van beleid centraal
komt te staan. Met behulp van bepaalde instrumenten is het mogelijk de sociale werkelijkheid te veranderen. Wie een samenleving
wil ordenen, formuleert dan bepaalde doeleinden, gebruikt beleidsinstrumenten en creëert de randvoorwaarden om alles mogelijk
te maken. Op die manier veronderstellen beleid en maakbaarheid
elkaar. In dit verband wijst Terpstra (2002: 210-213) erop dat het idee
van maakbaarheid vertrekt vanuit een aantal veronderstellingen. Een
eerste veronderstelling is dat de werkelijkheid kan worden geobjectiveerd. De werkelijkheid wordt gezien als een object met bepaalde
eigenschappen om haar gericht te kunnen beïnvloeden en vormen.
Daarmee is gegeven dat causale relaties tussen bepaalde dingen met
eigenschappen mogelijk zijn en een gewenst effect opleveren. Vanuit
het idee van maakbaarheid is het niet alleen nodig dat je die eigenschappen kent, maar ook weet hoe je moet ingrijpen om een gewenst
resultaat te behalen. Daarnaast veronderstelt deze benadering dat er
twee werkelijkheden mogelijk zijn. De ene pool is de wereld waarin
het probleem zich voordoet en de andere pool de persoon of instelling die een oplossing weet. Zonder er zelf deel van uit te maken,
staat de laatste wereld los van de dagelijkse werkomgeving die als
zodanig niet present is. De persoon of instelling die een oplossing
heeft, bevindt zich met andere woorden buiten het probleemveld en
evalueert als een soort outsider deze dynamiek, bedenkt plannen en
schrijft het juiste beleid voor waarna dit kan worden toegepast (Van
Calster & Schuilenburg 2010).

deze termen op een nogal losse manier. Zo is differentie bij Frissen een ander woord
voor concrete verschillen (‘Ik heb grijs haar en zij rood haar’). In dit verband pleit
hij voor de waarde van het verschil als nieuw bron van zingeving in onze complexe
samenleving. Differentie in het denken van Deleuze gaat echter niet over het herkennen van wat identiek is (grijs haar of rood haar), maar om de ‘differentie-in-zichzelf’
(1968: 286). En dat is juist een absoluut intern verschil, namelijk dat wat elk individu,
ding of gebeurtenis uniek maakt.
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Assemblages
Opnieuw is dit een zeer mechanische manier om te kijken naar
het maken van beleid. Het veronderstelt dat de werkelijkheid func
tioneert volgens het model van een technische machine. In dit model
worden eigenschappen van dingen gezien in het licht van hun werking. Het gevolg hiervan is dat verandering slechts kan worden verklaard wanneer zij extern wordt opgelegd, dat wil zeggen van buiten
het geheel wordt geïmplementeerd (‘de horlogemaker’). In de veiligheidszorg zie je dit terug in de rationaliteit of de uitzonderlijke
kwaliteiten en visies die worden toegeschreven aan relatieve outsiders zoals wetenschappers, wetgevers, politici en beleidsmakers. Zij
zullen dikwijls als eersten zien dat bepaalde zaken niet gaan zoals
ze verondersteld worden te gaan om vervolgens, buiten de wereld en
vrij van de wereld, de juiste remedies voor te schrijven zodat de problemen adequaat kunnen worden aangepakt. Daarmee worden zij
geacht niet onderhevig te zijn aan de determinerende krachten van
een min of meer gesloten geheel. Wat er gebeurt op het moment dat je
geconfronteerd wordt met hun oplossingen, kan wellicht met Badiou
([1993] 2005: 71) beschreven worden als het slaan van ‘een gat in het
weten’. De gebruikelijke manier waarop je gewoon bent te handelen en de betekenissen, waarden, opinies en opvattingen die daarbij
horen, worden dan met zo’n kracht doorbroken dat je wel gedwongen bent je positie opnieuw te bepalen in het licht van die bijzondere
oplossingen.45
Maar precies doordat het outsiders zijn, bevinden ze zich altijd
in een slechte positie om onvolkomenheden te repareren. Het hier

45 Badiou heeft het in dit verband over ‘evenementen’ en onderscheidt vier verschillende
soorten: revolutie (politiek), passie (liefde), inventie (wetenschap) en creatie (kunst)
([1993] 2005; 1997). In het domein van de politiek verkondigt het evenement zich
door een revolutie, zoals de Franse, Russische en de Culturele Revolutie in China.
Zo maakte de Franse Revolutie met haar eis van gelijkheid voor de wet duidelijk wat
het belangrijkste kenmerk was van het Ancien Régime: de juridische ongelijkheid
tussen de verschillende standen in de samenleving. In de wetenschappen kun je denken aan paradigmawisselingen die verbonden zijn aan namen als Galilei, Newton
en E
 instein. Een paradigma structureert en oriënteert het wetenschappelijk waarnemen en handelen voor een bepaalde periode (Kuhn [1962] 1979). Een wetenschapper
wordt daarbij voor vol aangezien wanneer hij handelt naar het nieuwe paradigma.
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beschreven gedachtegoed wijst er namelijk op dat alle kennis, hoe
gedetailleerd ook, niet alleen relationeel is, maar ook allerlei reacties
van en uit het werkveld kan oproepen. Beleidsmakers kunnen dus niet
buiten de werkelijkheid en maatschappelijke dynamieken staan, van
waaruit zij nieuwe beleidsmaatregelen ontwerpen om die vervolgens
op te leggen aan de werkelijkheid. Daarmee komen de grenzen van
het geloof in maakbaarheid aan het licht. Dit geloof negeert immers
de veranderingen die voortdurend plaatsvinden in de werkelijkheid
en die een invloed uitoefenen op wat op een sociaal niveau plaatsgrijpt. Tegenover het idee dat effectief veranderingen in de samenleving tot stand kunnen worden gebracht, moet maakbaarheid dan
ook niet worden gezien als een strategie waarop weloverwogen kan
worden aangestuurd (Van Calster & Verfaillie 2007; Schuilenburg
2008d). In plaats van beleid te idealiseren als een objectieve bron van
kennis en daarmee in lijn te blijven met veel sociaalwetenschappelijk
onderzoek dat de nadruk legt op een sturings- of maakbaarheidsdenken ten opzichte van het veiligheidsvraagstuk, gaat het er juist
om het relatieve belang van beleid te benadrukken ten opzichte van
universaliserende of objectiverende manieren van beschrijven waardoor veelal eenduidige en eenvoudige oplossingsrichtingen worden
aangedragen. Want ook hier geldt dat er sprake is van processen
die constant veranderen en waarover nooit met zekerheid absolute
uitspraken of voorspellingen kunnen worden gedaan. Die onzekerheid, zo zou ik tot besluit van dit hoofdstuk willen zeggen, is de enige
zekerheid die we hebben.
Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik een tweede stap gezet naar een dynamisch
perspectief waarmee een antwoord kan worden gegeven op de vraag
hoe veranderingen zich voltrekken in de werkelijkheid en de manier
waarop nieuwe ordeningen ontstaan in veiligheid. Deze stap begint
bij de constatering dat het midden de uitweg is uit het dilemma om
te moeten kiezen tussen alternatieve tegenstellingen als publiek en
privaat. Het midden gaat vooraf aan dit soort vormen van ordening.
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Assemblages
Als zodanig vormt het midden de grondslag van waaruit zich relaties
ontvouwen en elementen uit verschillende praktijken zich aan elkaar
hechten en nieuwe combinaties vormen. Het voorlopige resultaat
van dit proces heb ik met Deleuze een assemblage genoemd. Ik heb
geconstateerd dat een assemblage de voortdurende veranderingen
in de werkelijkheid een model geeft om de complexiteit ervan beter
te doorgronden. Ik definieer een assemblage als een kortstondige of
duurzame constellatie van territoria, regels en autoriteiten. De term
securiteitsassemblage gebruik ik om de gemengde samenwerkingsverbanden in de veiligheidszorg te duiden. De nadruk ligt op de open
structuur van een securiteitsassemblage en de onbepaaldheid van de
elementen die hier deel van uitmaken.
Vooruitlopend op het empirische onderzoek in het derde deel van
dit boek kunnen nu al enkele vooronderstellingen worden geformuleerd. Zo biedt de notie van een securiteitsassemblage een concreet
aangrijpingspunt om meer aandacht te besteden aan de dynamische
setting zelf van de te onderzoeken samenwerkingsverbanden. Deze
setting kan niet worden gereduceerd tot een proces waarop weloverwogen kan worden aangestuurd en waarin de functies en doelen
van een samenwerkingsverband hetzelfde blijven. Ook wordt met
een securiteitsassemblage aandacht gevraagd voor de aanwezigheid
van onverwachte gebeurtenissen die een aanzet kunnen geven tot de
creatie van andere assemblages en daarmee voor de productie van
nieuwe betekenissen. Zo ontstaat er ruimte voor onvoorspelbaarheid. Bovendien is in een securiteitsassemblage alles in beginsel even
betekenisvol. Elke koppeling heeft de mogelijkheid in zich dat iets
nieuws tot stand komt. De nadruk komt zo te liggen op een reeks van
oneindige veranderingen in de te onderzoeken samenwerkingsverbanden, ook al lijken deze veranderingen op het eerste gezicht slechts
een marginale betekenis te hebben met betrekking tot het terugdringen van criminaliteit en overlast en het verbeteren van de veiligheid.
In het volgende hoofdstuk ga ik verder in op de relaties tussen
elementen in een assemblage die zelf niet meer kunnen terugvallen
op een vaste betekenis. Deze relaties zijn nu juist wat een assemblage
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zo interessant maakt. Ze blijven functioneren en genereren constant
effecten. Daarbij hebben ze de potentie in zich om het er anders aan
toe te laten gaan dan van hogerhand is opgedragen of officieel is vastgelegd. Het gaat er mij vooralsnog niet om welke inhoud en uitdrukking de relaties krijgen in een assemblage. Die vraag zal centraal
staan in het derde deel van dit boek. Belangrijker is de vraag wat
die relaties concreet zijn. Om hier een antwoord op te geven, doe ik
een beroep op het vrijwel vergeten, maar niettemin belangrijke werk
van de negentiende-eeuwse socioloog Gabriel Tarde. De tot nu toe
beschreven machtsrelaties en assemblages zijn namelijk nog niet voldoende om de factor verandering goed te begrijpen. Er is huid en er
is haar, alleen de geest ontbreekt nog.
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5
molair en moleculair
Inleiding
Het is nu nodig om een derde en laatste stap te zetten naar een dynamisch perspectief op de veiligheidszorg en zo een brug te slaan van
de theorie naar de actie in het volgende deel van dit boek. Ik doe
dit door me te richten op het handelen van de autoriteiten in een
securiteitsassemblage, een kwestie die nagenoeg ontbreekt in het
werk van Deleuze en Foucault.46 Zo spreekt Foucault bij voorkeur in
46 Het subject (‘de mens’) is bij differentiedenkers als Deleuze, Derrida en Foucault een
lastig en weinig gebruikt begrip. Zo verkondigt Foucault in Les mots et les choses de
dood van het subject door te stellen dat ‘we er zeker van kunnen zijn dat de mens
zal verdwijnen, als een gezicht in het zand en op de vloeilijn van de zee’ (1966: 398).
Volgens velen zou deze voorspelling een reactie zijn op een lange filosofische traditie
met de autonome en rationele mens als centrum van zingeving. Dit is echter niet
het hele verhaal. In Les mots et les choses laat Foucault zien dat aan het beeld van de
mens een hele reeks van wetenschappelijke voorstellingen (‘leven, taal en arbeid’)
ten grondslag ligt. Daarmee komt de klassieke subjectfilosofie, zoals je die aantreft
bij Descartes en Kant, in een geheel ander daglicht te staan. Waar het subject bij Kant
de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor een autonome zelfbepaling en Descartes
uitgaat van een lichaam-geestdualisme, daar is het menselijke denken en spreken
volgens Foucault het resultaat van een onderliggende dieptestructuur die steeds
kenmerkend is voor een bepaalde periode in de geschiedenis. Weliswaar liggen de
beroemde woorden van Foucault in het verlengde van Nietzsches ‘dood van God’,
evenwel betekenen ze niet dat er ook definitief afscheid moet worden genomen van
het subjectbegrip. Terugkijkend op zijn oeuvre benadrukt Foucault (1983: 209) dat
zijn gehele onderzoek eigenlijk altijd in het teken heeft gestaan van het thema hoe
mensen tot subjecten worden gemaakt. En ook Derrida stelt dat het subject absoluut onvervangbaar is: ‘Ik vernietig het subject niet. Ik situeer het’ (1970: 271). Het
gaat dus niet zozeer om de verbanning van het subject uit het Franse differentiedenken, maar om het probleem hoe iemand tot subject wordt in het algemeen en om
het ontwikkelen van nieuwe vormen van subjectiviteit in het bijzonder. Hoewel de
term blijft bestaan, zij het in gemodificeerde vorm, kan wel worden gesteld dat het
handelen van personen niet centraal staat in het differentiedenken. Zo stelt Deleuze
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abstracties als ‘de bourgeoisie’, ‘de rechters’, ‘de psychiatrische deskundigen’ of ‘de administratie’ als het gaat om personen van vlees
en bloed. En ook Deleuze is meer geïnteresseerd in het proces van
subjectivering of de voorwaarden waaronder het subject ontstaat dan
in de vraag wat een subject is of doet. De consequentie hiervan is dat
securiteit niets van doen lijkt te hebben met personen en hun emoties
en gevoelens. De vraag in dit hoofdstuk is op welke wijze interacties
tussen personen ervoor zorgen dat in een assemblage veranderingen
kunnen optreden. Een interactie vat ik op als een zelfstandige sociale
relatie die als grond kan dienen voor de dynamiek in een assemblage.
Iemand die al vroeg instrumenten ontwikkelde om dit te onderzoeken, was de Franse socioloog Gabriel Tarde, een tijdgenoot van Émile
Durkheim.
In dit hoofdstuk ga ik in op de bijzondere positie van Tarde in de
geschiedenis van de sociale wetenschappen. Ik laat zien hoe Tardes
interactieleer zich verhoudt tot wat Durkheim verstond onder een
sociaal feit. Vervolgens behandel ik zijn begrippen ‘imitatie’ en ‘uitvinding’ en zet ik uiteen hoe deze vormen van interacties zich voortdurend blijven vertakken en vermenigvuldigen. Daarna introduceer
ik het nieuwe begrippenpaar ‘molair’ en ‘moleculair’ dat kan worden
ingezet bij de empirische bestudering van securiteitsassemblages. De
uitgangspunten en consequenties van dit begrippenapparaat vergelijk ik met het werk van Erving Goffman en Anthony Giddens. Op die
manier ga ik na waarin het hier ontwikkelde dynamische perspectief afwijkt van bekende en vooral sociologische inzichten over de
manieren waarop veranderingen ontstaan en bestaande ordeningen
verdwijnen in de maatschappelijke werkelijkheid en de veiligheidszorg. Ik begin nu eerst met een korte inleiding over Gabriel Tarde.

in een interview met het blad L’Arc, opgenomen in de bundel Deux régimes de fous
(2003), dat hij met het concept van assemblage het idee van gedrag wilde vervangen.
In plaats van het aan het subject gekoppelde gedrag gaat het hem om de interactie
met de omgeving waardoor affecten ontstaan die anders dan emoties onpersoonlijk
en betekenisloos zijn.
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Gabriel Tarde
Tarde was onderzoeksrechter in zijn geboortestad Sarlat, hoofd van
het bureau voor statistiek van het ministerie van Justitie en de voorganger van Henri Bergson als hoofd van de faculteit voor filosofie aan
het Collège de France. Naast zijn activiteiten als jurist en criminoloog
hield hij zich intensief bezig met statistiek en sociale psychologie.
Ook vond hij tijd om zowel essays als de roman Underground man
(1905) te schrijven, een sciencefictionverhaal met een introductie
door H.G. Wells over een met ijs bedekte aarde waar mensen onder
de grond leven en zich bezighouden met het maken van kunst en
muziek. Ondanks het feit dat Tarde (o.a. [1890] 1912; [1890] 1962)
zich uitvoerig inliet met allerlei criminologische kwesties, zou het de
nodige overdrijving kosten hem te rekenen tot de meest bekende en
invloedrijke personen in de geschiedenis van de criminologie. Hoewel een uitputtende lijst daarvan moeilijk is te geven, tref je zijn naam
slechts bij heel hoge uitzondering aan tussen die van Cesare Beccaria,
Adolphe Quetelet en Cesare Lombroso, om maar een paar wetenschappers te noemen wiens werk als standaard wordt gezien in de
westerse criminologie. Kijk je terug op de impact van zijn werk, dan
kun je volgens Beirne niet anders spreken als van ‘een oninvloedrijke
stilte toen veel later de mijlpalen van de criminologie werden gemarkeerd’ (1987: 814).
Met Beirne is meteen de uitzondering op de regel genoemd dat er
in de criminologie weinig aandacht is voor het werk van Tarde. In het
artikel ‘Between classicism and positivism’ en de boeken Inventing
criminology (1993) en The origins and growth of criminology (1994)
gaat hij in op Tardes gedachtegoed en het belang hiervan voor de
criminologie.47 Dat Tardes ideeën niet meer zijn dan ‘een voetnoot
in de intellectuele geschiedenis’ wijt Beirne (2001: xi) aan de geringe
actuele waarde van diens denken. Hoogstens kun je stellen dat hij

47 Er is wel een aantal verwijzingen te vinden naar Tarde in het Nederlandse strafrecht,
onder meer in Inleiding tot de criminologie (1932) van de eerste hoogleraar criminologie in Nederland, Willem Adriaan Bonger, en in De zin der vergelding (1947) van
Leo Polak (Foqué & ’t Hart 1990: 236 nt. 25).
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bepaalde ontwikkelingen in de criminologie een duwtje in de rug
heeft gegeven. Deze kanttekeningen nemen niet weg dat Beirne
belangrijke onderzoekslijnen ziet in het werk van Tarde. Zo was
Tardes onderzoek erop gericht uit de impasse te komen waarin de
theoretische strijd in de negentiende eeuw was beland tussen aan de
ene kant het voluntarisme, dat je onder meer aantreft in het klassieke strafrecht en de autonome wilsbepaling van het individu, en het
determinisme, zoals dat naar voren komt in het werk van Lombroso,
Ferri en Garofalo aan de andere kant. Daarnaast wilde Tarde een
sociologische verklaring van criminaliteit bieden aan de hand van
de begrippen ‘imitatie’ en ‘uitvinding’ en hield hij zich bezig met
het ontwikkelen van nieuwe straffen zonder zich hierbij over te
geven aan de overwegend deterministische uitgangspunten van het
individueel-positivistische denken in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Om een aantal redenen zou ik de geringe aandacht voor zijn werk
in de criminologie toch opvallend willen noemen.48 In de eerste
plaats behoorde Tarde met Lacassagne en Manouvrier tot de grondleggers van de Franse milieuschool die zich toegelegde op onderzoek naar de betekenis van de sociale omgeving voor het ontstaan
van crimineel gedrag. In de tweede plaats werken zijn inzichten over
imitatie en innovatie in sociale processen, waarop ik in de volgende
paragrafen uitgebreid zal ingaan, op het eind van de negentiende en
begin twintigste eeuw sterk door in de politieke filosofie, psychologie en sociale theorie, met als bekendste voorbeeld de Amerikaanse
stadssociologie van de Chicago School. Zo zijn in Introduction to the
science of sociology, het handboek uit 1921 van de grondleggers van
de Chicago School, Robert Park en Ernest Burgess, meer referenties
te vinden naar Tarde dan naar sociologen als Comte en Durkheim

48 In de sociale wetenschappen vindt op dit moment een opvallende herwaardering
plaats van Tardes werk, niet in de laatste plaats door de inspanningen van Ėric Alliez
om Tardes gehele oeuvre opnieuw uit te geven en het feit dat Bruno Latour zich in
zijn actor-network-theorie (2002; 2007) nadrukkelijk beroept op het denken van
Tarde. Met de nodige overdrijving spreekt Mucchielli van een ‘Tardomania’ (2000).
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(zie ook: Hughes 1961). In de derde plaats laat het Amerikaanse Institute of Criminal Law and Criminology in 1912 als een van de eerste
Europese werken Tardes La philosophie pénale uit 1890 vertalen in
het Engels. En in de vierde plaats geniet Tarde in zijn tijd veel aanzien
onder andere wetenschappers. Zijn reputatie berust niet alleen op de
studie La philosophie pénale en de eerder gepubliceerde verzameling
korte teksten La criminalité comparée (1886), maar hangt ook samen
met het feit dat hij met enige regelmaat publiceert in wetenschap
pelijke tijdschriften als Archives de l’Anthropologie Criminelle en
Revue Philosophique (Beirne 1987: 787; 2001: xiv).
Het mag duidelijk zijn dat Tarde een voorname positie innam in
de discussies in de sociale wetenschappen in de negentiende eeuw.
Vanuit historisch perspectief is het hierdoor de moeite waard om de
belangrijkste kwesties op een rij te zetten waarin Tarde stelling nam.
Zo keert hij zich tegen het positivistische denken van de crimineelantropologische richting waarvan de Turijnse arts Lombroso en zijn
werk L’Uomo delinquente uit 1876 een van de belangrijkste representanten is. Daarnaast laakt Tarde de veronderstellingen van de ‘morele
statistici’, zoals deze in de negentiende eeuw voornamelijk worden
gepersonifieerd door de Belgische sterrenkundige en demograaf
Adolphe Quetelet. En in de laatste, en misschien wel belangrijkste
plaats, verschilt Tarde met Durkheim van mening over de vraag in
hoeverre criminaliteit kan worden beschouwd en bestudeerd als iets
‘normaals’, dat wil zeggen, als een fenomeen dat overal voorkomt en
dat nooit volledig zal verdwijnen. Wat zijn de belangrijkste argumenten van Tarde in deze drie debatten?49
Theoretische debatten
Het eerste debat draaide om de kwestie of criminaliteit iets is wat bij
bepaalde personen is aangeboren. Zoals bekend zocht Lombroso de
oorzaken van criminaliteit in de aanleg van de misdadiger, en wel

49 Voor de weergave hiervan volg ik grotendeels Beirnes artikel Between classicism and
positivism (1987).
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in de fysieke en fysiologische eigenschappen van een persoon. Crimineel gedrag was een aangeboren afwijking die met fysionomie, de
kunst om aan het uiterlijk van een mens zijn persoonlijkheid af te
lezen, kon worden geïdentificeerd. Honend wordt in die tijd gesproken van ‘schedelmeters’. Tarde, en met hem andere wetenschappers,
hekelt de bewijzen die ten grondslag liggen aan de bevindingen
van Lombroso. Welbeschouwd, zo stelt Tarde, is het ondoenlijk om
het wetenschappelijk eens te worden over de aan de crimineel toe
te schrijven eigenschappen. Daarnaast is het onmogelijk om exact
vast te stellen of de veronderstelling van ‘geboren misdadigers’, dat
bepaalde mensen in de evolutie van de mensheid niet verder zijn
gekomen dan een primitief stadium, de onmiddellijke oorzaak is van
criminaliteit of dat zij louter het effect is van wisselende omstandigheden in iemands leven. Om zijn argumenten kracht bij te zetten,
haalt Tarde in La philosophie pénale het werk aan van Antonio Marro
die in zijn rapport Sui caratteri della donna criminale uit 1889 over de
conclusies van Lombroso schreef dat deze ‘soms uiteenliepen en zelfs
tegengesteld waren’ ([1890] 1912: 65). Marro had een studie verricht
naar 507 mannelijke en 35 vrouwelijke criminelen en hieruit kan volgens Tarde geen andere conclusie worden getrokken dan dat er van
Lombroso’s these van een crimineel type enkel ‘tekortschietende vermogens, pech en armoede’ ([1890] 1912: 67) overblijven.
Om zijn stelling te onderbouwen dat criminaliteit en recidive niet
kunnen worden verklaard aan de hand van biologische termen, wijst
Tarde ook op de studie La sociologia criminale (1889) van Napoleone
Colajanni. Hieruit blijkt onder meer dat de Italiaanse provincies met
het hoogste criminaliteitscijfer, het zuiden van Italië, juist gekenmerkt
worden door ‘de uitstekende gezondheid van de inwoners’ terwijl de
provincies met het laagste criminaliteitscijfer te maken hebben met
‘het grootste aantal lichamelijke ziektes en misvormingen’ ([1890]
1912: 237). Bovendien vraagt Tarde aandacht voor andere opvallendheden dan alleen lichamelijke eigenschappen die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van crimineel gedrag. Daarvoor maakt hij
opnieuw gebruik van het werk van Antonio Marro, alleen spreekt hij
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dit keer hij over een ‘sfeer van imitatie, opschepperij en kletspraat’
([1890] 1912: 66) tussen delinquenten die ertoe leidt dat specifieke
rolpatronen, ruilsystemen en gedragscodes worden ontwikkeld en
van elkaar worden overgenomen. Zo wijst hij op de tatoeages van
veel delinquenten en vergelijkt de gevangenis met een tatoeageshop.
Tot slot spreekt hij over het opvallende verschil in het aantal geregistreerde delicten tussen de Franse departementen. In plaats van met
aangeboren eigenschappen van personen hebben deze verschillen
in criminaliteitsniveau, zo schrijft Tarde in La criminalité comparée
(1886), veel meer van doen met sociale en persoonlijke omstandig
heden als armoede en alcoholisme.
Het tweede debat gaat over de wetenschappelijke status van de
statistiek, een discipline die opkomt in de negentiende eeuw en
zich voor een belangrijk deel richt op de studie van de menselijke
bevolking. Tarde kritiseert de these dat de statistiek in staat zou zijn
rake uitspraken te doen over de toekomst. Tegen Quetelets ‘wet van
de grote getallen’ voert Tarde ([1890] 1912: 299) aan dat hoe meer
observaties er worden verricht, hoe groter de inconsistenties zullen
worden van de uitkomsten. Onvermijdelijk leidt dit ertoe dat de zeggingskracht van de gepresenteerde resultaten zal inboeten aan voorspellende kracht. In dit verband wijst Tarde in Les lois de l’imitation
([1890] 1962: 33) op de grote schommelingen die zich in die tijd statistisch voordoen met betrekking tot het aantal geboortes, sterftegevallen en huwelijken. Terwijl Quetelet spreekt over een zekere mate van
regelmaat, laten officiële Franse bronnen juist zien dat tegen het eind
van de negentiende eeuw niet alleen de criminaliteitscijfers drastisch
stijgen, maar dat ook het aantal echtscheidingen, alcoholgebruik,
moord, doodslag en opsluitingen in inrichtingen fors toeneemt. Wat
de statistiek tot slot niet kan, is causale verbanden aantonen met
betrekking tot het ontstaan en de verspreiding van criminaliteit.
Zo hoeven factoren als slechte scholing en armoede volgens Tarde
helemaal geen indicatoren te zijn voor crimineel gedrag. Hoewel hij
met dit punt, zo schrijft Beirne (1987), niet afwijkt van wat Quetelet
beweert in Recherches sur le penchant au crime aux différents ages
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uit 1831, gaat Tarde verder door in La philosophie pénale te beweren
dat sommige criminelen in werkelijkheid een betere scholing hebben
gehad dan niet-criminelen: ‘al dit [onderwijs, MS] zou criminaliteit
weleens kunnen voorzien van nieuwe bronnen, zou haar methoden
kunnen veranderen en manier van werken, waardoor ze minder
gewelddadig wordt en meer listig, en waardoor haar kracht soms
zelfs zou kunnen toenemen’ ([1890] 1912: 378).
Het derde debat voert Tarde met Durkheim, die twee jaar na
Tardes benoeming in 1900 wordt aangesteld aan de Sorbonne om
achtereenvolgens in 1906 hoogleraar in de pedagogiek te worden en
in 1913 de eerste chaire de sociologie de la Sorbonne te bekleden. In
zijn werk besteedt Durkheim veel aandacht aan criminaliteit en in
het bijzonder aan de straf. In het recht zijn volgens Durkheim voor
iedereen geldende uitgangspunten vastgelegd. De straf is daarbij
vooral een morele aangelegenheid die de normatieve verhoudingen
van een gemeenschap bevestigt. Als zodanig heeft de straf, zo schrijft
Durkheim in De la division du travail social, ‘tot doel de wonden te
helen die zijn toegebracht aan de collectief gedeelde gevoelens’ (1893:
77). De straf is dus niet zozeer gericht op de gestrafte zelf, maar
voornamelijk op het versterken van de onderlinge solidariteit tussen
de rest van de bevolking. Het argument van Tarde met Durkheim
spitst zich toe op de vraag of criminaliteit een sociaal feit is met een
eigen aard. Zoals bekend zag Durkheim criminaliteit niet als een
pathologisch verschijnsel en zocht hij ook niet naar psychologische
argumenten om het gedrag van criminelen te verklaren. Durkheim
stelt dat criminaliteit een normaal maatschappelijk verschijnsel is
dat voorkomt in iedere samenleving. Zonder misdaad is een samen
leving zelfs onmogelijk. Criminaliteit wordt slechts abnormaal wanneer ze, zo schrijft Durkheim in Les règles de la méthode sociologique,
‘een te hoog peil bereikt en een bepaald niveau overschrijdt’ (1895:
66) waardoor de sociale cohesie in een samenleving wordt verzwakt.
Allereerst stelt Tarde de vraag wat ‘normaal’ is en betoogt dat achter het begrip een heel andere betekenis schuilgaat dan Durkheim
eraan geeft. In ‘Criminalité et santé sociale’ schrijft Tarde (1895a)
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dat criminaliteit een ‘conflict is tussen een groot aantal eerlijke mensen en een klein aantal criminelen, waarbij beide groepen normaal
handelen gegeven de doelen die ze afzonderlijk nastreven’. Verder
bestrijdt Tarde de stelling van Durkheim dat criminaliteit functio
neel kan zijn. Naast het feit dat de saamhorigheid in een samen
leving kan worden bevorderd door het strafbaar stellen van bepaalde
handelingen, is Durkheim ook van mening dat afwijkend gedrag
een noodzakelijk verschijnsel is voor gezonde sociale verhoudingen.
Misdaad, zo meent Durkheim, is ‘een daad die sterke, uitgekristalliseerde toestanden van het collectieve geweten schendt’ (1893: 43). En
precies doordat je kan optreden tegen afwijkend en strafbaar gesteld
gedrag, aldus Durkheim, worden normen herbevestigd. Tarde prijst
Durkheim dat hij de vraag heeft gesteld of criminaliteit ook een positieve betekenis kan hebben, maar hij stelt in ‘Revue critique’ en in
‘Criminalité et santé sociale’, beide uit 1895, ook de retorische vraag
aan Durkheim hoe functioneel criminaliteit is als ze andere personen
het slechte voorbeeld geeft om ook criminaliteit te plegen.
Durkheim: sociaal feit
Beirne komt alle eer toe dat hij als een van de weinigen aandacht heeft
gevraagd voor het grotendeels onvertaald gebleven gedachtegoed van
Tarde. Niet alleen laat hij de prominente plaats zien van Tarde in
de negentiende-eeuwse scholenstrijd, maar ook dat Tarde verschillende kwesties in de criminologie aan de orde stelt met betrekking
tot de studie van misdadig gedrag, de misdadiger, en de reactie van
de overheid op zowel dat gedrag als de persoon die er zich schuldig
aan maakt. Los van de vraag of Tarde deze kwesties allemaal oplost,
biedt zijn manier van kijken naar de sociale werkelijkheid naar mijn
mening nog steeds waardevolle inzichten. Wat ik in dit hoofdstuk
namelijk wil laten zien, is dat Tarde de basis heeft gelegd voor een
denken waarin orde niet wordt veralgemeniseerd tot een fenomeen
dat is losgekoppeld van alles wat het handelen zelf is. De vraag is dus
of hij in zijn werk en de debatten die hij voert niet een veel fundamenteler punt maakt over de manier waarop kan worden gekeken
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naar de maatschappelijke werkelijkheid. Je zou namelijk ook kunnen
zeggen dat Tarde in de discussie met Durkheim over de kwestie of
criminaliteit een sociaal feit is, stelt dat de werkelijkheid niet moet
worden opgevat als een stabiel geheel, maar als een voortdurend
proces van veranderingen, instabiliteiten en verschillen. Om dit dui
delijk te maken, moet eerst iets meer worden verteld over het object
van Durkheims sociologie en zijn opvattingen over moraliteit.
Het object van de sociologie, zo zou je de opvatting van Durkheim
kunnen samenvatten, zijn sociale feiten. Een sociaal feit, oftewel de
omschrijving wat het sociale nu precies bevat of afbakent, kenmerkt
zich doordat het van buitenaf dwang uitoefent op het individuele
gedrag en van invloed is op persoonlijke houdingen of behoeftes.
Voorbeelden van sociale feiten zijn juridische en morele regels, religieuze gebruiken, manieren van doen, praktijken en de taal waarin
we communiceren. Met deze sociale feiten maken we vanaf onze
geboorte kennis en daarbij leggen ze zich op een onontkoombare
wijze aan ons op. Ze bezitten als het ware een gebiedende en onzichtbare kracht waaraan je je niet kunt onttrekken. Zo is niemand verplicht de regels van de taal te accepteren of erin mee te gaan, maar
als je ze niet hanteert, is een natuurlijke en normale omgang met
andere personen zo goed als onmogelijk. Niet alleen kenmerkt een
sociaal feit zich volgens Durkheim doordat het van buitenaf vorm
geeft aan het doen en zeggen van individuen, het heeft bovendien
een eigensoortige werkelijkheid die niet kan worden herleid tot de
eigenschappen van losse individuen. Het is een zelfstandige entiteit
die het individu bepaalde ziens- en handelswijzen oplegt waar het
niet uit zichzelf toe zou zijn gekomen. In Les règles de la méthode
sociologique omschrijft hij een sociaal feit als dat wat ‘algemeen is op
het niveau van een gegeven samenleving, terwijl het toch een eigen
bestaan heeft onafhankelijk van de individuele verschijningsvormen’
(1895: 14). Vanuit dat perspectief, zo vat Laermans (1995) de zienswijze van Durkheim samen, is een sociaal feit niet alleen dwingend
en bovenindividueel, maar kan het ook als objectief (in de zin van
‘dingmatig’) worden begrepen.
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De kenmerken van een sociaal feit zijn het duidelijkst aanwezig
in Durkheims these van een conscience collective, de grootste gemene
deler van de inhoud van het morele bewustzijn van individuen in
een samenleving, dat zich manifesteert als een aparte grootheid en
de basis vormt voor de samenhang in de samenleving. Het collectief bewustzijn brengt kwalitatief andere gevoelens met zich mee dan
individuele voorstellingen. Ook heeft het specifieke kenmerken en
het vormt een eigen werkelijkheid, aldus Durkheim in De la division
du travail social (1893: 39). In meer algemene zin heeft het collectief
bewustzijn zo een dubbele betekenis, in de zin van een gedeelde cultuur en de voorstelling daarvan. In de grond is er dan sprake van
een gemeenschappelijk geheel of afgesloten systeem van collectieve
overtuigingen, normen, betekenissen en gewoonten dat voorafgaat
aan individuele handelingen, waardoor deze zich in het meest ideale
geval op een kenbare en voorspelbare manier voltrekken. De notie
van een collectief bewustzijn is vanzelfsprekend een abstractie, een
sociaal feit dat niet in directe zin kan worden bestudeerd, maar alleen
in de verwijzing naar andere, meer tastbare sociale feiten. Criminaliteit bijvoorbeeld ziet Durkheim als een inbreuk op de conscience
collective, dus op een cultureel gebaseerd lotsverbondenheid op
macroniveau.
Toch mag je hieruit niet afleiden dat voor Durkheim een samen
leving een volledig eigen en eeuwig bestaan leidt, alsof ze volkomen
los zou functioneren van de individuen die er deel van uitmaken.
Durkheim keert zich tegen een transcendente opvatting van de
samenleving waarin deze een realiteit heeft die onafhankelijk is
van de haar samenstellende individuen. Volgens Durkheim zorgt
de samenleving ook zelf dat door associaties van individuen specifieke manieren van doen en zeggen ontstaan die tezamen een collectieve eenheid vormen. Zo werkte hij in De la division du travail
social (1893) zijn theorie over solidariteit in verschillende typen van
samenleving nader uit. Volgens Durkheim beschikte de primitieve
samenleving over een mechanische solidariteit die gebaseerd was op
gelijkheid. De morele en sociale eensgezindheid tussen individuen
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wordt daarbij beheerst door een collectieve wil. Daarentegen kenmerkt de moderne samenleving zich door een organische solidariteit
die berust op verschillen en ongelijkheid. Hierin staan individuen
los van elkaar en wordt de onderlinge band gevormd door de complementariteit van functies in het arbeidsproces. Hiervoor zijn factoren verantwoordelijk als een nieuwe arbeidsverdeling en de sterke
groei van de bevolking waardoor onderlinge interacties alleen maar
toenemen. De overgang van een mechanische naar een organische
solidariteit weerspiegelt zich in het recht en de straf. In het artikel
‘Deux lois de l’évolution pénale’ (1900) stelt Durkheim dat met de
overgang van een primitieve naar een meer ontwikkelde samen
leving de zwaarte van de straf zal afnemen en het vertrouwen in de
gevangenis groter wordt.50
Om de discussie tussen Durkheim en Tarde goed te begrijpen,
is het belangrijk in te zien dat beide wetenschappers de interacties
tussen personen in een samenleving als een sociaal gegeven beschouwen. Welbeschouwd, zo zou Durkheim zeggen, liggen ze mede ten
grondslag aan de veranderingen die zich voltrekken op het niveau
van de morele solidariteit in een bepaald type van samenleving.
Maar, zo voegt Durkheim daar onmiddellijk aan toe, die interacties
hangen vooral af van de psychologische kenmerken van een individu
en de afzonderlijke omstandigheden waarin ze plaatsvinden. In dat

50 In Punishment and modern society (1990) formuleert Garland een macrosociologische kritiek op de ideeën van Marx, Foucault en Durkheim. Met betrekking tot
Durkheims opvattingen over criminaliteit en straf wijst Garland erop dat Durkheim
niet is geïnteresseerd in de onderliggende dynamiek van de veranderingen door de
geschiedenis heen, maar vooral in de kenmerken die kunnen worden toegeschreven aan een aparte vorm van morele orde. Voor innovatie en de sociale strijd achter
straffen is er in zijn sociologie weinig aandacht. Buiten beschouwing blijft daarmee,
zo schrijft Garland, dat ‘“de morele orde” of “het juridische systeem” altijd de uitkomst is van historische gevechten en een voortdurend proces van onderhandeling
en strijd’ (1990: 49). Die kritiek moet dus worden meegenomen en ik ben van mening
dat de inzichten van Tarde hiervoor de mogelijkheid bieden. In tegenstelling tot de
functionalistische insteek van Durkheim, waarin het handelen wordt verklaard aan
de hand van zijn sociale functies of nuttige gevolgen en het probleem van macht en
geweld terzijde wordt geschoven, benadrukt Tarde juist hoe handelingen in conflict
met elkaar kunnen komen en gevestigde patronen kunnen doorbreken.
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opzicht zijn interacties tussen personen geen fenomenen die voor
Durkheim eigen zijn aan de sociologie. In Les règles de la méthode
sociologique schrijft hij dat ‘sociale feiten des te objectiever kunnen
worden voorgesteld, naarmate ze meer verwijderd zijn van de individuele feiten die hen tot uitdrukking brengen’ (1895: 44). In dat licht
spreekt Durkheim van ‘socio-psychische fenomenen’; ze interesseren sociologen zonder dat ze het onmiddellijke onderwerp zijn van
hun studie. Volgens Durkheim moet ‘de bepalende oorzaak van een
sociaal feit namelijk altijd worden gezocht in de voorafgaande sociale feiten, en niet in individuele bewustzijnstoestanden’ (1895: 109).
Hij formuleert om die reden ook het adagium dat oorzaak en functie van sociale feiten alleen kunnen worden verklaard door andere
sociale feiten. Zo kunnen psychologische inzichten met betrekking
tot de associaties van individuen belangrijk zijn om de verandering
van solidariteit in een samenleving te begrijpen. Maar het is aan de
sociologie om die solidariteit vervolgens te bestuderen als zelfstandig
sociaal feit. Dit kan aan de hand van wetenschappelijke methodes en
modellen, zo laat Durkheim in zijn werk zien, waarmee zaken als het
aantal geboortes, huwelijken, zelfmoorden en de mate van criminaliteit kunnen worden geobjectiveerd en geverifieerd. Zonder in te gaan
op de individuele omstandigheden die een rol hebben gespeeld, kan
het jaarlijkse gemiddelde worden berekend van deze zaken die alle
een uitdrukking zijn van het gemeenschappelijke bewustzijn of de
moraliteit van een samenleving.
Tarde: interacties
Welke kritiek heeft Tarde nu op Durkheims relatief gesloten wer
kelijkheidsopvatting? Voor een goed begrip van zijn punt dat
Durkheim het sociale zo ver doordrijft dat voor de inbreng en betekenis van het handelen zelf geen plaats meer dreigt over te blijven,
is het nuttig langer stil te staan bij, zoals Tarde dat uitdrukt, zijn
‘pure sociologie’ of ‘algemene sociologie’ ([1890] 1962: ix-x). Terwijl
Durkheim, eenvoudig gesteld, meent dat sociale feiten als aparte
entiteiten moeten worden geanalyseerd (als iets op zichzelf), wijst
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Tarde op de interacties tussen personen die zich niet aan één moment
laten binden, maar zich ononderbroken blijven voortzetten in nieuwe
reeksen en hiermee zorgen voor voortdurende veranderingen in de
sociale werkelijkheid. Beide posities hoeven niet noodzakelijkerwijs
lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wel richten ze zich op een ander
onderzoeksveld.
In tegenstelling tot de functionalistische opvatting van Durkheim, die gericht is op de bestudering van de opvattingen en gedragswijzen die door een groep of collectiviteit als geheel zijn ingesteld,
zijn voor Tarde de interacties tussen individuen zelf een element dat
onderwerp dient te zijn van wetenschappelijk onderzoek. Je moet dit
zo begrijpen dat voor Tarde de metafysische betekenis die Durkheim
toekent aan een sociaal feit geen geldigheid of waarde heeft. Tardes
interesse ligt, om het zo te zeggen, in de dynamiek van de maatschappelijke realiteit zelf. Want hoe overtuigend en invloedrijk Durkheims
denken ook mag zijn in de twintigste eeuw, zijn onderzoek naar en
definiëring van een sociaal feit berust op de nooit onderzochte aanname dat er zoiets bestaat als een gedeelde overtuiging.51 Ondanks
de speciale status die Durkheim toekent aan die gedeelde overtuiging
blijft het mistig hoe deze tot stand is gekomen of wordt gevormd.
Durkheim veronderstelt zonder meer het bestaan ervan en doet geen
poging de vorming ervan gedetailleerd te onderzoeken of de verschijnselen te bestuderen waardoor ze wellicht ophoudt te bestaan.
De conscience collective functioneert met andere woorden als vertrekpunt van de bepaling van onderzoek, maar zonder dat de nuchtere vraag is gesteld: hoe kunnen we één geheel vormen met zoveel
verschillende individuen? Of, anders geformuleerd: hoe kan de gelijkenis worden verklaard van duizenden verschillende mensen? (Zie
ook: Deleuze 1968: 104-105; Deleuze & Guattari 1980: 267.)
In plaats van Durkheims concept van sociale feiten aan te vallen of de resultaten van zijn analyses over zelfmoord en religie ter

51 Zie bijvoorbeeld Solidariteit en slachtofferschap van Hans Boutellier (1993: 17-23)
voor een durkheimiaanse benadering van het veiligheidsvraagstuk.
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 iscussie te stellen, doet Tarde in zijn werk iets wezenlijk anders.
d
Enerzijds stelt hij de vraag naar de starheid van Durkheims aanname
van een c ollectief geheel dat schuilgaat achter de gedeelde solidariteit en moraliteit van een samenleving. Anderzijds vraagt hij hoe een
sociaal feit kan bestaan buiten de individuen zelf (zie ook: R
 hoads
1991: 119). Daarmee ontkent Tarde niet dat er tussen personen solidariteit of moraliteit kan bestaan, maar verlegt hij de aandacht naar
de wijze waarop tussen personen gelijkenissen ontstaan die een mate
van solidariteit of moraliteit met zich meebrengen. Durkheim veronderstelt simpelweg dat gelijkenissen zich vermenigvuldigen en
dat deze een eigen werkelijkheid vormen die relatief losstaat van het
individuele niveau. Moreel handelen betekent zo niets anders dan
dat iemand zich onderwerpt aan de kracht van het geheel dat regels,
normen en codes aan individuen van buitenaf oplegt. Maar deze
aanname, zo stelt Tarde, is niets anders dan een ‘ontologische illusie’ (1969: 115) die veel weg heeft van een herwaardering van Plato’s
ideeënleer. Gelijk aan Durkheims sociale feiten staan de ideeën bij
Plato voor eeuwige, onveranderlijke en alleen geestelijk te ervaren
oerbeelden van de dingen. De ideeën zijn zelf niet aan stof, tijd en
plaats gebonden, maar bevinden zich in een hogere wereld die volgens Plato voor eens en voor altijd vastligt en een autonoom, van het
denken onafhankelijk bestaan leidt. Dit betekent dat de waarheid van
deze ideeën transcendent is. Ze staan los van de dagelijkse werkelijkheid.
Tarde ziet meer in een ‘pure of algemene sociologie’ ([1890]
1962: ix-x) waarmee het algemene karakter van interacties kan worden geduid en die toepasbaar is op ieder sociaal feit. In dat opzicht
spreekt hij van ‘algemene wetten’ ([1890] 1912: 326) wanneer hij processen van interacties tussen individuen behandelt die zich ononderbroken blijven voortzetten in nieuwe reeksen. Hoewel de termen
‘algemene wetten’ en ‘algemene sociologie’ anders lijken te suggereren, kan de methode van Tarde niet als structuralistisch worden
gedefinieerd (zie ook: Barry & Thrift 2007). Komt met Durkheim de
aandacht vooral te liggen op niet direct waarneembare structuren
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die de grondslag vormen van de relaties in de sociale werkelijkheid,
met Tarde verschuift de interesse juist naar de relaties tussen personen in de sociale werkelijkheid zelf. Immers, voordat je aan de
vraag toekomt of er sprake is van een onderliggende structuur en
zo ja, hoe deze doorwerkt in het dagelijks handelen, moet worden
onderzocht hoe gelijkenis kan ontstaan in het handelen en communiceren van al die verschillende personen die deel uitmaken van
de sociale werkelijkheid. Tarde vindt die gelijkenis in de notie van
herhaling. ‘Elke gelijkenis is te wijten aan herhaling’, schrijft hij in
Les lois de l’imitation ([1890] 1962: 14). Evenwel betekent dit niet dat
er zich een lineair proces ontvouwt waarin personen elkaars gedrag
onafgebroken en monomaan blijven herhalen. Opnieuw in Les lois
de l’imitation schrijft Tarde dat herhaling bestaat bij de gratie van
variatie ([1890] 1962: 7): ‘Herhalingen en gelijkenissen (…) zijn de
noodzakelijke thema’s van de verschillen en variaties die bestaan in
alle fenomenen’ ([1890] 1962: 6). In Les lois sociales uit 1898 werkt hij
deze gedachte verder uit. Hij hanteert hiertoe een meer abstracte en
horizontale benadering van interacties tussen personen en spreekt
over ‘herhaling, oppositie en aanpassing’.
Goed beschouwd zoekt Tarde in zijn werk een middenweg tussen
de Scylla van een absoluut relativisme en de Charybdis van een absoluut absolutisme. Hierin valt een samenleving samen met een ‘groep
van personen die zich gemeenschappelijke kenmerken weet toe te
eigenen die oude kopieën zijn van hetzelfde model’ ([1890] 1962: 68).
In Les lois de l’imitation onderzoekt hij die gelijkenissen aan de hand
van reeksen van imitatie die hij verbindt met somnambulisme en hypnose, veel bediscussieerde concepten aan het eind van de negentiende
eeuw. Somnambulisme duidt op een toestand van halfslaap of slaapwandelen, waarbij de zintuigen normaal functioneren en mensen
allerlei dingen doen, maar hier geen herinnering aan hebben. Somnambulisme kan spontaan ontstaan of worden opgewekt door hypnose. In het spoor van Tardes denken is de samenleving dan ‘imitatie
en imitatie is een vorm van somnambulisme’ ([1890] 1962: 87). De
nadruk op somnambulisme en hypnose keert terug in La philosophie
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pénale als Tarde meer in detail ingaat op het idee dat hypnose ‘het
experimentele kruispunt is van psychologie en sociologie doordat het
de meest simpele soort van psychisch leven laat zien dat begrepen
kan worden vanuit de vorm van de meest elementaire sociale relatie’
([1890] 1912: 193). Vanuit een dergelijke conditionele formulering van
het handelen rekt Tarde de notie van een samenleving steeds verder
op. Hij wijst erop dat zelfs de kleinste eenheden als cellen, moleculen
en atomen een bepaalde organisatiegraad kennen en kleine ‘samenlevingen’ zijn. In Monadologie et sociologie schrijft hij dat ‘alles een
samenleving is en dat alle dingen samenlevingen zijn’ (1893: 58),
een zienswijze die Latour (2002) later heeft omschreven als een ‘een
plat samenlevingsargument’. In het kader van dit hoofdstuk is het
echter belangrijker dat vanuit Tardes perspectief van interacties het
durkheimiaanse primaat van een collectief geheel sterk wordt gerelativeerd. Bezien vanuit Tarde is er allereerst verandering, beweging
en verschil. Orde en stabiliteit komen achteraf. Ze vormen zich vanuit het procesmatige of veranderlijke karakter van de werkelijkheid,
als het tijdelijke stollingspunt van zich steeds vertakkende reeksen
van interacties die geen ‘dingen’ weergeven, maar gebeurtenissen die
nooit aan hun laatste betekenis toekomen.
Imitatie en …
Voor een antwoord op de vraag hoe interacties tussen personen zich
in het algemeen voltrekken en in het bijzonder op welke wijze veranderingen en variatie optreden in het dagelijks handelen en communiceren, ontleedt Tarde met een pincet en een scherp mes de
sociale werkelijkheid. Hij maakt een systematisch onderscheid tussen processen van imitatie en uitvinding, twee reeksen van interactie
die ieder een realiteit op zichzelf vormen, maar elkaar ook beïnvloeden. Tarde definieert imitatie als de beweging waardoor iets wordt
herhaald en zich verspreidt en stelt het in de plaats van begrippen
als autoriteit en gehoorzaamheid, termen die tot dan toe gebrui
kelijk waren in de sociale-theorievorming. In het voorwoord van de
tweede druk van Les lois de l’imitation spreekt hij van ‘de werking
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op een afstand van de ene geest op een andere’ ([1890] 1962: xiv) en
van ‘iedere interpsyschische fotografie, gekozen of ongekozen, passief of actief’ ([1890] 1962: xiv). Concreet houdt dit in dat personen
elkaars doen en zeggen bewust of onbewust imiteren, bijvoorbeeld
door een bepaalde manier van handelen over te nemen, variërend
van een manier van werken (procedé) tot een wijze van kleden
(mode) of muzikale voorkeur (stijl). Maar imitatie kan ook in uiterst
kleine bewegingen zitten, bijvoorbeeld in minuscule aanpassingen
van het gedrag wanneer jongeren bepaalde uitdrukkingen van elkaar
overnemen of dezelfde lichaamsbewegingen maken. Zo laat De Jong
in Kapot moeilijk (2007) zien hoe Marokkaanse jongeren handelen
overeenkomstig gedeelde straatwaarden en de hieraan gekoppelde
normen over welk gedrag onder bepaalde omstandigheden goed of
slecht is. Meer in het bijzonder toont De Jong aan dat verklaringen
als ‘typisch Marokkaans’ tekortschieten om delinquent groeps
gedrag onder Marokkaanse jongeren te verklaren. Argumenten die
wijzen op een Marokkaanse (krijgs)cultuur met mannelijke deugden
als moed, eer en respect tonen niet aan waardoor juist Marokkaanse
jongeren vaak groepen vormen die door de buitenwereld als confronterend en bedreigend worden gezien. Beter is dit te verklaren, zo
betoogt De Jong (2007: 211), door te kijken naar de dynamiek van
groepsprocessen en de bijzondere omstandigheden waarin jongeren
in bepaalde buurten opgroeien. Treffende gelijkenissen komen dan
tot stand door het imiteren van elkaars gedrag en het delen van betekenis die aan bepaalde handelingen wordt toegekend.
In dit verband is het van belang te wijzen op het zich vertakkende
karakter van reeksen van imitatie. Dit betekent dat in de verspreiding
allerlei nieuwe reeksen zich vormen die elkaar kunnen kruisen waardoor nieuwe relaties ontstaan die weer andere reeksen van imitaties
voortbrengen. Door nieuwe reeksen aan bestaande reeksen toe te
voegen blijft de mogelijkheid tot creatie open en een s ociaal-cultureel
veld in beweging. In dat opzicht moet ook criminaliteit worden
benaderd, zegt Tarde in La philosophie pénale, als ‘een fenomeen van
imiterende verbreiding’ ([1890] 1912: 362). Vormen van criminaliteit
verspreiden zich ‘als ieder ander industrieel product, als ieder ander
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goed of slecht idee’ ([1890] 1912: 338). Hij beweert daarmee niet dat
criminaliteit als een afzonderlijke entiteit kan worden bestudeerd,
apart van andere fenomenen in de samenleving. De vraag is
‘of de verscheidene andere fenomenen van imitatieve verspreiding,
welke samengevoegd beschaving worden genoemd (…) de voortgang
van de vermenigvuldiging van criminaliteit voeden of belemmeren.
Of liever, het doel is te ontdekken, als dat mogelijk is, welke van deze
verschillende gedistribueerde voorbeelden, die instructie, religie, politiek, commercie, industrie worden genoemd, de groei van criminaliteit
voeden of belemmeren.’ ([1890] 1912: 362)

Om dit differentiatieproces te verduidelijken, maakt Tarde een
onderscheid tussen twee wetten ([1890] 1962: 140 e.v.). Iets wordt
geïmiteerd, en dan spreekt hij van een ‘logische wet’, wanneer dat
gebeurt vanuit het idee dat het bijdraagt aan een hoger doel of doordat het wordt geacht het probleem beter op te lossen dan andere uitvindingen. Vaker dan rationele of doordachte overwegingen wordt
er echter geïmiteerd volgens ‘extra-logische wetten’. Bij deze wetten
gaat het meer om cultureel bepaalde oorzaken, maar ook psychologische en sociologische invloeden spelen hierbij een rol. Beperken we
ons tot de kwestie van onveiligheid, dan laat Tarde zien dat bepaalde
vormen van criminaliteit en overlast steeds vaker voorkomen doordat de interacties tussen verschillende personen in aantal toenemen,
van het platteland naar de stad, van de aristocratie naar de burgerij. In dat verband noemt hij de beruchte zaak van het kindermeisje
Henriette Cornier, die in 1825 in Parijs een kind van negentien
maanden onthoofdde en het hoofd vervolgens uit een raam gooide.
Niet lang daarna geven volgens Tarde ook andere verpleegsters toe
aan een ‘onweerstaanbaar verlangen om de keel af te snijden van de
kinderen van hun bazen’ ([1890] 1912: 340).52
52 In zijn colleges van 5 en 12 februari 1975 behandelde ook Michel Foucault (2003)
de casus van Cornier, zonder Tarde hierbij aan te halen. In deze collegereeks onderzoekt hij het ontstaan van het begrip abnormaliteit. In het geval van Cornier was
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… uitvinding
Met algemene wetten doelt Tarde op het feit dat het proces van imitatie niet alleen een rol speelt in het sociale leven, maar ook op gebieden als de geologie, astronomie en de scheikunde. Weliswaar noemt
hij de wetten ‘algemeen’, de uitwerking is op ieder gebied steeds
anders. Het fenomeen van uitvinding neemt in dit geheel een bijzondere plaats in. Tarde definieert een uitvinding als ‘een combinatie
van ongelijksoortige imitaties’ (1969: 153). Ook uitvindingen vertakken zich volgens Tarde als reeksen, als verbindingen van een keten
met ‘variabele intervallen, soms van een paar dagen of maanden,
soms van verschillende eeuwen’ (1969: 160). Daarbij voegen ze zich
in reeksen van imitaties waardoor ze als een vlek uitbreiden en een
sociaal-cultureel veld steeds meer gelijkenis zal krijgen. Hoe moet
je dit begrijpen? Uitvindingen verspreiden zich, om een favoriete
analogie van Tarde te gebruiken, als rimpelingen in water, bewegend
naar de grens van een gebied totdat ze in contact komen met een
ander obstakel. Dit obstakel zal volgens Tarde dikwijls de imitatie
van een eerdere uitvinding zijn en vanuit hun botsing of conflict ontstaat een nieuw product, dat wil zeggen, een nieuwe uitvinding die
op haar beurt weer kan worden geïmiteerd totdat ze wederom in contact komt met nieuwe obstakels. Vanuit deze analogie is de samenleving één groot irrigatiesysteem; met stromen, onderstromen en
tegenstromen die alle voortdurend in beweging zijn (Van G
 inneken
1992: 200).
Een uitvinding is in dit verband pas sociaal, zo schrijft Tarde in
Les lois sociales ([1898] 2000: 23, 78), wanneer ze wordt geïmiteerd
in het sociale leven. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien doen
uitvindingen die niet worden geïmiteerd er volgens Tarde niet toe

er volgens Foucault geen sprake van een duidelijk motief of belang om het kind
te doden. Tegelijkertijd vertoonde Cornier ook geen tekens van gekte of zwakzinnigheid. Met het ontbreken van een rationele verklaring voor haar gedrag worden de uitgangspunten van het recht en de uitoefening van een straffende macht
(‘de b
 eccariaanse dynamiek’) volgens Foucault ‘bevraagd, uitgedaagd, verstoord,
opnieuw in spel gebracht, gekraakt en ondermijnd door dit paradoxale feit van een
motiefloze handeling’ (2003: 129).
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([1890] 1912: 396 nt. 1). Dit betekent dat een uitvinding pas effecten produceert wanneer ze wordt opgenomen in reeksen van imitaties die ‘achter elkaar, stuk voor stuk, in het domein vallen van
het gewone, het traditionele, en het gebruikelijke’ ([1890] 1912: 118).
Alleen wanneer ze is opgenomen in een krachtige imitatiegolf, kan
een uitvinding dus op een bepaald punt doorbreken in de sociale
werkelijkheid. Hierbij gaat het om kleine en grote imitaties, om imitaties die plaatsvinden gedurende een korte en lange termijn. Het
lot van een uitvinding hangt zo af van het gedrag van anderen, een
wetmatigheid die overigens ook van toepassing is in de universitaire
wereld en het belang dat hierin wordt gehecht aan goede citation
index-scores (zie ook: Latour 1987).
Om een beter begrip te krijgen van het idee dat een kleine uitvinding grote sociale gevolgen kan hebben, wil ik een uitstapje maken
naar de dans ‘de twist’. Deze ontstaat in de jaren 1950 en zorgt voor
een nieuwe rage op de dansvloer. Bij de twist maakt het bovenlichaam
een draaiende beweging waarbij de armen worden opgetild terwijl
het onderlichaam een tegengestelde beweging maakt. Het bijzondere
van deze dans is dat hij bijna zonder lichamelijk contact met een partner kan worden uitgevoerd. Hoe klein de aanpassing van het lichaam
ook is op de maten van de muziek, het effect ervan is groot doordat
met de dans de traditionele verhouding tussen man en vrouw volledig op haar kop wordt gezet. Om te twisten heeft de vrouw voor het
eerst geen danspartner meer nodig. De man is n
 amelijk niet langer
de leider op de dansvloer. In al zijn grootse kleinheid staat de twist
dan ook bekend als de dans van de vrouwelijke emancipatiebeweging. ‘It takes two to tango’, luidt het gezegde, ‘but one to twist’.
Hoewel uitvinding en imitatie niet hiërarchisch tegenover elkaar
zijn te plaatsen – het zijn immers krachten die elkaar wederzijds
beïnvloeden – lijkt Tarde in zijn benadering toch sterk vast te houden
aan het klassieke begrip van genie, zoals dat onder meer terug is te
vinden in Kants Kritik der Urteilskraft uit 1790. Een genie beschikt
volgens Kant over een creativiteit die wordt gekenmerkt door een
autonome (autonomie is letterlijk ‘zelf-wetgeving’) vormgeving. Deze
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persoon heeft oog voor datgene wat voor anderen niet meer is dan
toevallig of triviaal. Op vergelijkbare wijze schrijft Tarde uitvindingen meer dan eens toe aan het vermogen van ‘werkelijk grote mannen’. In La philosophie pénale stelt hij dat deze personen de massa
kunnen hervormen en beetje bij beetje naar zichzelf weten te plooien
([1890] 1912: 164-165). Tegelijkertijd biedt deze rationalistische visie
voor Tarde slechts een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat we
‘meer imiteren dan innoveren’ ([1890] 1962: 98). In tegenstelling tot
de meer rationele benadering van Durkheim spreekt Tarde in navolging van Théodule Ribots’ Essai sur l’imagination créatice uit 1900
ook over andere zaken die van invloed kunnen zijn op het ontstaan
van nieuwe uitvindingen, zoals ‘angst of woede, verdriet of vreugde,
haat of liefde’ (1969: 150). In Les lois de l’imitation weigert hij dan
ook een onderscheid te maken tussen bewuste en onbewuste uitvindingen:
‘Ik heb zeker deze naam [uitvinding, MS] toebedeeld aan alle individuele initiatieven, niet alleen zonder in ogenschouw te nemen tot in
welke mate zij zelfbewust zijn – want het individu is vaak onbewust
innovatief, en, feitelijk is de meest imitatieve mens op de een of andere
wijze een vernieuwer – maar zonder de minst mogelijke aandacht te
besteden aan de graad van moeilijkheid of van de waarde van de innovatie in kwestie.’ ([1890] 1962: xiv)

Niettemin laadt Tarde toch de verdenking op zich dat een uitvinding een strikt individuele aangelegenheid is en imitatie een zaak
is van twee aparte individuen. Anders gezegd, in hoeverre houdt
Tardes benadering niets anders in dan een pleidooi voor de beoefening van ‘psychologisme’ of ‘spiritualisme’? In Différence et répétition
weerspreekt Deleuze de kritiek dat achter Tardes algemene sociologie een interpsychologisme verborgen zou gaan. Volgens Deleuze
bewerkstelligt Tarde een ‘microsociologie die niet noodzakelijkerwijs
betrekking heeft op wat er gebeurt tussen individuen, maar die in
de kiem al te vinden is in een enkel individu: bijvoorbeeld, a arzeling
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 pvatten als “minuscule sociale weerstand” of creatieve verandeo
ring als “minuscule sociale aanpassing”’ (1968: 105). Wat met andere
woorden op een individueel niveau gebeurt, is altijd in relatie tot een
sociaal veld waarvan die persoon deel uitmaakt. Ook is het zo dat je
met Tarde ervan uit dient te gaan dat de interactie niet is te reduceren
tot de kwaliteiten van het individu, dat wil zeggen, van de substantie
of het subject waaraan het refereert of wordt toegeschreven. Net als
bij Foucault en Deleuze drukken Tardes grondbegrippen en hun verklarend vermogen zich uit in de manieren waarop er verbindingen
met andere elementen ontstaan. Er bestaan dus geen louter intern
psychologische factoren, los van koppelingen die het doen en denken stimuleren. In dat opzicht is affect een bruikbaar begrip. Affecten
zijn geen persoonlijke emoties of toestanden; het zijn intensiteiten die
in interacties worden overgedragen. Het affect, het raken en geraakt
worden, gaat daarmee verder dan de individuele ervaring. Als zodanig is het basale element van de werkelijkheid dus niet het individu of
het geheel, maar reeksen van relaties die verschil produceren, bewegingen waardoor iets kwalitatief en kwantitatief in beweging wordt
gezet.
Het behoeft weinig betoog dat voor zover Tarde probeerde wetten op te stellen die zouden kunnen concurreren met de wetenschappelijke kennis over het gedrag van personen, hij niet in zijn opzet
is geslaagd. In tegenstelling tot wat hij misschien hoopte, zijn de
concepten van imitatie en uitvinding niet in staat geweest huidige
psychologische en sociologische inzichten en onderzoeksmethoden
in populariteit te evenaren. Niettemin is het probleem waar Tarde
zich voor stelde onverminderd actueel. Juist ten aanzien van de vraag
hoe veranderingen zich voltrekken in de werkelijkheid en hoe in en
vanuit die veranderingen nieuwe ordeningen ontstaan, is nog veel
onduidelijkheid. Terwijl Durkheim de nadruk legt op macrosociologische factoren die de eenheid van een samenleving voor een lange
periode in stand houden, laat Tarde zien dat de sociale context altijd
minder gestructureerd en minder vanzelfsprekend is dan we geneigd
zijn te denken. Niet eenheid, maar juist variatie en verandering ziet
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hij als wezenskenmerk van de werkelijkheid (zie ook: Alliez 2001;
Van T
 uinen 2009: 285). En juist dat laatste aspect verraadt Tardes
algemene inzet, namelijk het idee dat veranderingen verklaard kunnen worden vanuit de sociale relaties tussen personen. Deze relaties,
de gedragspatronen die zich hieruit ontwikkelen, en de ordeningen
die vervolgens in een sociaal veld ontstaan, staan in zijn verklaring
centraal.
Dit alles leidt tot de conclusie dat naast het vraagstuk van orde
er altijd een tweede vraagstuk operationeel is dat we maar al te vaak
geneigd zijn te vergeten. Het niveau van stabiliteit, dat ik in dit boek
‘molair’ noem, is maar één deel van het verhaal. Tegelijkertijd is er
verandering, een ‘moleculair’ niveau met een heel eigen dynamiek.53
Beide niveaus vat ik op als twee manieren van kijken naar dezelfde
maatschappelijke werkelijkheid. In de volgende paragrafen zal ik
beide niveaus verder uitwerken, zowel naar aard als functie. In het
derde deel van dit boek pas ik ze ook toe in het empirische onderzoek
naar securiteitsassemblages in de veiligheidszorg.
Molair
Voor een tentatief antwoord op de vraag wat de aard en functies
zijn van het molaire, maak ik een uitstapje naar de wetenschap van
de thermodynamica, een onderdeel van de natuurwetenschappen
die interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes
op een macroscopisch niveau. Daarin duidt de term molair op een
bepaalde grootheid van een stof. Net als een dozijn of een gros is
een ‘mol’ een aanduiding voor een aantal. Een mol van een stof is

53 De termen zijn ontleend aan het werk van Deleuze waarbij ik er een eigen invulling
aan heb gegeven. Voor Deleuze verwijzen ze naar een vaste toestand (‘état solide’),
waarin moleculen zich niet vrij kunnen verplaatsen, en een vloeibare toestand (‘état
liquide’), waarin moleculen zich vrij verplaatsen en door elkaar schuiven. Daarnaast spreekt Deleuze nog van een gasvormige toestand (‘état gazeux’) waarin alle
moleculen een vrije baan hebben (1983: 121; 2003: 280). In zijn filmboeken herkent
Deleuze een gasvormig beeld in de Franse filmschool (Jean Renoir, Marcel L’Herbier,
Jean Epstein), de beelden van Dziga Vertov en de Amerikaanse experimentele film
(Michael Snow). Met de Franse school doelt Deleuze (1983: 80) op het Frans impressionisme en surrealisme (1918-1930) en het poëtisch realisme (1930-1945).
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de atomaire of moleculaire massa van die stof, uitgedrukt in gram,
en deze massa heet de molaire massa (Beavon & Jarvis 2003: 20-21).
Zo wordt het volume van 1 mol gasdeeltjes het molaire volume van
een gas genoemd en voorgesteld door het symbool Vm. Om informatie te verschaffen over het aantal moleculen of formule-eenheden
wordt gebruikgemaakt van de stofhoeveelheid n, uitgedrukt in mol.
Hierbij speelt de ontdekking van de Italiaanse natuur- en scheikundige Amedeo Avogadro (1776-1856), een specialist op het terrein van
gassenchemie, een belangrijke rol.
In 1811 liet Avogadro zien dat het volume van een ideaal gas bij
gelijke druk en temperatuur evenredig is aan het aantal deeltjes. Uit
zijn experimenten volgt dat twee gelijke volumes van verschillende
gassen bij gelijke temperatuur en druk over dezelfde hoeveelheid
deeltjes beschikken. Deze deeltjes kunnen moleculen of atomen zijn,
maar ook ionen of subatomaire deeltjes, denk bijvoorbeeld aan elektronen. Op die manier kan worden gesteld dat het aantal moleculen
in een gas onafhankelijk is van de grootte of de massa van de gasmoleculen. Een mol van welk gas ook neemt met andere woorden bij
een bepaalde druk en temperatuur steeds eenzelfde volume in. Op
grond hiervan is het mogelijk de molecuulmassa van een gas af te
leiden en door gassen met elkaar te laten reageren ook iets te zeggen
over de samenstelling van een molecuul. Vervolgens is het nog maar
een kleine stap naar het getal van Avogadro dat duidt op het aantal
moleculen in een mol stof. Het aantal deeltjes in één mol is ongeveer
gelijk aan 6,02214 × 1023 mol−1. Deze grootheid staat bekend als de
constante van Avogradro en geeft de orde van grootte aan voor het
aantal deeltjes waaruit een systeem bestaat dat aan de wetten van de
klassieke dynamica voldoet (Prigogine & Stengers ([1984] 1985: 140).
De grootte van dit getal is moeilijk voor te stellen. Aan de hand van
computermodellen is berekend dat het getal gelijk is aan het aantal
deeltjes popcorn dat nodig is om de gehele Verenigde Staten te bedekken onder een laag van 14.4 kilometer (Bryson 2003: 93 nt.). Tot op
de dag van vandaag wordt de constante van Avogadro gebruikt om
de hoeveelheid stof in te schatten die wordt geproduceerd tijdens een
chemische reactie.
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Naar mijn mening zijn aan de hand van de inzichten van Avogrado raakvlakken te schetsen met inzichten uit de sociale wetenschappen rondom het probleem van stabiliteit en verandering. Een
van de grootste voordelen van ontdekkingen in andere disciplines
is dat ze nieuwe ‘denkgereedschappen’ (Prigogine & Stengers [1984]
1985: 221) of ‘gereedschapskisten’ (Foucault 1980: 145) aanreiken om
andere systemen te benaderen. Ik ben mij er vanzelfsprekend van
bewust dat het hier gaat om drastische vereenvoudigingen van deze
ontdekkingen. Dit laat evenwel onverlet dat er wel degelijk analogieën
kunnen worden getrokken tussen de natuur- en geesteswetenschappen en dat wetenschappelijke functies kunnen worden omgevormd
tot concepten die weer kunnen worden toegepast of overgedragen op
andere kennisvelden, zoals de sociale wetenschappen in het algemeen
en het veiligheidsdenken in het bijzonder. Hoewel het onderscheid
tussen de natuur- en geesteswetenschappen sinds enkele eeuwen is
geïnstitutionaliseerd in aparte faculteiten op de universiteiten, is die
scheiding niet zonder meer een onproblematisch gegeven. Zo hielden natuurwetenschappers als Leibniz en Newton zich nadrukkelijk
ook bezig met filosofische vraagstukken en is het maar de vraag hoe
zinvol het is de mens te bestuderen in losse delen (geest, brein, DNA,
sociaal lichaam) in plaats van de samenhang ervan te benadrukken.
De natuurkundige definitie van het begrip molair past naar mijn
mening in een lange traditie van begrippen die ook in de sociale
wetenschappen worden gehanteerd om de maatschappelijke wer
kelijkheid te beschrijven en in te kaderen. Het gaat om begrippen die
uitdrukking geven aan, wat ik zou willen noemen, een vaste toestand
waarin de losse delen stevig aan elkaar zijn gebonden en een onlosmakelijke eenheid vormen. Je kunt hierbij denken aan de eerdergenoemde denkmodellen van de klok en het lichaam om uit te drukken
dat een sociaal veld (organisatie, maatschappij, mens) werkt als een
machine. Talloos zijn de voorbeelden waarin een samenleving of een
volk als een ondeelbaar lichaam wordt opgevat dat bepaalde eigenschappen heeft en over een essentie beschikt. Een van de meest tot
de verbeelding sprekende voorbeelden is opnieuw Hobbes’ Leviathan
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([1651] 2007) waarin hij zijn politieke filosofie ontvouwde over een
georganiseerde samenleving. De beroemde afbeelding op de omslag
van het werk illustreert de gedachte van een sociaal lichaam en zijn
onderdelen. Je ziet hoe dat lichaam is opgebouwd uit ontelbare kleine
lichaampjes die de onderdanen van de soeverein representeren. Het
sociaal lichaam wordt als een geheel voorgesteld dat bestaat uit losse
delen die niet alleen het geheel in stand houden, maar het ook optimaal laten functioneren. Vanzelfsprekend kan dat lichaam ziek,
zwak of misselijk worden. Genezing of zuivering is dan geboden.
Weliswaar is deze beeldspraak in de meeste gevallen metaforisch, de
scheidslijn tussen letterlijk en metaforisch, zo heeft de geschiedenis
van de mensheid laten zien, blijkt echter vaak dunner te zijn dan we
aanvankelijk denken.
Hoe krachtig het molaire denken in de West-Europese geschiedenis is, heeft Schinkel aangetoond in zijn uitgebreid gedocumenteerde boek Denken in een tijd van sociale hypochondrie (2007: 47
e.v.; zie ook: 2008: 17 e.v.). Zo gebruikte Plato het in de beschrijving
van de stadstaat in zijn Politeia waarbij aan het hoofd de rede stond,
de nobele inborst gevormd werd door de wachters en het volk plaats
had in de onderste delen van het sociaal lichaam. Het staat ook aan
de basis van het christelijk sociaal denken met als voorbeeld het werk
Policraticus (1159) van John of Salisbury waarin de koning, als plaatsvervanger van God op aarde, het hoofd is van het sociaal lichaam
en de boeren de belichaming zijn van zijn voeten. Iets vergelijkbaars
gebeurt aan het eind van de middeleeuwen met de intrede van de
absolute staat, vervolgens in de maatschappelijke orde na het Ancien
Régime, gesymboliseerd door de onthoofding van Louis XVI in
1793, en uiteindelijk in de moderniteit via het werk van sociologen
als Spencer, Comte en Durkheim die de werkelijkheid opvatten als
één groot organisme.
Weliswaar is er door de eeuwen heen geen duidelijke definitie
van het molaire denken te geven, vier bepalende kenmerken ervan
dringen zich wel op. In de eerste plaats gaat het zoals gezegd uit van
het bestaan van een sociaal geheel dat strikt kan worden afgebakend.
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In de tweede plaats veronderstelt het dat dit geheel is opgebouwd of
bestaat uit losse delen. Afhankelijk van het geheel dat wordt beschreven, kunnen deze delen bijvoorbeeld individuen, families of corporaties zijn. In de derde plaats ligt het primaat in dit denken bij het
geheel. De delen worden verondersteld te bestaan omwille van het
geheel. Dit houdt in dat het geheel een relatieve autonomie heeft ten
opzichte van de delen. In de vierde plaats hecht dit denken veel belang
aan een harmonieuze orde. Het geheel kan pas goed functioneren
wanneer er tussen de delen orde en harmonie bestaat. Voor ruis of
noise, de muzikale pendant van chaos, is geen plaats. Ruis wordt als
een hindernis gezien, ze zou de orde van het geheel verstoren. Om
die reden is het geheel erop gericht ‘frictie’ – een term die DeLanda
(1991: 60-61) gebruikt voor het oncontroleerbare en onzekere – zo
goed mogelijk uit te sluiten.
Relevant is hier dat het molaire eveneens dominant aanwezig is
in het hedendaagse sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Van Calster
(2005b; 2006) schrijft dat, net zoals de meeste bèta-onderzoekers, ook
onderzoekers van de sociale werkelijkheid de neiging hebben om deze
op te breken in losse stukken en deze stukken vervolgens te onderzoeken aan de hand van bepaalde wetmatigheden. Deze methode laat
zich kenmerken door het opdelen van de werkelijkheid en door het
richten van de aandacht op afgebakende en controleerbare elementen. De drang tot verdelen, opdelen, fragmentariseren en atomiseren
leidt ertoe dat onderzoekers de delen onderzoeken op wat deze bijdragen aan het geheel. Dit betekent dat het geheel wordt bestudeerd
als een zelfstandig functionerend ‘ding’ waarin niets zomaar kan
gebeuren of plaatsvinden, dus als een autonome kracht die een intentie heeft en verantwoordelijk kan worden gesteld. Door op die manier
naar de maatschappelijke realiteit te kijken, richt de aandacht zich op
het geheel dat het handelen van personen in beweging zet. Op ieder
moment kan het geheel hierbij stil worden gezet om er een momentopname van te maken. Een handeling is zo ingesloten in een geheel
dat altijd vooraf is gegeven en dat bepalend is voor de interacties tussen personen zelf. De interacties worden immers gelokaliseerd in een
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systeem dat zich vóór de handelingen van actoren zelf bevindt. De
consequentie hiervan is dat handelingen als het ware geïsoleerd kunnen worden van de elementen in dat geheel en zich op een kenbare en
voorspelbare manier voltrekken. Impliciet worden ze verondersteld
‘hetzelfde’ te zijn. Ik zou dit het they all look alike-syndroom willen noemen. Dit syndroom zorgt ervoor dat handelingen altijd het
omkeerbare verband lijken te hebben van ‘indien A, dan B’ en de
rechtlijnigheid volgen van één serie, namelijk de lijn die gaat van een
gekend verleden via het heden naar een zekere toekomst. Onderzoekers die aan het they all look alike-syndroom lijden, herleiden interacties tussen personen tot de functionaliteit van het geheel, dat wil
zeggen, tot de mate waarin de interacties bijdragen aan de al of niet
expliciet geformuleerde doelen en uitgangspunten daarvan. Maar er
is meer aan de hand.
Moleculair
Het molaire is slechts één beschrijvingsniveau om hypothesen over
handelingen van personen uit af te leiden. Het probleem is dat dit
niveau een zeer eendimensionale manier is om te kijken naar de
alledaagse werkelijkheid. In deze benadering wordt, zo kan worden
geconcludeerd, weinig of geen aandacht besteed aan processen die
onzeker van aard zijn en zich dus moeilijk laten controleren of voorspellen. In plaats daarvan krijgt elk ‘ding’ in de zin van een hanteerbaar element zijn eigen ‘plaats’ toegewezen in een afgebakend geheel.
Het geheel functioneert zo als een wetmatig gegeven. Het eenzijdige
karakter van deze manier van kijken blijkt uit het feit dat er weinig
aandacht is voor de diversiteit van de personen die in de dagelijkse
praktijk handelen. De handelingen van deze personen worden verondersteld hetzelfde te zijn. Op die manier kenmerkt het molaire
zich door uniformiteit en het gelijkmaken van verschillen. Daarmee
berust het op het metafysische idee dat menselijke interacties uiteindelijk allemaal met elkaar in overeenstemming kunnen worden
gebracht en beantwoorden aan het doel van een geheel.
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Maar alleen oog hebben voor het vraagstuk van functionaliteit leidt naar mijn mening tot een drastische vereenvoudiging van
dezelfde maatschappelijke werkelijkheid. Op die manier wordt het
molaire geaffirmeerd als het positief algemene, zonder rekening te
houden met de pool van spontaniteit, het toevallige, heterogene en
onvoorspelbare. Sterker nog, het valt op dat het molaire niveau er
niet ermee overweg kan en deze zaken weglaat uit het onderzoekskader. Als zodanig laat het geen echte veranderingen en transformaties toe en weigert het de vele reeksen van interacties tussen mensen
van vlees en bloed te onderkennen die niet zijn te controleren of te
beheersen. De conclusie hieruit is dat het molaire slechts greep krijgt
op een deel van de onderhavige problematiek in de alledaagse werkelijkheid. Om die reden zou het de eigen pretenties moeten relativeren en meer recht moeten doen aan een permanent en dynamisch
worden dat zich niet of moeilijk laat formaliseren of laat interpreteren vanuit reeds geconstitueerde categorieën of abstracte begrippen.
In plaats van het oncontroleerbare en onzekere te beschouwen als
een kwaad dat zoveel mogelijk moet worden geneutraliseerd, kun je
namelijk ook de creativiteit of productiviteit benadrukken die inherent is aan het oncontroleerbare en onzekere. Ik doel hier op het feit
dat het laatste de opgelegde orde in beweging zou kunnen krijgen.
Met deze constatering ben ik terechtgekomen bij een niveau dat
veel minder dan het molaire gehoorzaamt aan eenduidige wetten
of algemene principes. Zo valt het molaire niet te begrijpen zonder
het moleculaire, eveneens een begrip uit de fysica, waarmee ik een
veranderlijke of vloeibare toestand wil uitdrukken die onvolledig is
en nooit verabsoluteerd kan worden. In tegenstelling tot een vaste
toestand zijn deeltjes in een vloeibare toestand los van elkaar en
voortdurend in beweging (Kubinga 2003: 65). De verklaring voor
deze instabiliteit wordt gevonden in de krachtsverhoudingen tussen
moleculen. Om de dynamiek tussen moleculen (eiwitten, lipiden,
metabolieten) te concretiseren, spreken chemici over interacties.
Hoewel wetenschappers het erover eens zijn dat het hier gaat om
een van de meest fundamentele niveaus van interactie, is nog lang
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niet alles bekend over de onderlinge bewegingen van moleculen ten
opzichte van elkaar en de interacties tussen verschillende moleculen. Zo bestaat er onvoldoende inzicht in de manier waarop moleculen interacties met elkaar aangaan en zich onverwachts ordenen in,
wat in de natuurkunde wordt genoemd, ‘zelfassemblages’ (Sijbesma
2007). Zo is de natuur een fraai voorbeeld van een zelfassemblage
van moleculen, maar het controleren van de vorm en structuur van
zelfassemblerende systemen leidt vooralsnog tot veel vragen in de
exacte wetenschappen.
Om inzicht te krijgen hoe moleculen onderling communiceren
en zich spontaan ordenen, worden minstens drie soorten van interacties onderkend. In wezen betreft het hier de zintuigen van moleculen waarmee ze wederzijds contact leggen. Deze interacties, ook
wel niet-covalente bindingen genoemd, spelen een hoofdrol bij de
meest essentiële processen in de natuur zoals de binding van een
substraat door een enzym, het vouwen in de precieze ruimtelijke
vorm van DNA, RNA en proteïnen, enzovoort. In volgorde van
afnemende sterkte gaat het om elektrostatische interacties, waterstofbruggen (of H-bruggen) en Van der Waals-bindingen. Interessant aan elektrostatische interacties is dat het gaat om een fysische
kracht tussen moleculen met elementaire ladingen (ionen). In tegenstelling tot waterstofbruggen zijn deze interacties onafhankelijk van
een richting. De aantrekkingskracht van de ionen is de belangrijkste drijvende kracht. Zo is de elektrostatische binding aantrekkend
wanneer er sprake is van twee geladen deeltjes met een tegenovergestelde lading. Van der Waals-interacties zijn zwakke tot zeer zwakke
interacties tussen moleculen. Deze interacties zijn vernoemd naar de
Nederlander Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) en omvatten in principe alle krachten die niet het gevolg zijn van covalente
bindingen of elektrostatische krachten tussen ionen. Het bestaan van
deze aantrekkende krachten wordt afgeleid uit het feit dat alle vaste
stoffen vloeibaar kunnen worden. Dit gaat zelfs op voor gassen die
met een geringe drukverhoging in een vloeibare vorm kunnen worden opgeslagen.
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Terug nu naar het begrip moleculair voor het duiden van interacties tussen personen. In filosofische zin kun je van de natuur
wetenschappen leren dat het op het moleculaire niveau veel meer
draait om kleine complexe relaties dan om grote dialectische structuren die het geheel eenheid en orde moeten geven (Alliez 2009).
Wanneer je dit inzicht vertaalt naar een algemeen perspectief op
veranderingen, wordt het moleculaire gevormd door interacties die
geen enkele referentie hebben tot een centrum, standaard of norm.
Bezien door een moleculaire bril draait het om een ontelbaar aantal triviale details, interessante mislukkingen, gebeurtenissen zonder kop of staart, losse eindjes waar geen fatsoenlijk haakwerk van
is te knopen, kortom: een massa aan – op het oog – ‘kleine en uiterst
kleine manoeuvres’ (Sloterdijk [2004] 2009: 60) die niet de afgesproken regels bevestigen, maar voortdurend leiden tot nieuwe uitzonderingen. Ten overstaan van het molaire wordt het materiaal of
DNA van een sociaal veld dan gevonden in een permanent worden
en niet in een hiervan losgekoppelde logische orde. Dat is ook wat
de Pools-Britse filosoof Zygmunt Bauman bedoelt als hij schrijft dat
in tegenstelling tot vaste of solide eenheden vloeistoffen niet makkelijk hun vorm vasthouden. Vloeistoffen, zo schrijft Bauman (2000:
2), hebben geen duidelijke ruimtelijke dimensies. Meer dan de plaats
die ze innemen, telt voor vloeistoffen de tijd van het moment. In dit
verband spreekt Bauman van een ‘vloeibare samenleving’, een begrip
dat als metafoor dient voor het huidige stadium van de moderne tijd
waarin de eens zo vaste instituties op losse schroeven staan. In onze
wereld is alles voortdurend in beweging, van de vluchtige relaties die
mensen onderling aangaan tot het rusteloos zoeken naar identiteit
en geluk. Constant worden verlangens bevredigd om daarna weer
te worden gewekt. Deze dynamiek is eindeloos en onbegrensd. Zo
heeft volgens Bauman ook veiligheid een vloeibaar karakter gekregen
(zie ook: Zedner 2006a).
Voor een meer precieze uitwerking van het moleculaire onderscheid ik drie kenmerken ervan. In de eerste plaats situeert het moleculaire zich in de sfeer van het onmiddellijke. Het gaat hierbij om
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uitingen en verlangens die de wereld op een onmiddellijke wijze
tegenwoordig stellen en buiten het kader vallen waarin handelingen worden geduid vanuit een rationeel-calculerend mensbeeld. De
laatste benadering, zoals aan de orde is gekomen in het werk van
Beccaria en Hobbes, veronderstelt dat mensen die gedragsoptie kiezen (bijvoorbeeld regelnavolging of regelovertreding) waarvan ze
verwachten dat de netto-opbrengst (baten minus kosten) het grootst
zal zijn. Een van de problemen van deze benadering, naast de vraag
naar de beslisvaardigheid van een individu en de hoeveelheid relevante informatie die op dat moment voorhanden is, is de beperkte
tijdshorizon. Zo spelen de gevolgen van zo’n keuze pas op de lange
termijn. Met het onmiddellijke gaat het veel meer om de passies
(trots, frustratie, plezier, kick, schaamte, woede) die spelen in de reële
tijd, dat wil zeggen, in het hier en nu – en die vanuit een molaire bril
als uitzonderlijk of onbelangrijk terzijde worden geschoven doordat
ze buiten het vertoog vallen van uniformiteit en een kenbaar doel.
In de tweede plaats kenmerkt het moleculaire zich door ongelijke
reeksen van interacties. Hieronder versta ik één lange aaneenschakeling van koppelingen tussen non-lineaire verbanden of reeksen van
gebeurtenissen die ertoe leiden dat een geheel richtingen opgaat die
niet van tevoren zijn afgesproken of vastgelegd. Non-lineair is een
breed begrip om aan te geven dat de samenhang tussen variabelen
geen vast traject hoeft te hebben. De ironie hiervan is dat de oorspronkelijke betekenis van allerlei processen vaak totaal zoek is.
Meer nog, de relatie tussen oorzaak en gevolg is zeer ambigu en kan
moeilijk worden vastgesteld. Dit maakt het erg problematisch om
te zeggen wat precies wat veroorzaakt, of wat het gevolg is van wat.
Zo zijn er altijd kleine gebeurtenissen die alles in de war schoppen.
Die onverwachte, ordeverstorende gebeurtenissen worden vaak niet
betrokken in het opstellen van juridische regels en het maken van
formele afspraken in convenanten. Dat kan ook moeilijk. Toch zal
niemand ontkennen dat ze er altijd zijn geweest en ook altijd zullen
zijn.
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In de derde plaats draait het moleculaire om een nietzscheaans
perspectivisme, dat is de acceptatie dat de waarheid alleen kan worden gekend vanuit de context van de perspectieven die personen erop
nahouden en van elkaar hebben. Zo wordt een bepaald probleem
altijd vanuit een uniek gezichtspunt bekeken waarbij niet kan worden gesteld dat het ene perspectief meer waard is dan het andere. Er is
met andere woorden geen interpretatie van de sociale werkelijkheid
die altijd compleet of volkomen is. Daarvoor is het een interpretatie.
Belangrijk is dat dit perspectivisme niets van doen heeft met een vrijblijvend relativisme waarin elke maatstaf ontbreekt op basis waarvan
je iets kan beoordelen. Perspectivisme is allesbehalve een relativisme.
Volgens de hier verdedigde positie gaat het om iets anders. De onmogelijkheid om een probleem in één coherente verklaring te vatten,
dwingt juist de relaties tussen gebeurtenissen en omstandigheden
onder ogen te zien waaronder en waarin een gezichtspunt aan een
persoon verschijnt. Op deze wijze geformuleerd is perspectivisme
een bron van vernieuwing en vitaliteit, mits personen bereid zijn sensibiliteit te ontwikkelen voor andere en afwijkende gezichtspunten en
hun eigen opvattingen ter discussie willen stellen, hoe oncomfortabel
dat ook is. Absolute standpunten over een bepaalde situatie worden
hierin ondergraven en er ontstaat ruimte voor nieuwe invullingen.
Tussen regel en uitzondering
Op grond van de voorgaande beschouwingen kan worden gesteld
dat een securiteitsassemblage altijd is geplooid op twee niveaus tegelijk: molair en moleculair. Toch is een combinatie van het molaire en
moleculaire nauwelijks systematisch ontwikkeld in het veiligheidsdenken. Misschien komt dit doordat het moleculaire wordt gezien
als een minimale orde of – nog erger – als wanorde of chaos. In de
thermodynamica wordt de term ‘moleculaire chaos’ gebruikt, wat in
die discipline zoveel wil zeggen dat het gedrag van moleculen voordat
ze botsen, onderling onafhankelijk is (Prigogine & Stengers [1984]
1985: 262). Of misschien komt het door de veronderstelling dat het
moleculaire op ieder moment in staat zou zijn het molaire niveau op
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te heffen. De kracht van het moleculaire zou dan die van het molaire
ver te boven gaan. Beide veronderstellingen berusten volgens mij op
misverstanden. Het gaat er niet om het moleculaire als chaotisch en
revolutionair neer te zetten, noch om het molaire af te doen als dogmatisch en conservatief. Het verschil tussen het molaire en moleculaire heeft veel meer van doen met de invalshoek en het gezichtspunt
die de onderzoeker inneemt. Daarom is het goed verschillende misverstanden weg te nemen over het verschil tussen molair en moleculair. Er zijn vier verkeerde manieren om de verhouding tussen deze
twee niveaus in een assemblage te begrijpen.
Molair en moleculair verwijzen niet naar ‘het collectief’ aan de
ene kant en ‘het individu’ aan de andere kant. Molair zou dan van
toepassing zijn op het gedrag van een groep mensen, terwijl het
moleculaire betrekking heeft op het handelen van een individu.
Tegenover dit klassieke beeld van de sociale werkelijkheid bieden de
termen molair en moleculair juist een aanzet tot een reflectie voorbij
het collectieve en individuele. In werkelijkheid zijn beide niveaus niet
van elkaar te onderscheiden door hun grootte of door hun schaal.
Het is beter te spreken van een verschil in compositie, organisatie
en consistentie tussen de elementen op molair en moleculair niveau.
Het molaire en het moleculaire worden immers niet bepaald door het
aantal elementen dat ze verbinden, en dus ook niet zozeer door hun
veelvoudige karakter, maar wel door de aard van de relaties tussen
de elementen. Dit verschil hangt samen met de manier van ordening
die ze aanbrengen in de dagelijkse werkelijkheid en het systeem van
referentie waarmee ieder niveau kan worden beschreven. In het geval
van het moleculaire gaat het om eerder beschreven begrippen als
rizomatisch, meerstemmig, non-lineair, glad, veranderlijk, intensief
en ondeelbaar. Daarentegen is het molaire verbonden met kenmerken als boomachtig, eenstemmig, lineair, gegroefd, statisch, extensief
en deelbaar.
Het onderscheid tussen molair en moleculair valt ook niet samen
met het begrippenpaar ‘vorm-substantie’. Eerder is gesteld dat het in
het molaire vooral gaat om gehelen en geïsoleerde en controleerbare
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elementen. Weliswaar zal de werking op molair niveau sneller zichtbaar zijn, eenvoudigweg doordat interacties tussen personen tot op
zekere hoogte gefixeerd en ingekaderd worden aan de hand van
– op het eerste gezicht – eenduidige en dwingende voorschriften of
dagelijkse routines. Maar, zoals hierboven al is genoteerd, het gaat
er niet om het molaire te reduceren tot louter een abstracte of juridische vorm, bijvoorbeeld de conscience collective bij Durkheim of het
sociaal contract bij Hobbes en Beccaria, die losstaat van het handelen
zelf. Om die reden is het molaire ook geen interactieloze structuur. In
de tardiaanse logica is het zelfs fundamenteel dat ook op een molair
niveau zich voortdurend nieuwe reeksen van interacties vormen.
Denk bijvoorbeeld aan de patroonvorming die mensen gaandeweg
ontwikkelen om hun werk te veraangenamen, zoals met collega’s
koffie drinken, op vaste tijden een rookpauze houden, mailen met
vrienden of muziek opzetten tijdens het werk. En vergeet ook niet de
automatisering van handelingen tot en met het formele taalgebruik
dat personen hanteren ten opzichte van elkaar. Kenmerkend is dus
dat beide niveaus een lokalisering van handelen mogelijk maken die,
om het simpel te stellen, in het geval van het molaire tot functie heeft
het binden of unificeren van het moleculaire door ‘het opstellen van
formele codes, van vaste posities en identiteiten, of van de te bereiken
doelen’ (Laermans 2009b: 244). In dat opzicht zijn molaire krachten
ook te definiëren als krachten die mensen indelen op basis van statistisch afgeleide normen van een grotere groep. Zo wordt in het honkbal en basketbal gesproken van de ‘gemiddeldes’ van een slagman of
spelverdeler. In het veiligheidsdenken gebruikt men codes als ‘wit’,
‘geel’, ‘oranje’ of ‘rood’ die wijzen op de frequentie waarmee kinderen jonger dan 12 jaar in aanraking komen met de politie, zij het als
getuige, als slachtoffer of als dader. Op zijn beurt spreekt Foucault
van disciplinering om de invoeging van het menselijke handelen
zichtbaar te maken in instituten als de gevangenis, school en werkplaats.
Beide niveaus verschillen ook niet van elkaar door de grootte van
hun elementen. Hier doet zich hetzelfde probleem voor als bij de vorige
twee misverstanden. Het gevaar is dat het molaire wordt gereduceerd
218

Orde in veiligheid.indd 218

23-8-2012 14:49:15

Molair en moleculair
tot een statisch vlak dat volkomen geordend en ingekaderd is, terwijl
het moleculaire een instabiele toestand is die voortdurend in beweging is en transformeert. Het molaire zou dan geruststellend zijn, terwijl het moleculaire ontregelend is. Is dit wel het geval, dan bestaat de
kans verstrikt te raken in een klassiek micro-en-macrodebat waarin
het verklaringsniveau van het microscopische of moleculaire wordt
gezien als ‘het werkelijke gebeuren’ en met het macroniveau wordt
gedoeld op ‘vaste eenheden en systemen’ (Simmel [1968] 1976: 17-18).
In een assemblage is micro en macro een en hetzelfde. Molair en
moleculair zijn namelijk als relatief te definiëren ten opzichte van een
bepaalde schaal of grootte. Zo is het mogelijk iemand als een molaire
identiteit te zien wanneer je bijvoorbeeld de subjectiveringsprocessen bestudeert van waaruit iemand een individu wordt. Tegelijkertijd
kan die persoon ook worden bezien vanaf een moleculair niveau in
relatie tot de omgeving waarvan hij of zij deel uitmaakt.54
Tot slot is er geen oppositie tussen beide niveaus. Het verschil tussen het molaire en moleculaire is niet zuiver of absoluut. Eigenlijk
zijn ze nooit helemaal van elkaar te scheiden. Er staat geen Chinese
Muur tussen het molaire en moleculaire. Hoewel beide niveaus in de
regel afzonderlijk van elkaar worden behandeld, alsof het gaat om
twee verschillende soorten van sociale werkelijkheid, is er in feite
maar één proces dat aan het werk is. Dit houdt in dat er geen sprake
is van ‘een dialectisch “en” dat wordt opgeheven in een hogere orde,
maar van een differentiërend “en-en” dat ongelijksoortige zaken koppelt’ (Oosterling 2009a: 200). Alles gebeurt zo altijd gelijktijdig en
naast elkaar. Het moleculaire bestaat dus nooit onafhankelijk van
een molair niveau. In plaats van een absoluut verschil lopen de twee
niveaus voortdurend in elkaar over en zijn ze met elkaar verbonden
in een zone van ononderscheidbaarheid.

54 Foucault spreekt in zijn machtsanalyse van een ‘microfysica van macht’. Maar ‘micro’
moet hier niet worden begrepen als een verkleining of een kleine versie van grotere
vormen of gehelen. Micro duidt op een ander type van relaties en moet worden opgevat in de betekenis van ‘bewegende en niet-lokaliseerbare verbindingen’ (Deleuze
1986: 81).
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Goffman en Giddens
Het uitgangspunt dat er naast het molaire een moleculair niveau is
van onmiddellijke en zich steeds vertakkende interactieprocessen
is minder vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt. Neem
je de aandacht van sociaal wetenschappers voor sociale praktijken,
dan lijken zij een structureel wantrouwen te koesteren tegen het
procesmatige en veranderlijke van de werkelijkheid. Sociologen of
economen platten interacties vaak af tot het nut of belang voor een
groter geheel (winst, omzet). Criminologen die zich bezighouden
met groepsdynamische processen of groepsdynamiek gaan dikwijls
op zoek naar de kenmerken van een groep, zoals rivaliteit, structuur
en leiderschap, die geen dynamisch maar juist een statisch beeld opleveren. Bij voorkeur concentreren deze wetenschappers zich dus op
molaire patronen of uitdrukkingen. Ze bouwen daarmee voort aan
een structuur van vaste betekenissen die kunnen worden toegepast
op afzonderlijke elementen.
Toch wil ik met het onderscheid tussen het molaire en moleculaire niet beweren dat ook andere auteurs niet allerlei pogingen hebben ondernomen om de relatie tussen stabiliteit en verandering op
een systematische manier te analyseren. Naast het literaire verhaal
gebeurt het in de sociale wetenschappen, in het symbolisch inter
actionisme en de etnografie, je treft het ook aan in de psychologie, en
het is te vinden in het werk van auteurs die zich nadrukkelijk hebben
beziggehouden met de thematiek van het handelen en de doorwerking
of formalisering hiervan in structuren of instituten.55 Van iemand
als Erving Goffman, behorend tot een interactionistische stroming,
met zijn pleidooi voor een, wat hij noemt, dramaturgische methode,

55 De wereld van het moleculaire is op prachtige wijze verwoord in de literatuur. Ik
denk bijvoorbeeld aan de patafysica, beschreven door de negentiende-eeuwse Franse
schrijver Alfred Jarry via de fictieve figuur van Doctor Faustroll. Anders dan in de
fysica en metafysica is het menselijk handelen hierin niet wetmatig, voorspelbaar,
herhaalbaar en verklaarbaar, maar wordt het uitzonderlijke, eenmalige en onherhaalbare van menselijke interacties intact gelaten. Zonder te zeggen wat het betekent
of wat de uitwerking ervan is, gaat een patafysicus uit van het specifieke, van wetten
die de uitzondering bevestigen.
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via de praxeologische benadering van Pierre Bourdieu en het onderscheid tussen habitus en veld, tot en met de Britse socioloog Anthony
Giddens en zijn veelbesproken structuratietheorie. Ook in het werk
van deze auteurs wordt aandacht gevraagd voor het moleculaire in
sociale praktijken. Omdat het ondoenlijk is al die benaderingen hier
de revue te laten passeren, beperk ik me tot een bespreking van het
vroege werk van Goffman en de structuratietheorie van G
 iddens.
Het argument hiervoor is dat in hun werk de duidelijkste aanzet en
uitwerking is te vinden van de hiervoor beschreven verhouding tussen stabiliteit en verandering. Bovendien liggen de benaderingen van
deze auteurs dicht bij elkaar in de buurt. Ik doel hier op het feit dat
Giddens in zijn structuratietheorie deels voortbouwt op de interpretatiewijze van Goffman. Zo schrijft Giddens dat ‘niemand scherper
ontmoetingen [encounters] heeft geanalyseerd dan Goffman’ (1984:
36). Ik geef eerst een korte impressie van hun opvattingen om daarna
de belangrijkste verschillen te bespreken met het begrippenapparaat
dat ik heb voorgesteld om de dynamiek in de veiligheidszorg te duiden.
De Amerikaanse socioloog en antropoloog Goffman is een van
de belangrijkste vertegenwoordigers van het symbolisch interactionisme. De essentie van deze stroming komt erop neer dat mensen
reageren op de sociale wereld op basis van de betekenis daarvan. Deze
betekenis vloeit voort uit de interacties met andere mensen en wordt
aangepast tijdens een interpretatief proces dat plaatsvindt wanneer
een persoon in aanraking komt met objecten, dieren en andere personen (Blumer 1969: 2). Vooral in zijn vroege werk schrijft Goffman
overtuigend en zeer gedetailleerd over de interacties tussen personen
in sociale praktijken. Zijn boeken lezen als thrillers en vormen het
bewijs dat een goede wetenschapper altijd beschikt over een detective
eye om de sociale werkelijkheid scherp tegen het licht te houden. Illustratief is The presentation of self in everday life waarin Goffman (1959)
analyseert hoe mensen proberen het beeld te controleren dat anderen zich van hen vormen. Hij beschrijft hierin menselijk gedrag als
een optreden (‘performance’) en laat zien hoe mensen verschillende
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technieken en strategieën ontwikkelen om een bepaalde indruk te
maken op andere personen. Hij noemt zijn methode ‘dramaturgisch’,
omdat de wijze waarop mensen een zo gunstig mogelijk beeld van
zichzelf trachten te creëren veel gelijkenissen vertoont met methodes
uit de theaterwereld.
In The presentation of self in everday life maakt Goffman een
instructief onderscheid tussen twee soorten realiteiten: de façade
(‘frontstage’) en het coulissengebied (‘backstage’). De façade omvat
alles wat publiekelijk zichtbaar is in de wereld van het toneel. In de
façade spreekt Goffman over codes of algemeen aanvaarde standaarden die het gedrag bepalen, bijvoorbeeld beleefdheidsnormen en het
decorum. Het gaat hier om de voorstelling, de poster, de interviews,
de recensies en het gebouw waarin de voorstelling wordt gespeeld.
Achter de coulissen gaat echter een heel andere wereld schuil. Op een
alledaagse manier wordt het optreden in deze realiteit, zoals Goffman
dat formuleert, ‘bewust tegengesproken’ (1959: 112). Er is informeel
en familiaal gedrag en er doen zich tal van potentieel verstorende
zaken voor. Zo hebben de acteurs ruzies tijdens de repetities, zijn
er de roddels, de angst niet op tijd klaar te zijn, financiële perikelen, enzovoort. Hoewel de front- en backstage van elkaar gescheiden
horen te zijn om de functie ervan volledig te benutten, blijkt het in
sommige gevallen moeilijk om ze uit elkaar te houden. Goffman laat
bijvoorbeeld zien dat benzinestationmanagers die in de winkel klanten moeten helpen, ook arbeid verrichten in de werkplaats achter de
winkel. Een ander voorbeeld van een lastige scheiding tussen fronten backstage herkent Goffman in de architectuur van woningen.
Dunne muren in huizen zorgen ervoor dat de scheiding tussen fronten backstage vervaagt. Zo kun je dikwijls door de muren heen de
privégesprekken volgen van de buren in hun woonkamer (1959: 119).
Het werk van Goffman en de onderwerpen die daarin aan bod
komen, is zo breed dat ik hier onvoldoende recht aan kan doen. Ik laat
me vooral leiden door de overweging dat Goffmans werk kan worden gelezen als een belangrijke bijdrage aan Giddens theorievorming
waarin zowel plaats is voor het menselijke handelen a lsook voor de
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structurele eigenschappen van ruimtelijke en tijdelijke sociale praktijken. Oppervlakkig gezien lijkt het werk van Goffman namelijk alleen
te gaan om een beschrijving van de directe interactie, van face-to-face
ontmoetingen, maar op een meer theoretisch niveau cirkelt zijn werk
om de vraag naar de relatie tussen handelen (agency) en structuur
(structure) (zie ook: Williams 1986). Zo onderzoekt Goffman de aard
en functies van menselijke interacties in concrete settings, wat ik met
Deleuze de inhoud van een assemblage heb genoemd, waarbij die settings kunnen variëren van instituten als gevangenissen en kloosters,
zoals in Asylums (1961), tot de openbare ruimte in Behavior in public
places (1963). Het accent ligt hierbij niet op een sociaal contract dat
burgers van een samenleving met elkaar verbindt, maar op de onderlinge interacties die een bepaalde praktijk continuïteit en stabiliteit
geven. Deze interacties benadert Goffman zoals gezegd vanuit zijn
dramaturgische methode waarin hij veel compassie heeft voor personen wier zelfbeeld wordt aangetast. In Asylums (1961) spreekt Goffman van een proces van mortificatie, een systematische reeks van
vernederingen die tot doel hebben het ego van personen in bepaalde
praktijken te breken. Hij wijst op directe en minder directe maatregelen die een inbreuk vormen op het lichaam of uiterlijk van een
persoon als het ontnemen van iemands persoonlijke bezittingen en
het dragen van de Jodenster in de concentratiekampen. In Stigma
(1968) geeft Goffman een fascinerende beschrijving van de manier
waarop een stigma van invloed kan zijn op iemands identiteit en hoe
personen in het gezelschap van anderen omgaan met hun stigma. In
het laatste hoofdstuk van dat boek spreekt Goffman van ‘maatschappelijk devianten’ (1968: 170), een groep van drugsgebruikers, criminelen, jazzmuzikanten en zigeuners die door bepaalde beslissingen
‘abnormale personen’ zijn geworden.
Giddens geeft in The constitution of society uit 1984 de meest volledige uiteenzetting van zijn structuratietheorie die hij daarvoor in uiteenlopende artikelen en boeken had ontwikkeld. Zijn theorie is erop
gericht de tweespalt te overstijgen tussen objectivistische of deterministische benaderingen (in stromingen als het functionalisme en
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structuralisme) en subjectivistische of actorcentrische benaderingen
(in stromingen als de fenomenologie en de hermeneutiek). Wat in de
sociale wetenschappen voorop dient te staan, zo schrijft Giddens aan
het begin van The constitution of society, is ‘noch de ervaring van de
individuele actor, noch het bestaan van enige vorm van sociale totaliteit, maar wel sociale praktijken geordend in tijd en ruimte’ (1984:
2). Hij maakt een onderscheid tussen systeem en structuur en constateert dat verschillende praktijken met elkaar kunnen zijn verbonden
in grotere systemen. Onder het begrip systeem verstaat Giddens in
tijd en ruimte gesitueerde sociale praktijken. Sociale praktijken worden gevormd door duurzame relaties tussen personen, activiteiten
die zich in tijd en ruimte herhalen en min of meer een vaste vorm
aannemen, iets wat Tarde imitatie zou noemen. Meer specifiek heeft
zijn systeembegrip betrekking op ‘gereproduceerde relaties tussen
actoren of collectiviteiten, georganiseerd als vaste sociale praktijken’ (1979: 66; 1984: 25, 377). Onder structuur verstaat hij recursief
georganiseerde ‘regels en hulpbronnen waarop actoren een beroep
doen wanneer ze de samenleving produceren en reproduceren in hun
activiteiten’ (1979: 66; 1984: 25, 377). Anders dan een systeem is een
structuur een buiten tijd en ruimte staande orde.
Relevant is dat Giddens een volledig andere manier van omgang
voorstelt met de begrippen structuur en systeem dan de manier
waarop we dat gewoon zijn in ons taalgebruik en hoe in de sociale
wetenschappen wordt gedacht over de werking van de sociale werkelijkheid. Het argument dat hij hiervoor geeft, is dat de traditionele
behandeling van beide begrippen een adequate handelingsleer uitsluit. In de regel wordt namelijk of het handelen van actoren centraal
gesteld (‘strong on action, weak on institutions’) of hebben structuren
of systemen het primaat (‘weak on action, strong on institutions’). Met
zijn structuratietheorie wil Giddens het dualisme doorbreken tussen
handelen en structuur, en wel via de centrale notie van ‘dualiteit van
structuur’. Aan de hand van deze notie kan het handelen namelijk
worden verbonden met de productie en reproductie van structuren.
Structuren verschijnen dan zowel als medium alsook als uitkomst
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van sociale praktijken. Door de toepassing van regels en hulpbronnen – de randvoorwaarden voor een sociale praktijk – in het handelen van actoren blijven sociale systemen voortbestaan en kunnen
ze ook veranderen. In het spoor van Goffman betoogt Giddens dat
het handelen van actoren in sterke mate intentioneel is bepaald. Hij
ziet actoren als handelingsbekwame en ter zake kundige personen, in
zijn woorden: ‘knowledgeable agents’, die alledaagse handelingen als
routines tentoonspreiden en op reflexieve wijze hun interacties vorm
en inhoud geven. Daarmee veronderstelt hij niet alleen dat er tussen
de partijen consensus is over de regels en de inzet van hulpbronnen,
ook kent hij een hoge mate van voorspelbaarheid toe aan interacties
in sociale praktijken. Aan de interacties gaat een motivatie vooraf,
tegelijk zijn actoren ook in staat om hun handelen te rationaliseren.
In het verlengde hiervan merkt Giddens wel op dat niet elke handeling zinvol hoeft te zijn; zo kan het handelen ook onbedoelde gevolgen
teweegbrengen en wordt de intentionaliteit ervan begrensd door het
onbewuste waartoe actoren geen onmiddellijke toegang tot hebben.
Kritieken
Hoewel in de bovenstaande benaderingen alledaagse interacties
in het centrum van de aandacht staan, zijn ze niet zonder kritiek
gebleven. Zo wordt gewezen op de tekortkomingen van Goffman en
Giddens’ manier van werken. Bij Goffman bestaat zijn vroege onderzoek uit krantenknipsels, anekdotes, informele veldnotities en referenties naar papers van studenten. De voornaamste kritiek hierop is
dat het niet replicabel zou zijn. Hoewel het niet helemaal onmogelijk
is om zijn methodologie te reconstrueren, zo schrijft Schnabel, is
‘het duister hoe hij zijn onderzoeksmateriaal analyseert en categoriseert en in hoeverre hij ook beschrijft wat er in de werkelijkheid in de
ogen van de betrokkenen gebeurt’ (1978: 43). Ook Giddens’ methode
van werken is niet zonder commentaar gebleven, al gaat het hier veel
meer om het ontbreken van een empirische onderbouwing van zijn
belangrijkste termen, bijvoorbeeld de betekenis van knowledgeable
agents en van onbedoelde uitkomsten (Ruebbens 1986). Weliswaar
225

Orde in veiligheid.indd 225

23-8-2012 14:49:15

orde in veiligheid
biedt Giddens in The constitution of society algemene richtlijnen voor
het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek, waaronder de aanbeveling dat het onderzoek een noodzakelijk cultureel, etnografisch
of antropologisch aspect moet bevatten, het blijft ongewis hoe zo’n
onderzoek eruit zal zien. De concrete onderzoeken die Giddens (1984:
287 e.v.) presenteert als voorbeelden van onderzoek die de concepten
en ideeën van zijn structuratietheorie illustreren, zijn zelf weer niet
gebaseerd op de structuratietheorie. In het algemeen, zo concludeert
Dom (2005) over de bruikbaarheid van het werk van Giddens, houdt
Giddens het minst van die onderzoeken die zijn structuratietheorie
in het geheel toepassen in een bepaald onderzoeksveld. Ondanks het
feit dat nogal wat onderzoekers zich bedienen van zijn structuratietheorie, is Giddens van mening dat zijn werk in de eerste plaats is
bedoeld als een ontologisch framewerk rond het menselijke handelen
en niet als een empirisch te testen wetenschappelijke theorie.56
Hoewel in bovenstaande kritieken wordt gewezen op minder
overtuigende punten in het werk van Goffman en Giddens, lijken ze
sterk te maken hebben met de wetenschapsvisie van waaruit wordt
vertrokken, dat wil zeggen, de opvatting waaraan ‘goed’ wetenschappelijk onderzoek dient te voldoen. Iemand die vertrekt vanuit een
positivistische visie op wetenschap houdt er andere leidende principes
op na dan een wetenschapper met een constructivistisch standpunt
(Nuytiens & Scheirs 2011). In het laatste geval wordt gezocht naar de
constructie van ‘de werkelijkheid’, iets wat daarbij moeilijk objectief
kan worden vastgesteld, terwijl de positivistische onderzoekstraditie meent dat gezocht moet worden naar ‘de waarheid’. Ik wil hier
niet uitgebreid stil blijven staan bij verschillende benaderingen van
wetenschap. Relevanter komen mij kwesties voor die te maken hebben met de tot nu toe gepresenteerde bevindingen, waarin ik aan de
hand van besprekingen van het werk van Foucault, Deleuze en Tarde
heb laten zien hoe verandering en stabiliteit steeds in elkaar grijpen.
56 In Nederland is Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg van Terpstra
en Kouwenhoven (2004) een bekend onderzoek dat is gebaseerd op de structuratietheorie van Giddens (zie ook: Terpstra 2001).
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Het hier gepresenteerde dynamische perspectief wijkt namelijk op
een subtiele, maar fundamentele wijze af van de redeneringen van
Goffman en Giddens. De volgende punten vallen in dit verband op.
Ik constateer allereerst dat het perspectief van beide auteurs
sterk is verbonden met hedendaagse praktijken die over lange tijds
periodes hun beslag hebben gekregen. Hiermee bedoel ik dat sociale
praktijken als een gegeven worden beschouwd. Dat blijkt vooral uit
het werk van Goffman. Zijn studies laten zich voor een belangrijk
deel lezen als een poging tot duiding van identiteitsverwerving en
identiteitsbeschadiging in concrete plaatsen. Daarbij versterkt zijn
theatermetafoor het idee van een eenheid van een plaats of cultuur,
waarin regels de interacties van individuen sturen en waarin een
samenhangende identiteit wordt geproduceerd. In zekere zin sluit
Giddens bij Goffman aan waar hij betoogt dat ‘routinematige praktijken de belangrijkste uitdrukkingen zijn van de dualiteit van structuur bezien vanuit de continuïteit van het sociale leven’ (1984: 282).
Evenals voor Giddens geldt dat Goffmans aandacht niet primair uitgaat naar, zoals dat bij Tarde wel het geval is, hoe sociale praktijken
tot stand komen. De structurering van het sociale leven vindt plaats
vanuit institutionele, en dus al gegeven, vormen van interactie, die
grotendeels routinematig zijn bepaald in specifieke settings.
Daarnaast, en dat is het tweede punt, lijkt het vraagstuk van stabiliteit bij Goffman en Giddens overhand te hebben. Zo kun je je
moeilijk aan de indruk onttrekken dat Goffman weinig interesse
heeft voor gebeurtenissen of interacties die de aard of functie van een
praktijk kunnen veranderen. De sociale praktijken die hij analyseert,
of het nu afgesloten instituten zijn of de openbare ruimte, blijven op
dezelfde manier functioneren en zijn tot op grote hoogte ongevoelig
voor de handelingen van de aanwezige personen. Zo schrijft Goffman
in Asylums over zijn sociologische perspectief dat ‘het altijd terugleidt naar een beschrijving van de institutionele voorzieningen die
een directe afbakening vormen van de persoonlijke voorrechten van
een lid’ (1961: 47). In dat opzicht verlopen de interacties bij Goffman
in de regel ordelijk en vredig. Tekenen van verzet, waarop ik wees
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in mijn bespreking van de machtsanalyse van Foucault, worden niet
direct zichtbaar of tot probleem van de eerste orde gemaakt. Je zou
in dit verband ook kunnen zeggen dat Goffmans dramaturgie gebaseerd is op een ‘beperkt type theater’ (Gouldner [1970] 1985: 244). En
zeker is het zo dat Giddens zijn structuratietheorie afzet tegen een
eng functionalisme waarin sociale verschijnselen worden verklaard
op basis van hun gevolgen of van de functies die ze vervullen voor
andere verschijnselen. Maar het is de vraag of ook Giddens niet veelmeer bezig is met het beschrijven en bestuderen van stabiliteit dan
met verandering. Met even veel recht ligt het voor de hand om zijn
structuratietheorie te lezen als late representant van een functionalisme dat zich vooral verdiept in wat de werkelijkheid haar ordelijke
karakter geeft, en minder aandacht heeft voor sociale conflicten en
strijd in sociale praktijken. Neem de routines die Giddens in The constitution of society van ‘vitaal belang’ (1984: 19, 60, 64, 72) acht zijn
voor zijn structuratietheorie. Deze zich in tijd en ruimte herhalende
patronen van handelen, maar denk ook aan conventies en gebruiken,
hebben binnen organisaties een grote mate van voorspelbaarheid en
zullen vaak gepaard gaan met nauw omschreven werkprocessen en
het hierbij horende taalgebruik. Dezelfde ingesleten gedragspatronen
kunnen er ook toe leiden dat personen niet snel zullen afwijken van
de ingeslagen wegen en dat er zoiets optreedt als een organisatorische
verstarring. Zo zal het vaak moeilijk zijn om een nieuwe werkwijze te
integreren in bestaande routines. Dit alles maakt dat dynamiek, om
het in één woord samen te vatten, minder bepalend is voor Goffmans
en Giddens’ analyse van sociale praktijken dan in de door mij voorgestelde benadering van securiteitsassemblages.
Tot slot, maar dit geldt alleen voor Giddens, spreekt hij van een
‘dialectische relatie’ (1979: 53) tussen handelen en structuur. Vanuit een hegeliaans standpunt bezien wordt hiermee tot uitdrukking
gebracht dat er een positieve afsluiting mogelijk is van een sociaal
systeem waarbij het accent ligt op het algemene en identieke. Het is
duidelijk dat ook dit uitgangspunt in tegenspraak is met de eerder
gepresenteerde bevindingen waarin een sociale praktijk (of in mijn
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termen: een assemblage) zichzelf nooit kan verabsoluteren en afsluiten. Juist het open karakter van een assemblage zorgt ervoor dat er
op ieder moment nieuwe elementen in kunnen worden opgenomen
of oude elementen eruit verdwijnen. De conclusie hieruit is dat je
Goffmans en Giddens analyse van sociale praktijken kunt onderschrijven, maar niet de dialectiek die Giddens verbindt aan de relatie tussen handelen en structuur en niet de sterke nadruk die beide
auteurs leggen op routinematige handelingen of ordehandhavende
mechanismen.
Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik een derde en laatste stap gezet richting een
dynamisch perspectief op de veiligheidszorg. Daarin is gesteld dat het
durkheimiaanse denken de ordening van het veiligheidsvraagstuk
identificeert met de wijze waarop partijen grip proberen te krijgen op
een onveilige en ongewisse toekomst. Dit gebeurt op een structureel
niveau. Hierbij kun je denken aan het opstellen van regels, het maken
van afspraken en het benoemen en vastleggen van doelen in convenanten tussen partijen in een securiteitsassemblage. Hierdoor wordt
zekerheid en voorspelbaarheid gecreëerd. Als de regels er op papier
eenmaal zijn, verschaffen ze de autoriteiten legitimiteit tot handelen.
Maar deze idealisatie leidt de aandacht af van de alledaagsheid in
het handelen en van de interacties in het hier en nu. Het is juist deze
alledaagsheid die volgens Tarde onophoudelijk doorwerkt in sociale
praktijken en die het vermogen bezit zich onverwacht en ongedacht
te ontwikkelen. Daarmee vraagt Tarde wetenschappelijke aandacht
voor het feit dat de durkheimiaanse benadering de voortdurende
dynamiek en mogelijkheid tot transformatie van de sociale wer
kelijkheid negeert, en kan ze verandering niet anders verklaren dan
doordat een uitzonderlijke gebeurtenis of individu die verandering
heeft opgelegd.
In antwoord op de beperkingen van het durkheimiaanse denken
heb ik de begrippen molair en moleculair geïntroduceerd. Ik heb laten
zien hoe beide niveaus aanwezig zijn in een s ecuriteitsassemblage en
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steeds in elkaar doorwerken. Molair en moleculair richten zich op
het menselijke handelen en scheppen een geheel eigen beeld van de
dynamiek in een securiteitsassemblage. Je zou ook kunnen zeggen dat
het conceptuele brillen of vergrootglazen zijn om stabiliteit en verandering in een assemblage te kunnen beschrijven en te onderzoeken.
De eerste bril richt de aandacht op vaste kenmerken, bijvoorbeeld
de besluiten die er worden genomen en het routinematige karakter
van de handelingen in een samenwerkingsverband. De tweede bril
focust zich op afwijkende reeksen van interacties tussen autoriteiten
die zijn belast met de uitvoering van tal van veiligheidsmaatregelen.
In dit hoofdstuk heb ik betoogd dat beide niveaus altijd in onderlinge
samenhang moeten worden bezien en ook steeds tegelijkertijd kunnen worden bestudeerd.
De combinatie van het molaire en moleculaire heeft gevolgen voor
het empirische onderzoek naar de ordening van het veiligheidsvraagstuk. Veel meer dan het molaire in afzondering te definiëren moet nu
worden gekeken naar de samenhang met een moleculair niveau en
de effecten ervan. De uitdaging is te onderzoeken ‘wat er gebeurt’
zonder dit bij voorbaat te reduceren tot vaste ordeningen of overkoepelende structuren. Want zelfs als alles op het eerste gezicht goed lijkt
te gaan, kunnen de allerkleinste acties en passies er toch voor zorgen
dat het op het molaire niveau anders toegaat dan gepland. Het empirische deel heeft zo tot doel te onderzoeken welke inhoud en uitdrukking de interacties en gedragspatronen hebben die de formele orde
op een molair niveau in een securiteitsassemblage kunnen doorbreken. Het gaat mij dus niet primair om normaliserende gebeurtenissen als vergaderingen en routinematige handelingen die lijn brengen
in de dagelijkse gang van zaken. Veel meer ben ik geïnteresseerd in
interacties die nauwelijks zichtbaar of merkbaar zijn, maar die wel
de potentie hebben om een samenwerkingsverband open te breken
en een andere ordening te realiseren. Vertrekpunt hiervoor zijn de
zelforganiserende processen op een moleculair niveau van een securiteitsassemblage.
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inleiding tot deel iii

In het vorige deel heb ik stapsgewijs laten zien dat veranderingen in
de maatschappelijke werkelijkheid begrepen kunnen worden vanuit
relaties die onderlinge elementen met elkaar verbinden. Die relaties
kunnen machtsrelaties of sociale relaties zijn, maar steeds gaat het om
relaties van waaruit nieuwe ordeningen in de veiligheidszorg tot stand
komen. Van belang is dat die relaties zich altijd in het midden bevinden en een eigen zelfstandigheid bezitten. In eerste instantie heb ik
gewezen op de machtsrelatie securiteit. Op dit punt heb ik laten zien
hoe securiteit zorgt voor andere ordeningen in de samenleving. Duidelijk is dat hierbij eenvoudige onderverdelingen als ‘publiek-privaat’
aan betekenis verliezen. De toegenomen complexiteit van de samenleving duiden aan de hand van dergelijke schema’s is de verschijningsvormen ervan niet alleen tekortdoen, maar ook verkeerd begrijpen.
Sterker nog, het verhaal wordt tegenstrijdig doordat er sprake is van
een vervaging van publieke en private velden. Deze vervaging ontstaat doordat machtsrelaties beide velden met elkaar verbinden in
nieuwe gehelen – in organisatorische, ruimtelijke, programmatische
of andere zin. Het begrip securiteitsassemblage is een bruikbare term
om deze verknopingen te begrijpen. Een securiteitsassemblage definieer ik als een kortstondige of duurzame constellatie van territoria,
regels en autoriteiten. Hierin hechten heterogene elementen zich aan
elkaar en vormen nieuwe combinaties die niet meer terugvallen op
of zijn te reduceren tot algemene categorieën als ‘privaat-publiek’,
‘micro-macro’ en ‘subject-object’. Zoals ik heb laten zien, heeft een
securiteitsassemblage een open structuur waarin sociale relaties en
machtsrelaties voortdurend in elkaar grijpen. Dit is een continu proces dat zich voltrekt op een molair én op een moleculair niveau.
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De vraag waar we vervolgens voor staan, is hoe de dynamiek in
concrete securiteitsassemblages zichtbaar kan worden gemaakt en
tot welke nieuwe ordeningen die dynamiek leidt in de aanpak van
criminaliteit en overlast. Die vraag is relevant, omdat het huidige
onderzoek naar de veiligheidszorg vooral draait om de vraag of een
gekozen aanpak werkt, en veel minder op ‘waarom en onder welke
omstandigheden’ dat het geval is (Nelen 2008b: 70). Men is vooral
geïnteresseerd in de zichtbare en concrete resultaten van veiligheidsbeleid. In dat opzicht wordt goede dienst gedaan aan de bestudering
van beleidsuitkomsten van veiligheidsmaatregelen, en dan met name
het terugdringen van criminaliteit en het winnen van vertrouwen
van de bevolking. Veel veiligheidsonderzoek doet echter een very
poor job in het beschrijven van het doen en denken van de autoriteiten die het veiligheidsbeleid uitvoeren: hulpverlenende instellingen,
winkeliers, verzekeraars, commerciële bewakers, woningbouwverenigingen, energieleveranciers, schadebureaus, en andere organisaties. Terwijl het toch zeer waarschijnlijk is dat de interacties en de
betekenissen die deze autoriteiten aan zichzelf en elkaars handelingen toekennen, consequenties kunnen hebben voor de resultaten van
een veiligheidsprogramma.
In het empirische onderzoek dat ten grondslag ligt aan het derde
deel van dit boek is het moleculaire niveau van de securiteitsassemblages als vertrekpunt genomen. De gegevensverzameling strekt
tot het vaststellen van de inhoud en uitdrukking die de interacties
en gedragspatronen op dit niveau hebben. Achterliggend doel is zo
een dynamiek in kaart te brengen die zich moeilijk laat beteugelen
door molaire instrumenten en gedragspatronen. Onderzoek naar
het moleculaire niveau is sterk verbonden met het doen van kwalitatief onderzoek als interviews, participerende observaties, documentenonderzoek en andere etnografische methoden (Decorte &
Zaitch 2009; Siegel 2010). Hiervoor geldt dat de onderzoeker voor
een langere tijd de gang van zaken van de te onderzoeken assemblage
bestudeert om op die manier een adequaat beeld te krijgen van de
processen die zich hier afspelen, zoals beïnvloedingsmechanismen en
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conflicten. De onderzoeker kan daardoor beter begrijpen waardoor
en hoe processen zich afspelen zoals zij zich afspelen. Hoewel dit een
buitengewoon tijdrovende en arbeidsintensieve exercitie is, kan een
dergelijke studie inzichten opleveren die met andere onderzoeks
methodes (survey, experiment of bureauonderzoek) niet of moei
zamer naar boven kunnen worden gehaald.
Ik wees erop dat tot op heden weinig kwalitatief onderzoek is uitgevoerd naar partijen in de veiligheidszorg die zich bezighouden met
de aanpak van overlast en criminaliteit. Hiervoor zijn verschillende
oorzaken te geven. Zo heeft kwalitatief onderzoek een sterke binding met de culturele criminologie waarin vooral onderzoek wordt
gedaan naar misdaad of misdaadpatronen in relatie tot (jeugd)culturen, subculturen en levensstijlen (Ferrell, Hayward & Young 2008:
174-191; Siegel, Van Gemert & Bovenkerk 2008: 2), door sommige
auteurs ook wel de randfiguren of ‘nuts, sluts and perverts’ (Liazos
1972) van de samenleving genoemd.57 Daarnaast zijn commerciële
organisaties moeilijk te doordringen onderzoeksvelden voor criminologen (Verhage 2009). Onderzoekers krijgen vaak geen toestemming voor participerende observaties of voor interviews met het
personeel of de bestuurders van bedrijven. Private ondernemingen,
maar ook gemeenten, willen niet graag genoemd worden in verband met criminaliteit of criminologisch onderzoek. Dit heeft veel
te maken met de reputatie van een bedrijf en de goede naam die het
heeft bij een groter publiek. Tot slot beschouwen veel partijen in de
veiligheidszorg criminaliteit en overlast niet als hun belangrijkste
aandachtspunt. Zo zullen energiebedrijven wel worden geconfronteerd met onveilige situaties in woningen, maar hun primaire taak is
het leveren van energie aan een klant. Criminaliteit en overlast worden gezien als uitzonderingen op de regel.

57 Adler & Adler (2003) spreken van ‘the exotic, the erotic, and the neurotic’. Aangetekend moet worden dat de culturele criminologie zich steeds meer richt op de brede
betekenis van misdaad en straf en de wijzen waarop wordt gepoogd criminaliteit te
beheersen (Schuilenburg, Siegel, Staring & Van Swaaningen 2011).
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Het hier uitgevoerde onderzoek is een meervoudige casestudie. Een casestudie onderscheidt zich door een relatief klein aantal
onderzoeksobjecten dat wordt bestudeerd door middel van (meestal)
kwalitatieve onderzoeksmethoden binnen tijdruimtelijk begrensde
objecten of processen (Verschuren & Doorewaard 2004: 169-171;
Leys, Zaitch & Decorte 2009). Dit gebeurt aan de hand van een
intensieve benadering waarbij de ontstaansgeschiedenis, veranderingen en de complexe structuur van een verschijnsel worden verklaard
aan de hand van een groot aantal variabelen. Dit onderzoek vindt bij
voorkeur plaats binnen de casus zelf, dus in de natuurlijke omgeving
van het onderzoeksobject. Op die manier is het mogelijk een volledig
beeld te krijgen van de te onderzoeken casus en de veranderingen die
zich hierin voltrekken. Daarin vormt de casestudie een tegenpool van
de survey en het experiment waarmee veel meer aspectkennis wordt
verkregen. De belangrijkste kenmerken van een casestudie zijn de
volgende: één sociaal systeem, natuurlijke omgeving, procesvolgend,
diverse databronnen en aandacht voor uiteenlopende percepties (Yin
1994; Swanborn 1996: 22; Leys, Zaitch & Decorte 2009). Swanborn
(1996: 38-44) noemt in zijn handleiding voor het verrichten van casestudies enkele positieve overwegingen om een casestudie te kiezen.
Ik loop de belangrijkste overwegingen kort door.
In de eerste plaats kun je met een casestudie gedetailleerde kennis
verkrijgen van het te bestuderen sociale verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving. Dit kan door een nauwkeurige beschrijving te geven
van de redenen, motieven, attributies en ervaringen van personen in
contact met anderen. Door aandacht te besteden aan de achtergronden van veranderingen en weerstanden hierin, kan de validiteit van
het onderzoek worden versterkt. In de tweede plaats is een casestudie
aangewezen wanneer je een beeld wilt krijgen van de sociale relaties
tussen actoren in een sociaal systeem. Het gaat er dan om inzicht te
krijgen hoe zienswijzen veranderen en hoe op grond hiervan nieuwe
gedragspatronen tussen de participanten tot stand komen. In de
derde plaats is een casestudie geschikt om de uiteenlopende ziens
wijzen van actoren in een systeem vast te stellen en verklaringen te
236

Orde in veiligheid.indd 236

23-8-2012 14:49:16

Inleiding tot deel III
zoeken voor de gevonden verschillen. In dat geval moet je vooral letten op de onderlinge verschillen tussen attituden en gedragingen van
de actoren. Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling deze verschillen
onder een algemene noemer te brengen of weg te laten uit het onderzoek.
Op grond van het voorgaande is de meervoudige casestudie
een geschikte methode voor dit onderzoek. Het derde deel van het
boek vraagt namelijk om inzicht in de percepties en attitudes van
de autoriteiten in een securiteitsassemblage. Bij het verzamelen van
de onderzoeksgegevens zijn meerdere bronnen gebruikt en geanalyseerd (Yin 1994: 91-93; Verschuren & Doorewaard 2004: 127-128).
De casestudies zijn uitgevoerd aan de hand van interviews, waarnemingen op de locaties, documentenonderzoek en literatuurstudie. In
totaal zijn er tussen 2008 en 2011 132 interviews face-to-face met respondenten afgenomen. De gesprekken variëren in lengte van een half
uur tot drie uur. Het aantal gesprekken hangt af van de complexiteit
van de onderzochte casus en de hoeveelheid actoren die hierbinnen actief is. Dat aantal loopt uiteen van 15 interviews bij de aanpak
van wegtransportcriminaliteit tot 87 interviews met autoriteiten die
betrokken zijn bij de Collectieve Winkelontzegging. Ook zijn aanvullende gesprekken gevoerd met een meer algemeen karakter met
mensen van ministeries en gemeenten. Ik kom hier in de volgende
hoofdstukken nog op terug. Alle gesprekken met schade-experts,
politiefunctionarissen, gemeenteambtenaren, verzekeraars, medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
energieleveranciers, woningbouwcorporaties, beleidsmedewerkers,
private beveiligers, winkeliers en andere autoriteiten zijn opgenomen, uitgeschreven en geanonimiseerd. Voor de dataverzameling is
gebruikgemaakt van onderzoeksassistenten, die zijn geworven aan
de opleiding criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Om het onderzoek gestructureerd en op één lijn te houden, zijn er
tijdens de periode van het onderzoek vaste bijeenkomsten gehouden
waarin de voortgang van het onderzoek, de voorlopige resultaten en
de moeilijkheden tijdens het veldwerk werden besproken.
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In iedere casus is een aantal simpele vragen gesteld. Hoe geven
de autoriteiten invulling aan de gemaakte afspraken en wat betekent
dit voor de handhaving daarvan? Hoe interpreteren en waarderen ze
het officiële beleid? Welke belangen hechten ze aan de handhaving
van veiligheid? Voelen ze zich gesteund of belemmerd door andere
autoriteiten? Welke emoties en gevoelens spelen er en hoe brengen
ze die in praktijk? Maken ze in sommige gevallen uitzonderingen
op de gemaakte afspraken? Waarom maken ze die uitzonderingen?
Houden ze er andere opvattingen op na dan is afgesproken? Hebben die opvattingen gevolgen voor de uitoefening van hun werkzaamheden? Ontstaan er eigen invullingen van regels en initiatieven
die op hun beurt weer het officiële beleid kunnen beïnvloeden? Zijn
hun opvattingen en werkwijzen veranderd over de tijd? Ontstaan er
nieuwe doelen in de samenwerking? Aan de hand van dergelijke vragen meen ik met dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan
de kennisvorming over samenwerkingsverbanden tussen de overheid
met andere partijen op het gebied van veiligheid.
Het empirische onderzoek wordt niet opgediend als bewijs van
het eerder opgestelde dynamische perspectief op de veiligheidszorg.
De twee manieren van onderzoek hebben zich tegelijkertijd voltrokken. Daarbij is een voortdurende wisselwerking geweest tussen
theorie en praktijk. Op grond van de opgedane bevindingen heb
ik de theorievorming in het tweede deel van het boek steeds aangepast. Ook de theorie is dus tijdens het empirische onderzoek veranderd. Dit laat onverlet dat bij het empirische deel wel een aantal
opmerkingen kan worden gemaakt, vooral wat betreft de methodische handicaps die moeilijk waren te overwinnen. Tijdens de dataverzameling deden zich namelijk tal van praktische obstakels voor.
Moleculair onderzoek lijkt heel simpel, het is als het werk van een
goede journalist: observeren, noteren en uitwerken. Maar voordat er
een coherent verhaal is, moet er veel werk worden verzet. Zo vervliegen interacties en gebeurtenissen op het moment dat ze hebben
plaatsgevonden. Het lastige van nieuwe gedragspatronen is bovendien dat ze pas opvallen wanneer ze zijn verdwenen. Voor een precies
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beeld van het moleculaire is het daarom nodig een zeer omvangrijke
wetenschappelijke batterij in stelling te brengen. Zo stelde Tarde
ooit voor om vijftig sociologen de opeenvolging van veranderingen
in hun omgeving te laten optekenen. Hij was hierbij beïnvloed door
Abbé Rousselot die in 1879 was begonnen met een studie naar het
dialect in zijn geboortestreek. Illustratief voor deze intensieve werkwijze is Kitchen stories (een film die iedereen moet zien) van regisseur Bent Hamer. Die film gaat over een klein Noors dorp waar een
grootscheeps wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar het
bewegingspatroon van de vrouw in de keuken.
Een andere handicap is dat respondenten er niet snel voor uitkomen dat ze er andere opvattingen op nahouden over de uitgangspunten en de te behalen doelen van een assemblage, laat staan dat ze
tegenover een derde graag vertellen dat ze gedragspatronen hebben
ontwikkeld die afwijken van de afgesproken manier van werken. Van
Oscar Wilde weten we dat ‘een man het minst zichzelf is wanneer hij
praat vanuit zijn eigen persoon’. De gepresenteerde data zijn dan ook
nooit aanwezig geweest in grote verhalen, altijd in kleine bijzinnen.
Soms werden die bijzinnen hoofdzinnen, maar alleen na veel aandringen en het winnen van vertrouwen van de geïnterviewden. Tot
slot maakt de tijdspanne van dit onderzoek het lastig aan te tonen
hoe het spel van moleculaire relaties het molaire niveau van een
assemblage doet wijzigen of dat de aangetroffen zelforganiserende
processen inmiddels zelf molair zijn geworden, bijvoorbeeld door het
ontstaan van nieuwe routines of een ander taalgebruik. Dat zal dikwijls een kwestie zijn van veel jaren, en niet van weken of maanden. In
dat opzicht beschouw ik de hier gepresenteerde data vooral als microvoorspellers (wat in het recht circumstantial evidence zou heten) van
nieuwe molaire ordeningen. De analyse in het derde deel is dus per
definitie voorlopig en schematisch, in zoverre zij moleculaire effecten
beschrijft die nu nog gaande zijn en niet beëindigd zijn. De gepresenteerde bevindingen zetten de tijd even stil, zonder dat er een definitieve uitspraak kan worden gedaan of de beschreven r esultaten in
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een meer of minder ver verwijderde toekomst tot kleinere of grotere
veranderingen op een molair niveau leiden.
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6
bestrijding van
hennepteelt
Inleiding
Het eerste hoofdstuk van het empirische onderzoek gaat over de
aanpak van de georganiseerde hennepteelt, een belangrijk thema
binnen de Nederlandse criminaliteitsbestrijding en een onderwerp
dat de laatste vijf jaar met enige regelmaat in het nieuws komt.
Hennepteelt zorgt voor overlast, verloedering en gevaarzetting in
woonwijken. Ook kan het leiden tot uitkeringsfraude, belastingontduiking en energiediefstal (o.a. Bovenkerk & Hogewind 2002;
Spapens, Van de Bunt & Rastovac 2007). In vervolg op de Cannabis
brief van 23 april 2004 van de regering aan de Tweede Kamer is een
landelijke intensivering ingezet van de aanpak van illegale hennepteelt. Er wordt gestreefd naar een meer integrale aanpak waarbij
overheid en benadeelde bedrijven gemeenschappelijk optreden tegen
henneptelers (Notitie Integrale Aanpak Hennepteelt 2006). Politie
en Openbaar Ministerie werken in dit verband samen met andere
autoriteiten, meestal gemeenten, woningbouwcorporaties en energie
bedrijven.58

58 Inmiddels is in Den Haag en Rotterdam een proef van start gegaan om ook burgers te
betrekken bij het opsporen van hennepkwekerijen in hun stad. De gemeenten hebben
daarvoor in elke stad 15.000 kaarten verspreid met daarop de geur van hennep om
kwekerijen te kunnen herkennen. Dit initiatief komt van gasleverancier Eneco, die in
2006 en 2007 een zogenoemde ‘gaskraskaart’ verspreidde onder 1,8 miljoen klanten
om hen bewust te maken van gaslucht.

Orde in veiligheid.indd 241

23-8-2012 14:49:16

orde in veiligheid
Ook hier zien we dat een scheiding tussen publieke en private partijen niet langer is te maken. Mogelijkheden om de problematiek van
hennepteelt in volle omvang aan te pakken, worden vergroot wanneer
de krachten worden gebundeld in een nieuw geheel. De combinatie
van middelen en instrumenten maakt de aanpak minder afhankelijk van zowel de mogelijkheden als de inzet en capaciteit van slechts
één partij. Dat is te begrijpen in het licht van de juridische en controlemogelijkheden die de partijen afzonderlijk hebben (Bergmans
2007).59 Maar de bundeling van krachten maakt ook nieuwsgierig
naar de interacties op een moleculair niveau tussen de autoriteiten in
de integrale aanpak van hennepteelt. Doordat het moleculaire niveau
niet kan worden teruggevoerd op de formele kenmerken van de aanpak zelf, en een onderzoeker het dus niet vooraf kan kennen, is het
handelen van de autoriteiten bestudeerd aan de hand van interviews
en observaties in twee gemeenten die een integrale aanpak hanteren:
Eindhoven en Rotterdam. Op die manier kan er zicht worden verkregen op de dagelijkse praktijk die zich ontvouwt tussen de autoriteiten
in de strijd tegen de illegale hennepteelt. In dit hoofdstuk worden
de zienswijzen op de samenwerking nader uitgelicht van de vier
belangrijkste partijen die hun expertise hebben gebundeld: politie,
gemeente, woningbouwcorporaties en energiebedrijven.60 Allereerst

59 Het hebben van een kwekerij is in strijd met de Opiumwet en de Wet op de economische delicten. Bij ontdekking van een kwekerij is de Belastingdienst in het kader van
art. 11 en art. 16 Algemene wet inzake rijksbelastingen bevoegd om naheffing te doen
over de winsten die met de hennepteelt zijn gemaakt. Het energiebedrijf kan via een
civiele procedure de kosten van de gestolen stroom terug laten betalen. Op grond van
art. 7:231 lid 1 BW heeft de woningbouwvereniging de mogelijkheid om de huurovereenkomst door een rechter te laten ontbinden. De gemeente kan met betrekking tot
een particuliere woning op basis van gevaarzetting of overlast overgaan tot bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet; art. 174a Gemeentewet) of een dwangsom opleggen
(art. 5:32 lid 1 en 3 Awb). Ook kan de gemeente de bewoner uit zijn of haar woning
zetten.
60 Hoewel ook andere partijen bij de integrale aanpak zijn betrokken, zijn alleen die
autoriteiten geïnterviewd die daadwerkelijk een aandeel hebben bij de ontmantelingen, dus bij de samenwerking op operationeel niveau. Om die reden is de Sociale
Dienst die achteraf informatie krijgt over panden die ontmanteld zijn, niet geïnterviewd. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie, dat vooral een rol speelt bij
de vervolging van een eventuele strafzaak. In Eindhoven zijn negen respondenten
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geef ik een korte schets van de bestuurlijke achtergrond van deze
nieuwe vorm van aanpak en presenteer ik de belangrijkste bevindingen uit eerder wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van
hennepteelt. Daarna ga ik in op de interacties tussen de autoriteiten
die het officiële beleid uitvoeren.
Bestuurlijke achtergrond
De overheid heeft de aanpak van hennepteelt lange tijd weinig prioriteit gegeven. Dit had te maken met het feit dat het kweken van hennep
een onschuldig imago had en in belangrijke mate werd gedoogd. Pas
aan de eind van de jaren 1990 dringt langzaam het besef door dat met
het telen van hennep veel geld kan worden verdiend. Het beeld wordt
bijgesteld van kleine telers die uit ideële motieven handelen en daarbij voor eigen rekening en risico werken. Uit studies komt naar voren
dat de binnenteelt een professioneel karakter heeft gekregen. Het is
een lucratieve handel waarmee veel geld kan worden verdiend. Er zijn
flinke winsten te behalen met relatief weinig investeringen. Zo is de
detailhandelsprijs van nederwiet de afgelopen jaren fors gestegen. De
gemiddelde prijs was in 2000 nog € 5,80 per gram en in 2008 is deze
€ 7,70 per gram (Van Laar & Van Ooyen-Houben 2009: 244). Een
groot deel van de productie is bovendien bestemd voor de export.
Ook spelen criminele samenwerkingsverbanden een belangrijke rol
door op grote schaal hennepproducten in te kopen, te verwerken en
verhandelen, en daarnaast ook vaak eigen grote k wekerijen in bedrijf

g eïnterviewd die betrokken zijn bij de ontmantelingspraktijk: een wijkagent/coördinator hennep van de politie; een netwerkinspecteur van de gemeente; twee projectleiders van het Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven (Bite); een teammanager
en een fraude-inspecteur energiebedrijf; de projectleider ‘thematische aanpak cannabissector’ regio Oost-Brabant van de Belastingdienst; een projectmanager en een
senior medewerker klanten woningbouwcorporaties. In Rotterdam zijn zes personen geïnterviewd: een brigadier regiopolitie en een buurtagent; de projectmanager van het hennepteam van de gemeente (dS+V); een sociaal beheerder van een
woningbouwcorporatie; de teamleider fraudebestrijding en een fraude-inspecteur
van een energiebedrijf. Daarnaast zijn vergaderingen bezocht in het kader van het
Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt en waarnemingen verricht tijdens
twee ontmantelingsdagen.
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te hebben (Bovenkerk & Hogewind 2002; Spapens, Van de Bunt &
Rastovac 2007; Wouters, Korf & Kroeske 2007). In recente publicaties worden deze conclusies bevestigd (o.a. Fijnaut & De Ruyver 2008;
Korf & Wouters 2008).
Tekenend voor de veranderde aanpak van hennepteelt is de intensivering en versterking van de opsporing door publieke en private
partijen nauwer met elkaar te laten samenwerken. De gebruikelijke
manier in de veiligheidsliteratuur om deze manier van samenwerking te begrijpen, is door haar te zien als een iets ingewikkeldere
variant van een eenvoudige samenwerking. De meeste partijen in het
samenwerkingsverband speelden immers al een rol vóór de implementatie van de integrale aanpak van de hennepteelt. Hun rol is
dus niet nieuw, maar vaak wel veranderd door de nieuwe vorm van
samenwerken. Dit aspect keert ook terug in het commentaar van de
respondenten op de integrale samenwerking. Zij benadrukken dat de
samenwerking gecompliceerder wordt naarmate er meer nieuwe partijen bijkomen. ‘Je krijgt met steeds andere bevoegdheden te maken’,
vertelt een respondent, ‘met steeds andere wegen die naar een bepaald
doel moeten leiden.’ Hoewel het samenwerkingsverband daarmee
iets complexer van aard wordt, laat het nieuwe geheel zich echter nog
steeds makkelijk sturen en veranderen. Zo bestaat het idee dat verschillen tussen de partijen relatief eenvoudig zijn te overbruggen en
dat ieders manier van werken zo is te ordenen dat het bijdraagt aan
het functioneren van het grotere geheel. Op die manier is er wel meer
inspanning nodig om het geheel te doorgronden, maar de werking
blijft hetzelfde als bij een eenvoudig systeem (zie ook: Teisman 2005).
Om het nieuwe geheel optimaal te laten functioneren, worden
allerlei middelen ingezet om de doelen van de integrale aanpak te
bereiken. Deze doelen zijn omschreven in het Voorbeeldconvenant
Integrale Aanpak Hennepteelt:
‘Het in onderlinge afstemming en in gezamenlijkheid nemen van preventieve en repressieve maatregelen, die ertoe leiden dat gevaarlijke
situaties worden beëindigd, criminele activiteiten met betrekking tot
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hennepkwekerijen worden voorkomen en bestreden, de leefbaarheid
in de betreffende straten en buurten verbetert, gevoelens van onveiligheid worden weggenomen, het oneigenlijke gebruik van woonruimte,
het oneigenlijke gebruik van uitkeringen, het illegaal aftappen van
elektriciteit en belastingfraude in dit kader wordt tegengegaan en een
breed palet van sancties en maatregelen wordt toegepast op de teler.’
(2007: 2)

De diversiteit van de geformuleerde doelen hangt voor een belangrijk
deel samen met de veronderstelde voordelen van de integrale aanpak. Zo zal de aanpak de pakkans van henneptelers vergroten en bij
ontdekking kunnen de daders harder en vanuit verschillende gebieden worden gestraft. Daarbij kunnen sancties worden ingezet uit het
strafrecht, maar ook uit het bestuursrecht en privaatrecht (Wouters,
Korf & Kroeske 2007: 26). In het verlengde daarvan wordt gewezen
op de afschrikwekkende werking die van de aanpak uitgaat. Mensen
zouden minder snel bereid zijn om risico’s te nemen die gepaard gaan
met hennepteelt (Bergmans 2007). Daarnaast zijn er de praktische
voordelen van de samenwerking zelf. Deze hebben voor een belangrijk deel te maken met, wat wordt genoemd, de leerprocessen van de
samenwerking (o.a. Kane, Argote & Levine 2005; Reagans & M
 cEvily
2003). Dit gaat om het overdragen van kennis tussen de deelnemende
partijen waardoor de samenwerking kan worden versterkt en de
doelen sneller en beter worden behaald. Zo leren de partijen door
het oprollen van hennepplantages veel over de verschillende kanten
van het probleem en van elkaars taken, belangen en expertise, bijvoorbeeld over de technische facetten van het werk van een energie
bedrijf. Deze kennis kan vervolgens weer worden gebruikt voor een
effectievere aanpak (Bovenkerk 2008). Tevens wordt de politie veel
werk uit handen genomen door de (deels) bestuursrechtelijke aanpak
van de gemeente van georganiseerde criminaliteit in het kader van de
Wet Bibob, die zich richt op het wegnemen van gelegenheden en situaties die criminaliteit kunnen faciliteren (Huisman 2010). H
 ierdoor
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kan de politie zich meer concentreren op de opsporing van de criminele netwerken achter de hennepteelt.
Een belangrijk middel om de doelen van de aanpak van hennepteelt te bereiken, is het convenant dat is afgesloten tussen de
deelnemende partijen. Hierin zijn werkafspraken gemaakt over de
doelstellingen en het afleggen van verantwoording. In toenemende
mate worden dergelijke convenanten ondertekend. Zo zijn in 2009 al
in 205 gemeenten convenanten afgesloten ten behoeve van de aanpak
van de georganiseerde hennepteelt (Van Laar & Van Ooyen-Houben
2009). De hennephandeling is een ander gereedschap dat wordt
gebruikt om de afgesproken doelen te behalen, beter bekend als
‘het draaiboek’ waarin de verschillende stappen in het werkproces
van de integrale aanpak uiteen zijn gezet en vaste aanspreekpunten
zijn benoemd voor vragen van de deelnemers. Op basis hiervan kan
ook de voortgang van de samenwerking worden gemonitord en is
er controle op het functioneren van het geheel. Voeg hierbij de formele overlegstructuren tussen de autoriteiten, de functionerings
gesprekken die leidinggevenden op vaste momenten houden met de
medewerkers van een team en de verplichte (vaak maandelijkse) rapportages over de bereikte resultaten van de ontmantelingen (aantal
opgerolde kwekerijen, aangetroffen planten, ontnomen winst) en er is
al snel structuur en regelmaat te ontdekken in de aanpak van de hennepteelt. Dit beeld wordt ook bevestigd in wetenschappelijke onderzoeken naar de ontmantelingen van hennepkwekerijen in Nederland
(o.a. Spapens, Van de Bunt & Rastovac 2007; Fijnaut & De Ruyver
2008; Korf & Wouters 2008). Daarin komt naar voren dat het ontmantelen van hennepkwekerijen de afgelopen jaren ‘steeds meer het
karakter heeft gekregen van een gestructureerde, gestroomlijnde en
ook meer routinematige aanpak’ (Wouters, Korf & Kroeske 2007: 34).
Implementatie in de praktijk
Dat veel onderzoek bovenstaande conclusies bevestigt, komt doordat criminologisch onderzoek vooral is gericht op het molaire niveau
van de aanpak van veiligheid. Het molaire niveau heb ik gedefini246
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eerd als het stabiele niveau van de integrale aanpak. Aan de ene kant
kun je hierbij denken aan de doelstellingen, afspraken en controle
middelen van de onderhavige assemblages. Aan de andere kant vallen hieronder de werkprocessen en handelingen met een grote mate
van voorspelbaarheid, zoals technische routines, dagelijkse rituelen
en het formele taalgebruik van de autoriteiten. Haaks hierop staat
de in dit boek verdedigde opvatting dat er ook processen zijn die
zich grillig en onvoorspelbaar ontwikkelen. In de integrale aanpak
zullen immers ook altijd acties en interacties optreden tussen de
actoren met een eigen dynamiek. Deze handelingen zullen op een
molair niveau inderdaad vaak een gestructureerd en routinematig
karakter hebben, zoals in wetenschappelijke onderzoeken naar de
aanpak reeds is onderkend, en zich daarbij continu of lineair blijven
ontwikkelen. Maar tegelijkertijd dienen zich interacties aan die onregelmatig en onverwacht zijn, en die veeleer een non-lineair karakter
hebben. Deze interacties zijn moeilijk te voorspellen en hangen voor
een belangrijk deel samen met de invulling en betekenis die actoren
geven aan hun eigen handelingen en aan die van anderen. Ook kunnen ze tot stand komen door plotselinge gebeurtenissen tijdens het
ontmantelen, en dus bij verrassing plaatsvinden. Het gaat daarmee
om het hetzelfde gegeven als we eerder tegenkwamen in het werk van
Deleuze en Tarde.
De vraag is of er afwijkende processen ontstaan in de integrale
aanpak van hennepteelt die het molaire niveau kunnen beïnvloeden en verschillen kunnen bewerkstelligen in de uitkomsten van
de aanpak tussen de onderzochte gemeenten en de teams die zijn
belast met het opsporen en ontmantelen van kwekerijen. Voordat
ik uitgebreid inga op de aangetroffen resultaten in beide securiteits
assemblages, moet worden beklemtoond dat de manier van aanpak
in Eindhoven en Rotterdam niet hetzelfde is. Het verschil is gelegen
in de wijze waarop te werk wordt gegaan op de actiedagen. In Eindhoven wordt het ‘opplussen’ van tevoren gedaan. ‘Opplussen’ is het
concreet maken van de verdenking door middel van een warmte
meting, ampèremeting en gegevens uit andere bronnen. Twee of drie
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‘plussen’ zijn voldoende om een machtiging tot binnentreden van de
woning aan te kunnen vragen. Het Bestuurlijk Interventie Team van
de gemeente Eindhoven (Bite) en de politie plannen deze ‘opgepluste’
adressen vervolgens in op een tweewekelijkse actiedag. Daarentegen
wordt in Rotterdam het systeem gehanteerd van de ‘henneptrein’. De
politie, een gemeenteambtenaar en een fraude-expert van het energiebedrijf gaan samen op pad en bezoeken wekelijks een aantal adressen waarvan een melding is binnengekomen. Het team verzamelt dus
ter plekke de ‘plussen’ die nodig zijn om de verdenking concreet te
maken. In sommige gevallen zijn bepaalde ‘plussen’ al bekend. Zo
kan de gemeente in een eerder stadium onderzoek hebben gedaan
met een infraroodcamera naar een geconstateerde (stank)overlast.
In andere gevallen is er een (anonieme) melding ontvangen van een
burger zodat de resterende ‘plussen’ op de dag zelf bijeen moeten
worden gebracht.
Weliswaar staat de integrale aanpak van hennepteelt bol van
bestuurlijke spierballentaal als daadkracht, doorpakken en duidelijk
heid, de werkelijkheid blijkt toch een andere. De praktijk toont aan
dat de handhaving wordt geconfronteerd met allerlei belemmeringen
en onenigheden. Nu al kan worden gezegd dat in Rotterdam de gekozen aanpak tot minder discussie leidt onder de deelnemers dan in
Eindhoven. Dit kan te maken hebben met het feit dat in Rotterdam al
langer en in een vaste formatie wordt samengewerkt. Landelijk wordt
Rotterdam ook gezien als de trekker en het voorbeeld van een succesvolle integrale aanpak. Maar uit de interviews kan worden afgeleid
dat ook de opstelling van de woningbouwverenigingen hier invloed
op heeft. In Rotterdam ontvangen de woningbouwcorporaties een
compleet dossier van het hennepteam met daarin de gegevens die
nodig zijn om een civiele procedure tegen de overtreder te starten.
Bovendien is het in die gemeente eerder uitzondering dan regel dat
een woningbouwvereniging niet meegaat met de henneptrein. Volgens een respondent van een Rotterdamse woningbouwvereniging
kan zo beter de specifieke situatie worden bekeken en kan ook de
huur van de overtreder meteen worden o
 pgezegd. In tegenstelling
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tot Rotterdam hebben de woningbouwverenigingen in Eindhoven
het besluit genomen geen medewerkers meer af te vaardigen naar de
actiedagen. Naast organisatorische redenen voeren de geïnterviewde
medewerkers van de woningbouwverenigingen aan dat ze hun aanwezigheid niet van toegevoegde waarde vinden en dat het ontmantelen
van hennepkwekerijen geen taak is van een woningbouwcorporatie.
Een respondent stelt: ‘Het gaat om criminaliteit en daar zijn wij niet
van. Wij zijn geen organisatie die zich bezighoudt met het vangen
van boeven. Een senior klantbeheerder behoort niet deel te nemen
aan de ontmantelingen. We zijn geen cowboys.’ Een andere respondent van een woningbouwvereniging wijst op het veiligheidsaspect
tijdens de ontmantelingen. Zo zijn er in het verleden verschillende
bedreigingen geuit aan het adres van woningbouwcorporaties. Overigens wordt dit argument gecounterd door medewerkers van energiebedrijven omdat zij in de hoedanigheid van fraude-inspecteurs
ook gevaar lopen tijdens de actiedagen.
Niet alleen de energiebedrijven menen dat de woningbouwcorporaties zich er te ‘gemakkelijk van afmaken’. Ook andere partijen
stellen dat de corporaties wel heel eenvoudig profiteren van de informatie die ze ontvangen na afloop van de actiedagen om daarmee een
civiele procedure tegen de bewoner te kunnen starten. Een respondent stelt dat de woningbouwverenigingen te veel leunen op andere
partners en te weinig hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Een
respondent van de politie wijst op de mogelijke gevolgen van deze
handelwijze: ‘Je proeft binnen de politie dat sommige medewerkers
niet gemotiveerd zijn informatie te sturen aan een woningbouwcorporatie omdat de laatste het geen prioriteit vindt iemand mee te
sturen.’ De respondenten van de woningbouwcorporaties verweren
zich tegen de opmerkingen van de politie door te stellen dat de zaken
worden omgedraaid. De politie, aldus de geïnterviewde respondenten, geeft slechts kritiek op de woningbouwcorporaties omdat ze wil
voorkomen dat allerlei problemen in de samenwerking worden toegeschreven aan de politie zelf. Dit roept de vraag op welke problemen
zich voordoen in de samenwerking en in welke mate deze problemen
249

Orde in veiligheid.indd 249

23-8-2012 14:49:16

orde in veiligheid
kunnen worden gerelateerd aan de attituden en percepties van de
actoren en de interacties tussen hen.
Conflicterende belangen
Om de dynamiek in de integrale aanpak van hennepteelt scherp te
krijgen, zal ik eerst ingaan op ontwikkelingen in de samenstelling en
de hiërarchie van beide samenwerkingsverbanden. De samenstelling
van de onderzochte assemblages kent namelijk een grote diversiteit
wat betreft de werkervaring van de actoren (van politiestudenten tot
ervaren fraude-inspecteurs) en de aanwezigheid van uiteenlopende
partijen (van particuliere ontmantelorganisaties tot energiebedrijven). In de vorige paragraaf is de discussie aan de orde gekomen over
het besluit van de woningbouwverenigingen in Eindhoven om niet
langer te participeren in de ontmantelingen. Uit de gesprekken in
beide gemeenten komen nog kwesties over twee andere partijen naar
voren: energiebedrijven en de politie. Met betrekking tot de energiebedrijven keert het verwijt terug dat ze te weinig begrip en geduld
betrachten als het gaat om de samenwerking zelf en de aanpassingen
die nodig zijn om de werkwijze te verbeteren en efficiënter te maken.
Een respondent drukt dit als volgt uit: ‘Voor hen [de energiebedrijven,
MS] is slechts één ding van belang, namelijk dat zij zoveel mogelijk
verloren energie kunnen terugvorderen van zoveel mogelijk panden.
Maar wanneer je deel uitmaakt van de integrale aanpak, moet je ook
begrip hebben voor de posities van andere partijen.’ Niettemin zien
alle respondenten de energiebedrijven als een serieuze en essentiële
partner in de samenwerking. Zowel in Rotterdam als Eindhoven
wordt het energiebedrijf omschreven als een partij die niet hoeft te
worden aangespoord en die zijn taak gedreven vervult. Bovendien
wordt zijn technische kennis en expertise met betrekking tot de ontmantelingen (zoals de installatie van de meterkast) beschouwd als
onmisbaar voor de samenwerking.
Met betrekking tot de politie komt het verwijt ter sprake dat ze te
weinig capaciteit vrijmaakt voor de aanpak van hennepteelt. Andere
partijen ervaren het als problematisch dat de politie niet voldoende
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mankracht beschikbaar stelt voor de ontmantelingen van plantages
in woningen. ‘De politie anticipeert er niet op in hun jaarplannen.
Er worden geen extra uren voor vrijgemaakt. Ze roept iets wat ze
niet waar kan maken’, merkt een respondent op. Hoewel partijen
begrip hebben voor het capaciteitsprobleem van de politie, staan ze
ook kritisch tegenover haar geleverde inzet. Zo stelt een respondent:
‘Als hennep daadwerkelijk een prioriteit zou zijn, zou ze er wel meer
aan doen. De politie moet gewoon haar tent managen. We zitten nu
al vier jaar te praten, maar ik zie er niets van terugkomen. Dat maakt
het allemaal lastig. Je krijgt dan schimmige vergaderingen waarin
iedereen elkaar de bal toespeelt en de schuld geeft.’ Andere respondenten hebben het gevoel dat de politie het capaciteitsprobleem ook
als excuus gebruikt. ‘Hennep is niet altijd een populair onderwerp.
Je kunt makkelijk zeggen dat je geen capaciteit hebt en dat je er even
niks aan doet.’
In het verlengde van bovenstaande kritiek wijzen sommige respondenten op de individuele voorkeuren die politieagenten erop
nahouden. Zo stelt een respondent: ‘Ik weet bij de politie wie er wel
en wie er geen zin in heeft.’ Verschillende oorzaken komen naar
voren van het feit dat niet alle politiemensen even gemotiveerd zijn
om deel te nemen aan de actiedagen in Eindhoven en de Rotterdamse
henneptrein. Allereerst noemen veel betrokkenen de tijdrovendheid
van de ontmantelingen. De politie geeft een soortgelijke verklaring
en stelt dat zij meer tijd kwijt is met de integrale aanpak dan andere
partijen. Een respondent van de politie zegt: ‘Coördineren wil niet
zeggen dat je het meeste doet [er wordt verwezen naar Bite, MS]. De
politie zal altijd het meeste werk moeten verrichten, zowel qua tijd
als capaciteit.’61 Ook wordt gewezen op de administratieve lasten van

61 Wellicht ligt hierin een verklaring voor het feit dat de politie in een van de onderzochte gemeenten vertrekt wanneer een particulier veiligheidsbedrijf ter plaatse
komt. Dit bedrijf neemt de taak van de politie over en controleert of de situatie in de
woning veilig is. Het moet de veiligheid van de werknemers van het ontmantelingsbedrijf garanderen en hen begeleiden naar de plek waar de planten en kweekbenodigdheden worden vernietigd. Wanneer het bedrijf arriveert, is dat voor de politie
het signaal dat haar taak erop zit.
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de politie. Zo dienen wijkagenten na een ontmanteling nog veel tijd
achter hun bureau door te brengen om administratieve taken te vervullen die verband houden met de uitvoering van de aan hen opgedragen taken, zoals het opmaken van een proces-verbaal van aangifte,
het invoeren van gegevens en de aanlevering van een dossier aan het
Openbaar Ministerie. Hoewel er geen eenduidig beeld bestaat over
de omvang van deze belasting, behoren deze taken niet tot de meest
favoriete werkzaamheden van agenten en worden ze bovendien vaak
als stressvol beschouwd (Kop & Euwema 2001; Brummelkamp &
Linssen 2006). Daarnaast wordt erop gewezen dat de politie de aanpak te hard zou vinden en het beeld heeft dat hennep onschuldig is.
Zo stelt een respondent: ‘Het heeft soms een hoog zieligheidsgehalte
en ik denk dat een politieagent daarom vaak denkt dat er wel grotere
boeven zijn te vangen. Het heeft geen haast. Zaken als roofovervallen
of een moord krijgen voorrang.’
De combinatie van deze factoren leidt tot de vaststelling dat de
politie minder een verbindende rol vervult binnen de onderzochte
assemblages dan in theorie mag worden verwacht. Immers, in de
integrale aanpak vervult ze enerzijds een belangrijke functie ten
opzichte van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van het probleem. Anderzijds zijn woningbouwverenigingen en energiebedrijven afhankelijk van de politie voor de
te voeren civiele procedures jegens de overtreder. In beide gevallen
is een proces-verbaal nodig voor verdere juridische stappen. Bovendien is de samenwerking gebaat bij gemotiveerd politiepersoneel. In
de praktijk blijkt echter dat geen enkele partij de andere autoriteiten
direct kan aansturen, dus ook de overheid niet. Vrijwel iedereen is
van elkaar afhankelijk en er is altijd de medewerking van een andere
speler nodig om het gewenste eindresultaat te bereiken. Bovendien
beschikken alle spelers over eigen machtsmiddelen die ze, zoals ik in
de volgende paragraaf zal laten zien, dreigen in te zetten om bepaalde
doelen te bereiken. Politiemensen die nauw betrokken zijn bij de
aanpak van hennepteelt, bevestigen deze bevindingen en voelen zich
soms ongelukkig dat ze in gebreke blijven. Het volgende citaat werpt
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hier nader licht op: ‘Schaamte is een groot woord, maar ik voel me
wel eens ongemakkelijk als lid van de politie. Je laat af en toe toch
steekjes vallen.’
Zelforganiserende processen
In antwoord op de vraag naar de interacties en processen van betekenisgeving op het moleculaire niveau van de hennepteeltaanpak, is het
belangrijk die interacties en processen niet te reduceren tot molaire
zaken van de samenwerking als de samenstelling, de coördinatie
van de manier van aanpak en consensus over de doelstellingen en de
onderlinge verhoudingen, zoals die hiervoor al kort zijn belicht en
welke vanzelfsprekend moeten zijn voor het optimaal functioneren
van de bestrijding van hennepteelt. Dit geldt mutatis mutandis ook
voor een factor als het vertrouwen dat autoriteiten in elkaar moeten
hebben. Hoe nodig en nuttig deze ook zullen zijn voor de structuur
van de samenwerking, steeds gaat het om kenmerken die dienstbaar
zijn aan de werking van het hennepprogramma en terugvallen op
een sturings- of maakbaarheidsdenken ten aanzien van het veiligheidsvraagstuk. Begrippen als consensus en vertrouwen zijn echter
geen statische kenmerken of te objectiveren factoren, maar altijd het
voorlopige resultaat van de attituden en percepties van de actoren
die het officiële beleid uitvoeren en van de relaties die hieraan voorafgaan. Veel meer dan om een molaire beschrijving gaat het daarom
om de vraag hoe consensus en vertrouwen tussen actoren in de
praktijk tot stand komen en de wijze waarop in concrete omstandig
heden inhoud en uitdrukking worden gegeven aan het handelen van
de actoren voor, tijdens en na de ontmantelingen. Daarmee gaat dit
hoofdstuk een stap verder dan eerder onderzoek naar de aanpak van
illegale hennepteelt.
Een antwoord hierop kan worden gegeven door op zoek te gaan
naar de zelforganiserende processen in de integrale aanpak. Onder
zelforganiserende processen versta ik interacties die niet zijn te herleiden tot de eigenschappen van het geheel of tot een van de partijen
afzonderlijk en waarin of van waaruit nieuwe systeemeigenschappen
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kunnen ontstaan. De implicatie hiervan is dat de integrale aanpak
een andere functionaliteit en doelstelling kan krijgen dan waarvoor
hij aanvankelijk was opgezet. In theorie kan dit zover gaan dat na
verloop van tijd niemand meer weet wat de oorspronkelijke reden is
geweest om de aanpak op te richten. Deze vraag is dan ook niet meer
van belang doordat de aanpak een volledig ander doel heeft gekregen. Deze spontane generatieve dynamiek lijkt sterk op het begrip
‘autopoiesis’ (autos betekent in het Grieks ‘zelf’ en poiein betekent
‘maken’), dat Maturana en Varela (1980) in de biologie hebben geïntroduceerd. Autopoiesis is een geheel nieuwe kijk op de aard van een
organisme en de relatie met de omgeving waarin het zich bevindt.
Vanuit deze visie is er namelijk geen absoluut onderscheid meer
tussen een subject en een object. Organismen en omgeving zijn op
elkaar betrokken in een voortdurend proces van co-creatie. Daarbij
wordt een biologische entiteit opgevat als een netwerk van productieen transformatieprocessen die componenten voortbrengen en deze
componenten (re)genereren op basis van hun interacties in het netwerk van processen dat aan hun eigen producties en transformaties
ten grondslag ligt. Levende wezens zijn zo te beschouwen als autopoietische systemen die zichzelf zodanig organiseren dat zij zichzelf
constitueren en (re)produceren.62
Op het gevaar af de zaken te simplificeren, kun je zelforganiserende processen dus zien als interacties zonder centrale regie, waarmee autoriteiten in de aanpak van hennepteelt een nieuw gedrag
uitproberen. Het gebruik van de term zelforganiserende processen
houdt echter niet in dat je deze processen zelf ook kunt snappen. Vaak
zullen ze een lange tijdshorizon hebben en is de relatie tussen oorzaak en gevolg zeer ambigu en moeilijk vast te stellen. In dat opzicht
spreekt Taleb in zijn gelijknamige boek over ‘zwarte zwanen’ ([2007]

62 In de klassieke metafysica beschikken de dingen niet over een eigen dynamiek. Zij
zijn allopoietisch (produceren iets anders dan zichzelf) en te reduceren tot de wetten van de mechanica, in tegenstelling tot organismen die autopoietisch zijn. Met de
opkomst van de bio- en nanotechnologie lijkt dit onderscheid echter niet meer stand
te houden.

254

Orde in veiligheid.indd 254

23-8-2012 14:49:16

Bestrijding van hennepteelt
2008). Hieronder verstaat hij onverwachte interacties en gebeurtenissen met grote gevolgen die alleen achteraf voorspelbaar zijn. De
verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat deze interacties nooit
de exacte verwezenlijking zullen zijn van het voorafgaande ontwerp
van de samenwerking. Alleen de herhaling ervan, in de woorden
van Tarde, kan leiden tot een collectief nieuwe betekenisgeving in
de samenwerking. Ter nadere onderbouwing van deze dynamiek ga
ik in op twee vormen van zelforganiserende processen die zijn aangetroffen in de onderzochte assemblages: (1) motivatietactieken en
(2) het opbouwen van vertrouwen.
Motivatietactieken
Om de politie nauwer te betrekken bij de ontmantelingen hebben
partijen tactieken uitgevonden die tot doel hebben de politie te motiveren en tot meer actie aan te sporen. Dit blijkt onder meer uit de
volgende citaten: ‘We goochelen met het prikkelen van de politie om
toch wat aan de hennep te doen.’ Een andere respondent zegt: ‘Het is
maar hoe je de politieorganisatie bespeelt, hoe je ze meekrijgt. Dat
is bepalend voor wat ze voor je kunnen doen.’ En weer een andere
respondent vertelt: ‘Het is soms hogere stratego dat je moet spelen.’
De volgende vier motivatietactieken kunnen in het proces van ontmantelen worden onderscheiden.
Allereerst wordt er ingespeeld op het gemoed van de politie. Dit
gebeurt door te zeggen: ‘Als zo’n pand vanavond in de fik vliegt, en
er komen vragen over, dan verwijs ik ze graag naar jullie toe.’ Deze
tactiek werd in Rotterdam gehanteerd om een wijkchef van de politie
over te halen toch personeel vrij te maken voor een ontmanteling.
Ze werd ook ingezet toen een hulpofficier weigerde een machtiging
tot binnentreden van de woning te geven terwijl er concrete aanwijzingen waren dat er in een pand een hennepkwekerij bevond. Een
vergelijkbare variant gebruikt een respondent van de gemeente Rotterdam. Zegt de politie onvoldoende medewerking toe, dan maakt hij
de volgende opmerking: ‘Ik respecteer je beslissing. Maar ik ben het
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er niet mee eens en dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid voor
de eventuele gevolgen rondom dat pand bij jou neerleg.’
Ook stellen partijen de politie voor de keuze dat ze zelf tot actie
overgaan. Hoewel dit niet volgens de afspraken van het afgesloten convenant is, beschikken sommige partijen wel over dergelijke
mogelijkheden. Zo is meegemaakt dat een vertegenwoordiger van
een van de onderzochte gemeenten in een overleg aangaf: ‘Dan doen
we het zelf met een bestuursrechtelijke machtiging.’ Omdat de druk
om daadkracht te tonen in de veiligheidszorg groot is, wordt deze
strategie vaak als psychologisch middel ingezet door verschillende
partijen. In werkelijkheid zal de gemeente niet snel zonder de politie
een pand bezoeken waarvan het vermoeden bestaat dat er hennep
wordt geteeld.
Daarnaast worden er anekdotes verteld om de deelnemers enthousiast te maken voor de ontmanteldagen. Illustratief is het verhaal van
een medewerker van een energiebedrijf over het feit dat hij geregeld
te maken krijgt met ongemotiveerd politiepersoneel. Tijdens de
actiedagen vertelt hij daarom sensationele verhalen over eerdere ontmantelingen, bijvoorbeeld de spectaculaire vondst van veertig kilo
hennep achter een speciaal gemetselde muur in een woning. Dezelfde
respondent kaart daarbij wel het probleem aan dat de teams vaak
van samenstelling wisselen: ‘Elke keer moet je de agenten prikkelen. Loopt het eindelijk een beetje, dan gaan ze weer naar een andere
afdeling. Dan krijg je opnieuw te maken met een aantal nieuwe
politiemensen.’ Ook tijdens een van de observaties viel het op dat
de politieagenten gemotiveerder raakten op het moment dat er een
plantage in een woning werd aangetroffen. Ontdekt men niets in een
pand, dan wordt zo’n dag al snel als verloren of verspild beschouwd.
Dit is ook meegemaakt na afloop van een ontmantelingsdag. Op de
vraag van collega’s hoeveel kwekerijen er waren opgerold, toonde de
desbetreffende politieagent zich zichtbaar verheugd en deelde mee
dat er meerdere kwekerijen waren ontmanteld.
Bovendien maken de autoriteiten in beide gemeenten er een onderlinge competitie van om zo veel mogelijk kwekerijen op te rollen. Zo
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wordt tegen elkaar gezegd: ‘Heb jij deze week maar drie ontmantelingen gedaan?’ Deze motivatietactiek laat zien dat het ontmantelen
niet louter moet worden gezien als een juridische aangelegenheid van
opsporen en bestraffen en een instrumentele toepassing van handhavingsmaatregelen, maar ook verwantschap heeft met ervaringen uit
de wereld van de sport.63 Zo zegt een respondent: ‘Ik zie het eigenlijk
als een wedstrijd. We hebben weer gewonnen van de kwekers.’ Voorbeelden uit de sport zijn in dit verband instructief omdat sporters
hun succes en falen – ondanks al de wetenschappelijke begeleiding
en de medische en technische kennis die tegenwoordig voorhanden
is – nooit beschrijven in termen van die wetenschappelijke en technische kennis. Het argument hiervoor is dat niet die kennis, maar de
gebeurtenis van het succes of falen zelf het enige is waarop sporters
in hun verklaringen kunnen terugvallen (Boomkens 2006: 78). Het
beslissende moment laat zich namelijk niet objectiveren, ook niet
door de wetenschap. Hooguit kun je het als wetenschapper proberen te beschrijven, met anekdotes duiden of vergelijkingen maken
met andere situaties, zonder daarbij de illusie te hebben dat je het
moment zelf waarop alles anders gaat dan voorheen of dan was
gepland, kunt overbrengen. De overeenkomst tussen ontmantelen en
het bedrijven van sport wordt ook bevestigd in het volgende citaat:
‘Wanneer je vermoedens juist zijn, voel je een soort van euforie.’ Het
is op dit punt dat er ook aanspraak wordt gemaakt op meer respect
van andere betrokkenen wanneer er meerdere kwekerijen zijn ontmanteld. Nauw hiermee verbonden is het ‘gezamenlijk vijandbeeld’
dat de actoren tijdens de ontmantelingen oproepen. Dit vijandbeeld
bevordert de teamspirit en de onderlinge samenwerking. ‘Samen
staan we daar om die dader te pakken. Samen staan we sterk’, zo stelt
een respondent vast.

63 Van de Bunt legt in ‘Muren van stilzwijgen’ (2007) een andere relatie tussen fenomenen in de sport en de versterking van toezicht op verboden activiteiten. Van de
Bunt is vooral geïnteresseerd in hoe bepaalde sociale praktijken hun gedragingen,
zoals het gebruik van doping in het wielrennen, geheim weten te houden tegenover
anderen.
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Het opbouwen van vertrouwen
Een bekend kenmerk van samenwerkingsverbanden is het vertrouwen dat actoren in elkaar uitspreken en de mate van zekerheid die
ze moeten hebben dat de te hanteren aanpak van de problematiek
ook de juiste is. In de literatuur hierover, die schatplichtig is aan het
klassieke stuk van George Simmel ‘Das Geheimnis und die geheime
Gesellschaft’ ([1908] 1992), wordt vertrouwen gezien als een van de
belangrijkste factoren voor het functioneren van een veiligheidsprogramma. Zo wordt erop gewezen dat vertrouwen het antwoord is op
de complexiteit van samenwerkingsverbanden en bijdraagt aan het
succes van de gekozen aanpak (o.a. Smith, Carroll & Ashford 1995;
Terpstra & Kouwenhoven 2004; Edelenbos & Klijn 2007). De crux
hierbij is dat hiërarchisch leiderschap en directe supervisie minder
geschikt zijn voor meer horizontale samenwerkingsverbanden, zoals
de aanpak van hennepteelt. Vertrouwen heeft dus gevolgen voor de
onderlinge verhoudingen in een samenwerking. Maar de vraag hoe
vertrouwen ontstaat in de interacties tussen de actoren en belichaamd
wordt in de onmiddellijke aanwezigheid van degenen die betrokken
zijn bij de ontmantelingen, is daarmee nog niet beantwoord.
Vanzelfsprekend heeft vertrouwen te maken met het nakomen van
afspraken die zijn gemaakt op een molair niveau en de beloftes die
aan elkaar worden gedaan in het werkproces zelf. Zo ziet de meerderheid van de respondenten het naleven van afspraken als het belangrijkste aspect van vertrouwen. Men wijst erop dat het vertrouwen
afneemt wanneer afspraken niet worden nageleefd. Hierbij wordt wel
opgemerkt dat het moet gaan om een patroon met een lange geschiedenis. Het vertrouwen neemt volgens een respondent vooral af wanneer onwetendheid als excuus wordt gebruikt om afspraken niet na
te komen, bijvoorbeeld wanneer iemand zegt niet op de hoogte te zijn
van het feit dat bepaalde informatie moet worden doorgegeven, terwijl dit altijd wel op die manier gebeurt. Dit komt volgens meerdere
respondenten als onbetrouwbaar over. Weliswaar is er tot op zekere
hoogte begrip voor personen die door bepaalde omstandigheden een
deadline niet kunnen halen of niet in staat zijn geweest informatie
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tijdig door te sturen. Toch wordt ook in die gevallen verwacht dat
iemand toelicht waardoor het niet is gelukt.
Ook brengen veel respondenten het ontstaan van vertrouwen in
verband met een sterk gevoel voor integriteit. Dit blijkt uit de volgende uitspraak: ‘Je hoort en ziet dingen die mogelijk niet voor jouw
oren bestemd zijn en daar moet je op een goede manier mee omgaan.
Er mag geen misbruik van worden gemaakt.’ Zo mogen privégegevens niet belanden bij te veel mensen, bijvoorbeeld de adressen die
bezocht zullen gaan worden op een actiedag. Daarnaast stellen respondenten aan de orde dat er geen persoonlijke eigendommen van
een bewoner uit een pand mogen worden meegenomen. Het niet
beantwoorden aan dit soort normen kan een zeer groot effect hebben
op de samenwerking. In de onderzochte samenwerkingsverbanden
zijn dergelijke incidenten niet voorgekomen. Een respondent van een
energiebedrijf geeft aan dat hij dit wel heeft meegemaakt in andere
regio’s.
Daarnaast wordt vertrouwen genoemd in relatie tot de expertise
en competenties van de actoren waarmee wordt samengewerkt. Dit
kwam naar voren op een ontmantelingsdag in een van de onderzochte gemeenten. Lopend door een straat raakte een medewerker
van de gemeente ervan overtuigd dat er zich een kwekerij in een
woning bevond. Hij meende de geur van hennep te ruiken en zag aan
de achterzijde van het pand aanwijzingen die erop zouden kunnen
duiden dat er hennep werd gekweekt. De politieagent in het team had
echter zijn twijfels. In tegenstelling tot de gemeenteambtenaar rook
hij geen hennep. In de integrale aanpak is de politieagent vaak wel de
persoon die een machtiging tot binnentreden van de woning regelt.
Omdat hij vertrouwde op de deskundigheid en capaciteiten van zijn
collega, besloot hij de machtiging toch aan te vragen. Illustratief in
dit verband waren zijn woorden: ‘Ik ken je goed en ik weet dat je het
meestal bij het rechte eind hebt.’ Toch was hij bij het binnentreden van
de woning zichtbaar gespannen en toonde zich opgelucht toen er een
kwekerij werd aangetroffen. Overigens kan er wel gevaar schuilen in
het te gemakkelijk vertrouwen op elkaars expertise en competenties.
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Een respondent vertelt dat er soms te snel wordt gehandeld op basis
van het oordeel van anderen. Dit speelt bijvoorbeeld bij het vaststellen van het aantal oogsten. Op basis van de beschikbare aanwijzingen
kunnen er verschillende opvattingen bestaan over de hoeveelheid
aan voltooide oogsten. In dat geval moeten de betrokkenen een compromis zoeken. Een andere respondent wijst op het feit dat mensen
ook kunnen gaan twijfelen aan hun eigen expertise en competenties
wanneer hun inschatting sterk afwijkt van die van anderen.
Tot slot komt naar voren dat vertrouwen ontstaat wanneer de
autoriteiten kritiek op elkaar kunnen geven. Wanneer men elkaar
vertrouwt, dan kan men elkaar ook aanspreken op fouten die in het
werkproces worden gemaakt. Zo spreekt een respondent altijd af met
zijn collega’s: ‘Staat iets je niet aan in mijn handelen, dan vertel je dat
aan mij. Dan kan ik uitleggen waarom ik iets wel of niet doe.’ Belangrijk is dat de kritiek wel rechtstreeks op de persoon wordt geuit en niet
via omwegen tot iemand komt. Het spreekt hierbij voor zich dat het
geven van kritiek niet altijd bevorderlijk is voor de onderlinge samenwerking. Een respondent merkt op: ‘Uiteindelijk kom je dan toch te
boek te staan als een zeikerd.’ De tegenhanger van het geven van kritiek is volgens de respondenten roddelen. In de gewone spreektaal
kleeft aan het woord roddelen een uiterst negatieve betekenis. Het
gaat om een afwijzende en beschuldigende manier om informatie
uit te wisselen over niet aanwezige personen (Elias & Scotson [1965]
1976: 128). Krijgt in de onderzochte casus iemand het gevoel dat er
wordt geroddeld, dan wordt dit gezien als stemmingmakerij. Hierdoor vermindert het vertrouwen in elkaar. Maar een roddel blijkt
ook positieve kanten te hebben. Door te roddelen kan snel informatie
worden verspreid over een persoon met wie iemand zich wel of niet
identificeert en kan informele sociale controle op de autoriteiten in
het samenwerkingsverband worden uitgeoefend. Je zou ook kunnen
zeggen dat de roddel het groepsproces zo kan versterken. Op deze
manier draagt een roddel bij aan de stabiliteit van een assemblage
(Gluckman 1963). In kritiek hierop is gesteld dat het roddelen ook
een vorm van communicatie is waarmee een individueel persoon zijn
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of haar voordeel wil doen en daarbij juist een eigen belang nastreeft
(Paine 1967). Roddelen hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te leiden
tot een verdere stabilisering van een assemblage. Het kan een assemblage ook uiteen doen vallen.64 Toch ontkom je in de ogen van sommige respondenten niet altijd aan het verspreiden van afwijzende
informatie over andere personen. Zo kan roddelen verband houden
met het feit dat iemand bekendstaat als een persoon die niet altijd
even sterk gemotiveerd is om zijn werk te doen. Een respondent zegt:
‘Er wordt wel eens over dezen en genen geroepen: “Aan die vent, daar
heb je geen zak aan, want die heeft er toch geen zin in”.’
Bovenstaande bevindingen (nakomen van afspraken, integriteit,
expertise, kritiek, roddelen) kunnen als belangrijke zaken worden
beschouwd in het proces van opbouwen van vertrouwen in de onderzochte assemblages. Uit de interviews komen nog andere opvallende
punten naar voren die hiermee te maken hebben, namelijk:
– Autoriteiten moeten geen verborgen agenda’s voor elkaar hebben.
– Autoriteiten moeten de werkzaamheden waarderen die ieder persoon afzonderlijk verricht.
– Autoriteiten moeten elkaar als persoon serieus nemen en met respect behandelen.
– Autoriteiten moeten erop kunnen rekenen dat de politie instaat
voor de veiligheid van het team tijdens de actiedagen.
Weerstand
Of een securiteitsassemblage werkt als een goed geoliede machine
hangt af van veel factoren. Soms wordt er zo weinig werk vereist
dat partijen de samenwerking als vanzelfsprekend beschouwen. In
andere gevallen wordt meer gevraagd van de partijen en kan er een
gevoel ontstaan dat de regie uit handen wordt gegeven. Dit laatste

64 Elias en Scotson wijzen in hun studie The established and the outsiders naar een
arbeiderswijk in een Engelse industriestad erop dat ‘in een sterker geïntegreerde
groep vrijmoediger geroddeld zal worden dan in een minder sterk geïntegreerde
groep, en dat in het eerste geval het roddelen van de mensen de reeds bestaande
cohesie zal bekrachtigen’ ([1965] 1976: 140).
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is ook het geval in deze casus. Zo geven verschillende respondenten
aan dat er in het begin veel weerstand was bij sommige organisaties
en personen om met andere partijen samen te werken. Meer bepaald
was er verzet tegen de regierol die de gemeente vervult in de integrale aanpak van hennepteelt. Zo is in de Notitie Integrale Aanpak
Hennepteelt (2006) vastgelegd dat de gemeente regie heeft op de totstandkoming van en een spilfunctie heeft in de integrale aanpak van
hennepteelt. Twee oorzaken van weerstand tegen de nieuwe aanpak
komen in het bijzonder naar voren.
Er speelt een gevoel van machtsverlies. Respondenten geven aan
dat vooral politiemensen het idee hebben dat er iets van hen is afgepakt. Een respondent stelt: ‘Sommige politiemensen kicken erop als
wijkagent rond te lopen en veel contacten te hebben in de wijk en met
buurtbewoners. Ze zijn altijd gewend geweest hun eigen gang te gaan.
Nu ga je als politiemedewerker pas mee wanneer iedereen zover is.’
Een andere respondent verwijst naar, wat hij noemt, ‘typisch politiebloed’. Zo voelen wijkagenten zich vaak nauw betrokken bij het wel
en wee van hun wijk en zien ze het als hun persoonlijke verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat er in de buurt gebeurt. Volgens een
respondent van de gemeente heeft ‘de politie vooral moeite met het
uit handen geven van dat stukje macht en controle’. Meer specifiek,
zo zegt hij, ‘wil de politie graag zeggen: “wij zijn de trekker van de
aanpak”. Daarentegen benadrukken wij [de gemeente, MS] altijd de
samenwerking zelf.’
Ook is er een gevoel van onbekendheid met de nieuwe situatie, dat
vooral betrekking heeft op de mogelijkheden die andere partijen hebben. Zo kan het voor de politie onduidelijk zijn hoe om te gaan met
de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de gemeente. Dit kwam
naar voren uit een gesprek met een respondent van de gemeente. ‘Ik
moet wel honderd keer uitleggen hoe het zit met onze bevoegdheden.
De politie heeft soms het idee dat wij een soort van wijkteam voor
hen zijn en dat we moeten doen wat de politie ons opdraagt. Vanwege het afgesloten convenant doen we dat ook vaak. Maar als ik
uitleg wat onze bestuursrechtelijke bevoegdheden zijn, dan staan ze
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soms versteld. Pas dan realiseren ze zich dat wij ook zelf veel kunnen
doen. Dat is ook een stukje toegedekte frustratie. Soms plaag ik ze
daarmee.’ Dit aspect zullen we ook terugzien in de aanpak van de
wegtransportcriminaliteit.
De stelling dat de politie zich niet makkelijk laat leiden door
andere autoriteiten en liever op eigen houtje handelt, spreekt ze zelf
niet tegen. Uit de interviews blijkt dat sommige politiemensen het
jammer vinden dat ze niet meer zelfstandig kunnen optreden wanneer ze vermoeden dat er een kwekerij in een woning aanwezig is.
Een respondent van de politie vertelt hierover het volgende. ‘Eerst
konden we alles op eigen houtje doen en hadden we directe links.
Nu moet alles gezamenlijk en zien we het meer als een verplichting.’
Dezelfde persoon wijst ook op het feit dat politiemedewerkers traditiegetrouw sceptisch staan tegenover veranderingen in de organisatie
en de introductie van een nieuwe manier van werken. ‘Er veranderen
heel vaak dingen bij de politie. Dat leidt tot een gevoel van “zij leggen
het op en wij moeten het elke keer maar weer accepteren”.’
Besluit
Ik begon dit hoofdstuk met de constatering uit wetenschappelijk
onderzoek dat er sprake is van een gestructureerde, gestroomlijnde
en routinematige aanpak van de bestrijding van hennepteelt. Deze
conclusie richt zich vooral op het molaire niveau van de aanpak en
de behaalde resultaten van de werkwijze. Daarbij wordt de integrale
aanpak beschouwd als een iets ingewikkeldere variant van een eenvoudig systeem. Het idee hierachter is dat er een grote hoeveelheid
componenten is die als losse radertjes met elkaar in verbinding staan
en bijdragen aan het functioneren van het grotere geheel. De verschillende delen van het systeem zijn hierin eenvoudig te controleren.
Dit is echter een complexiteitreducerende of rationeel-mechanische
benadering van de onderhavige problematiek. Ik stelde dat aandacht
voor het moleculaire een beter beeld geeft om de verschillende aspecten die in een assemblage een rol spelen samen te denken. Het gaat
hierbij om zelforganiserende processen tussen de autoriteiten in de
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onderzochte samenwerkingsverbanden. Deze min of meer grillige
processen zijn moeilijk te voorspellen waardoor de uitkomsten of het
resultaat van de werkprocessen ook minder voorspelbaar zijn dan ze
lijken.
De aangetroffen zelforganiserende processen komen in geen
van de onderzochte assemblages als één geheel tot uiting, maar
toch kunnen ze wel degelijk hun schaduw werpen op de aanpak van
hennepteelt. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat de deelnemers gemotiveerd moeten worden om tot actie over te gaan en dat
het winnen van vertrouwen een constante zorg is. Deze aspecten
sluiten aan bij bevindingen uit ander onderzoek. Al eerder kwam
men tot de overeenkomstige conclusie dat het functioneren van
samenwerkingsverbanden sterk wordt beïnvloed door de motivatie
van de deelnemers en het onderlinge vertrouwen. Mijn onderzoek
gaat echter verder en laat zien hoe vertrouwen in de context van de
hennepteeltaanpak ontstaat en hoe autoriteiten elkaar op de werkvloer motiveren. Zo is gewezen op het verspreiden van roddels en
het vertellen van sensationele verhalen. De conclusie hieruit is dat de
bestrijding van de hennepteelt meer een kwestie van horten en stoten blijkt te zijn dan een gestroomlijnd proces waarin stap-voor-stap
naar een besluit wordt toegewerkt.
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7
aanpak van weg
transportcriminaliteit
Inleiding
De parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft sectoren van de Nederlandse economie laten onderzoeken op de vraag
of het bedrijfsleven geïnfiltreerd is door de georganiseerde misdaad
of daarmee op een andere manier nauwe banden mee onderhoudt
(Bruinsma & Bovenkerk 1996). De commissie heeft geconstateerd
dat er in verschillende sectoren criminogene gelegenheidsfactoren
aanwezig zijn die faciliterend kunnen werken voor het plegen van
crimineel gedrag. Dergelijke factoren zijn onder meer aangetroffen
in het wegtransport, de verzekeringssector en de afvalverwerkingbranche (zie ook: Huisman 2001). Met betrekking tot de eerste sector blijft het niet bij factoren die het plegen van criminaliteit in de
hand kunnen werken. Bedrijven, zo constateert de enquêtecommissie, verrichten ook hand- en spandiensten voor de georganiseerde
misdaad. Zo speelt de wegtransportsector een rol in allerlei typen
van fraude in de Europese Unie. Ook is de sector betrokken bij de
smokkel van verdovende middelen (Bruinsma & Bovenkerk 1996:
54). Transportondernemingen worden door smokkelaars opgericht
om drugs Europa binnen te vervoeren en chauffeurs van al bestaande
transportfirma’s houden zich bezig met de smokkel van drugs.
Vooral kleine ondernemingen zijn kwetsbaar, zeker als ze in financiële moeilijkheden verkeren. Krijgt een bedrijf te maken met hoge
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schadeposten als gevolg van diefstal en overvallen, dan bestaat de
kans dat het sneller in zee gaat met de georganiseerde misdaad.
De commissie staat ook stil bij de vraag in hoeverre de wegtransportbranche zelf het slachtoffer is van criminaliteit. Met betrekking
tot de diefstal van vrachtwagens heeft ze geconstateerd dat er geen
betrouwbare cijfers zijn van het aantal gestolen vrachtwagens. Er zijn
slechts ruwe schattingen van organisaties als Transport en Logistiek Nederland. Wel gaat het in ruim 80% van de gevallen om de
ladingen van de wagens. Een belangrijke partij die hierbij benadeeld
wordt, is de verzekeringsbranche. Een verzekeringsmaatschappij zal
in de meeste gevallen de schade uit moeten betalen wanneer een
vrachtauto of de lading ervan wordt gestolen. Kosten-en-batenoverwegingen spelen daardoor een grote rol in de beslissing van verzekeringsmaatschappijen om het opsporen en achterhalen van daders
zelf ter hand te nemen middels zelf opgerichte opsporingsafdelingen.
In dit hoofdstuk ga ik in op de samenwerking tussen verzekeraars
en politie om te komen tot een effectievere opsporing van wegtransportcriminaliteit. Wat deze securiteitsassemblage zo interessant
maakt, is dat hierin allerlei strategieën worden gehanteerd die gericht
zijn op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, variërend van
preventieve middelen als rapportagesystemen tot het opsporen van
gestolen ladingen en voertuigen. Opvallend weinig is echter bekend
‘over de uitvoering van deze strategieën en de ervaringen die de partijen daarmee hebben’ (Terpstra 2010: 114). Daarom is het nuttig om
in dit hoofdstuk stil te staan bij de vraag hoe de samenwerking van
binnenuit wordt ervaren. Na een korte bespreking van de afgesloten
convenanten besteed ik aandacht aan de randvoorwaarden die nodig
zijn voor een succesvolle samenwerking. Die voorwaarden worden
beschreven aan de hand van de multi-agency-benadering. Vervolgens worden de resultaten van het empirische onderzoek geclusterd op basis van deze randvoorwaarden.65 Ingezoomd wordt op de
65 In deze casus zijn zeventien interviews met respondenten afgenomen. De selectie
van de respondenten vond plaats op basis van gesprekken met een in het veld ingevoerde contactpersoon. Er zijn vijf gesprekken gevoerd met politiefunctionarissen:
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 oleculaire effecten in de aanpak van wegtransportcriminaliteit, dat
m
wil hier zeggen, de verschillende beelden die de partijen van elkaar
hebben en hoe er op de werkvloer strategisch ontwijkend gedrag
wordt ontwikkeld.
Schade en convenanten
In Europa gaat ongeveer 72% van het vrachtvervoer over land. Nederland is een belangrijk doorvoerland met knooppunten als de luchthaven Schiphol, de Rotterdamse en Amsterdamse haven en goede
weg- en waterverbindingen naar landen om ons heen. Met betrekking tot de criminaliteit in de wegtransportsector zijn vooral handelsgoederen een geliefd doelwit, bijvoorbeeld computers, beeld- en
geluidsapparatuur en huishoudelijke apparaten. Daarnaast worden
zaken ontvreemd als cosmetica, tabakswaren, alcoholische dranken,
merkkleding en metalen (KLPD 2007a: 19). Het gaat hierbij om diefstal (art. 310 Sr) en diefstal met braak (art. 311 Sr) van voertuigen
met lading en van goederen die zijn opgeslagen in bedrijfspanden of
bedrijventerreinen (KLPD 2008: 4). Worden er goederen tijdens een
transport weggenomen, dan wordt in de regel gesproken van diefstal
van de lading. Onder vrachtwagens worden voertuigen verstaan die
zwaarder zijn dan 3.500 kilo. Voertuigen met lading zijn ook vrachtwagens die een aanhanger, oplegger of trekker hebben (Kuppens,
De Vries Robbé, Van Leiden & Ferwerda 2006: 10). De schade die is
gemoeid met de diefstal van goederen bedraagt volgens rapporten

drie (financieel) rechercheurs, een belast met de tactische opsporing en een teamleider. Deze personen werken op regionaal, bovenregionaal en landelijke niveau. Er zijn
vier vertegenwoordigers van twee grote transportverzekeraars geïnterviewd: twee
werken bij een ladingverzekeraar, de andere twee zijn in dienst van een aanspra
kelijkheidsverzekeraar. Er is gesproken met een beleidsadviseur van het ministerie
van Justitie en met een senior specialistisch beleidsmedewerker van het Openbaar
Ministerie. Verder zijn twee schade-experts van expertisebureaus geïnterviewd
die niet bij een specifieke verzekeraar in dienst zijn en zijn er aanvullende gesprekken gevoerd met twee beleidsmedewerkers/adviseurs van het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Tot slot is er gesproken met
een beleidsmedewerker van de projectgroep Transportcriminaliteit en een juridisch
beleidsmedewerker van Transport en Logistiek Nederland.
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van de Europese Unie (European Parliament 2007: 77) in Nederland
in de periode van 2003-2006 ruim 15,5 miljoen euro. Een kant
tekening is dat ook fraudedelicten hierin zijn meegenomen. Andere
onderzoekers (Kuppens, De Vries Robbé, Van Leiden & Ferwerda
2006: 25) stellen dat de schade kan variëren van elf miljoen euro tot
honderden miljoenen. Het grote verschil heeft te maken met het feit
dat schade-indexen vaak uitsluitend zijn gebaseerd op geregistreerde
directe schade, zoals de waarde van een gestolen lading of vrachtwagen (European Parliament 2007: 83-89). De indirecte schade is in
werkelijkheid vaak hoger, bijvoorbeeld door het niet op tijd leveren
van goederen, de kosten van een vertraagd productieproces en opgelopen imagoschade. Uit schattingen blijkt dat deze schade het dubbele kan bedragen van de directe schade (European Parliament 2007:
15).
Om de opsporing van wegtransportcriminaliteit te verbeteren,
hebben overheid en private organisaties besloten meer samen te gaan
werken. De bijdrage van private partijen varieert van het deelnemen aan diverse overlegstructuren tot het uitwisselen van gegevens
over roerende en onroerende goederen in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Een van de opvallendste partijen
in dit geheel is het Verbond van Verzekeraars, de koepelorganisatie van Nederlandse verzekeraars die opkomt voor de belangen van
particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. Het Verbond is
een vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden. Deze
belangenorganisatie vertegenwoordigt ongeveer 95% van de verzekeringsmarkt in Nederland.
In drie convenanten is de samenwerking tussen overheid en private organisaties formeel vastgelegd. In Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector uit 2005 stellen Transport Logistiek Nederland, Eigen
Vervoerders Organisatie, Verbond van Verzekeraars, ministerie van
Economische Zaken, ministerie van Justitie, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en Koninklijk Nederlands Vervoer zich tot doel
de wegtransportcriminaliteit in de periode van 2006-2009 te verminderen met minimaal 25%. Daarnaast wordt gesproken over het
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verzorgen van opleiding, criminaliteitspreventie en voorlichting ten
behoeve van vervoerders en het inrichten van veilige parkeerplaatsen,
met als doel dat vrachtwagens veilig kunnen parkeren of overstaan.
In Openbaar Ministerie en Transportsector, eveneens uit 2005, zijn
afspraken gemaakt over de verbetering van de communicatie, registratie, deskundigheid en bestrijding van transportcriminaliteit. Aan
dit convenant doen mee het Openbaar Ministerie, Eigen Vervoerders
Organisatie, Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer. Tot slot is er het convenant Informatie en Registratie
Ladingdiefstal uit 2007. Hierin hebben partijen zich tot doel gesteld
een completer beeld te krijgen van de aard en omvang van criminaliteitschade in de wegtransportsector. De registratie daarvan is bij één
punt neergelegd, de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. In dat verband is ook de website www.isgestolen.nl opgericht.
De partijen bij deze samenwerking zijn het Verbond van Verzekeraars, Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.
Op initiatief van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland is
in 2007 het projectteam Ladingdiefstallen opgericht. Dit team richt
zich op het aanpakken van de transportcriminaliteit in de regio’s
Brabant, Zeeland en Limburg, grensgebieden met transportroutes
naar andere Europese landen (Kuppens, De Vries Robbé, Van Leiden
& Ferwerda 2006: 18-19). Het team concentreert zich voornamelijk op
de aanpak van helers en het netwerk van stelers daaromheen, onder
het adagium ‘Zonder helers, geen stelers’. Ook initieert het team
informatie-uitwisseling tussen politie en verzekeraars om de bestrijding van de criminaliteit in de wegtransportsector te verbeteren. Zo
kan het team relevante informatie beschikbaar stellen wanneer de
verzekeraar, als benadeelde partij, een civiele procedure start. Daarbij
bepaalt de officier van justitie welke informatie er wordt uitgewisseld.
Opvallend is dat het convenant alleen per concrete zaak, dus per verzekeraar wordt afgesloten. Er bestaat geen mantelconvenant waaronder alle verzekeraars vallen. Naast het projectteam Ladingdiefstallen
is er het Landelijk Team Transportcriminaliteit, een ondersteunende
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dienst voor regiokorpsen, bijzondere opsporingsdiensten en rechercheteams en onderdeel van de Dienst Operationele Ondersteuning
en Coördinatie van het KLPD. Het aandachtsgebied van dit team
is de criminaliteit ten aanzien van zware transporten zoals diefstal
van ladingen, opleggers en trucks. Het team ontvangt informatie van
politiekorpsen, maar onderhoudt ook contact met brancheorganisaties, schade-experts, verzekeraars en het Openbaar Ministerie. Het
koppelt gegevens uit verschillende politiesystemen aan elkaar en signaleert wanneer in een bepaalde regio een vrachtwagen is gestolen
en elders wordt teruggevonden. De verdere afhandeling van de zaak
wordt dan weggezet bij de verantwoordelijke politieregio (KLPD
2007b: 71).
Randvoorwaarden
Om de aanpak van criminaliteit in de wegtransportsector goed en
effectief te laten verlopen, zullen de hiervoor beschreven assemblages
moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn meer bestuurskundig van aard dan dat ze de kenmerken
vertonen van een veiligheidsprogramma uit het nodale-sturingsverhaal, die ik eerder analyseerde in hoofdstuk 2. Ze hebben vooral
tot doel een gecoördineerde reactie mogelijk te maken op overlast en
criminaliteit en de problemen die hierdoor worden veroorzaakt. De
in dit verband te hanteren voorwaarden staan centraal in de multiagency-benadering. Deze benadering wordt gebruikt om verloedering en kleine criminaliteit in achterstandswijken tegen te gaan (o.a.
Sampson, Stubbs, Smith, Pearson & Blagg 1988; Gilling 1994b). Hoewel de benadering in de meeste initiatieven op lokaal niveau wordt
toegepast en door sommigen wordt gezien als een top-down strategie vanuit centrale en lokale overheidsinstellingen, worden de hierin
geformuleerde randvoorwaarden ook op andere gebieden gebruikt
om zaken in goede banen te leiden.
Allereerst moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de partijen die een
bijdrage leveren aan de gekozen aanpak. Dit wordt de structuur en
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coördinatie van de samenwerking genoemd. Een goede structuur, zo
schrijven Liddle en Gelsthorpe (1994), biedt een manier om de activiteiten van een samenwerkingsverband te coördineren. Het ontbreken
van onderlinge afspraken kan leiden tot een gebrek aan kennis en
informatie over het beleid van andere partners en verwarring over
de taakverdeling en de positie van de partijen. In dat verband stelt
Rosenbaum (2002) dat een samenwerking is gebaat bij regulier overleg, gestructureerde onderlinge communicatie en duidelijkheid over
leiderschap. De structuur van een samenwerking kan in handen zijn
van één partij die de regierol heeft, maar er kan ook worden gestreefd
naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de taken, coördinatie
en besluitvorming.
Een tweede randvoorwaarde is een helder omschreven doel. Partijen kunnen eigen doelen en belangen hebben die de doorslag geven
om mee te werken aan een bepaalde aanpak. Tegenstrijdige doelen
en belangen kunnen een samenwerking verzwakken. Maar verschillen in perspectieven hoeven een goede samenwerking niet in de weg
te staan, mits er overeenstemming is over het gezamenlijke doel.
Wel moet worden benadrukt dat de doelen van een samenwerkings
verband uitdagend en haalbaar zijn. In de praktijk kunnen uiteenlopende visies bovendien leiden tot nieuwe ideeën over de oplossing
van criminaliteitsproblemen. Samenwerking tussen diverse partners
is dan ook ‘een continue zoektocht naar voorwaarden voor een context waarin verschillende belangen op een aanvaardbare manier kunnen samengaan’ (Pleysier 2008: 43). Voorwaarde is wel dat partijen
ruimte hebben in de aanpak om zowel de gezamenlijke belangen als
het eigen belang te dienen (zie ook: Rosenbaum 2002).
De derde randvoorwaarde is duidelijkheid over financiële middelen. Financiële middelen kunnen op verschillende manieren een
rol spelen in de afgesproken aanpak. Een goede financiële basis is
allereerst van belang voor de duur van de samenwerking. Dit biedt
projecten de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast is het
belangrijk de kosten van een samenwerking inzichtelijk te maken
en deze binnen de perken te houden (Clarke & Eck 2005). Partijen
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z ullen dan minder terughoudendheid zijn om deel te nemen en er is
een grotere kans dat partijen willen investeren in de samenwerking.
Naast het maken van kosten kan een samenwerking ook financiële
voordelen opleveren. Hierbij kan een negatief bijeffect optreden.
Organisaties die alleen vanwege de extra inkomsten over de streep
worden getrokken, kunnen weinig interesse hebben in de doelen en
belangen van het samenwerkingsverband (Gilling 1994a). Tot slot
kan een samenwerkingsverband beïnvloed worden door ongelijke
financiële middelen (Walters 1996). Beschikt een partij over meer
financiële middelen dan een andere partij, dan kan dit leiden tot
machtsverschillen en onderlinge spanningen. Deze aspecten zie je
ook terug in het optreden van stedelijke interventieteams, dat in het
volgende hoofdstuk aan bod komt.
Een vierde randvoorwaarde is een optimale informatie-uitwisseling. Wastell, Kawalek, Langmead-Jones en Ormerod (2004) stellen dat het delen van informatie essentieel is voor partijen om te
kunnen samenwerken. Onderling vertrouwen is hierbij van groot
belang. Vertrouwen zorgt niet alleen voor minder angst om informatie met elkaar te delen, partijen zullen zich ook meer inspannen om
de gewenste informatie te verstrekken aan de juiste partij (Ekblom
1995). In dit verband wijst Walters (1996) op het feit dat de macht van
partijen wel kan verschillen (zie ook: Crawford 1999: 127-133). Net
als bij de vorige randvoorwaarde kan de situatie zich voordoen dat
kleine organisaties over minder middelen beschikken en vaak ook
minder informatie hebben die kan bijdragen aan de samenwerking.
Hierdoor bestaat de kans dat ze minder snel geneigd zullen zijn om
de informatie te delen waarover ze beschikken.
Het voorgaande roept de vraag op hoe deze randvoorwaarden
worden gerealiseerd in de aanpak van de wegtransportcriminaliteit
door verzekeraars en politie. Welke invulling wordt in de securiteitsassemblages aan de doelen gegeven? Hoe vindt de uitwisseling
van informatie tussen de partijen plaats? Zijn er onderlinge fricties
en, zo ja, hoe werken deze door in de samenwerking? In antwoord
op deze vragen zal op ieder van bovenstaande voorwaarden nader
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worden ingaan. In de analyse die volgt, is het hebben van een solide
financiële basis vervangen door de voorwaarde van vertrouwen. De
reden is dat deze voorwaarde lastig kan worden onderzocht op een
moleculair niveau. Bovendien heb ik er al op gewezen dat vertrouwen wordt gezien als een van de belangrijkste bindmiddelen van een
samenwerkingsverband.
Structuur en coördinatie
Wil een veiligheidsprogramma slagen, dan is een eerste stap de
belangrijkste partijen bij elkaar te brengen, in dit geval politie en
verzekeraars. Maar de vraag welke verzekeraars in aanmerking
komen voor samenwerking met de overheid is makkelijker gesteld
dan beantwoord. De politie raakt maar moeilijk wegwijs in de verzekeringswereld. Uit de interviews komt naar voren dat het veld van
verzekeraars te divers en te groot is om een goed overzicht te krijgen.
‘Ik ben me aan het verdiepen in de wereld van verzekeraars. Maar
dat is echt een wirwar’, zo zegt een respondent van de politie. De
persoon zegt zich ‘te pletter’ te zoeken om de ‘juiste verzekeraar’ te
vinden. Een andere respondent stelt: ‘De politie denkt dat de verzekeraars bestaan.’ ‘Maar die bestaan helemaal niet’, voegt hij eraan toe,
‘net zo min als de Nederlandse politie bestaat.’ Dat diezelfde verzekeraars geen vast aanspreekpunt voor de politie hebben, zorgt ervoor
dat de laatste veel moeite moet doen om een strafzaak te koppelen
aan de juiste verzekeraar. Voeg daarbij het feit dat niet alle transportverzekeraars zijn aangesloten bij de afgesloten convenanten en
de situatie doet zich voor dat de ene verzekeraar meer mogelijkheden
en een betere toegang tot politie en Openbaar Ministerie heeft dan
een andere verzekeraar. ‘Dat kan leiden tot scheve verhoudingen en
gezichten in de verzekeringswereld’, deelt een respondent van een
verzekeraar mee.
Belangrijk is dat de aanpak van transportcriminaliteit zich niet
beperkt tot politie en verzekeraars alleen. Ook schade-experts vormen een belangrijk knooppunt in de samenwerking. Men spreekt
hier van de ‘ogen en oren’ van een verzekeraar. Verzekeraars maken
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gebruik van hun middelen, kennis en diensten, als aanvulling op datgene wat zij zelf niet bezitten of kunnen. Sommige schade-experts
zijn gespecialiseerd in voertuigschade, andere in letselschade. Wanneer de schade groot is, schakelt de verzekeraar een schade-expert
in om de aard en oorzaak ervan te onderzoeken. Op basis van zijn
bevindingen beoordeelt de verzekeraar vervolgens of er dekking is
voor de schade. Tijdens hun onderzoek zoeken schade-experts actief
toenadering tot de politie en onderhouden ze intensief contact met
individuele politiemedewerkers. Zo zegt een schade-expert bij grote
zaken altijd eerst contact te leggen met de politie voordat hij zelf
op onderzoek gaat. Het kan immers voorkomen dat beide partijen
dezelfde persoon willen spreken. ‘Ik wil eerst overleggen wat ik wel
en wat ik niet kan doen’, vertelt de respondent. ‘Dat gaat soms best
goed. Dan krijg ik van de politie een seintje wanneer ik die persoon
zelf mag ondervragen.’
Netwerken en het bijhouden van informele contacten met de
politie zijn voor een schade-expert dus van groot belang. Om een
netwerk op te bouwen is het documenteren van contactpersonen een
effectief middel. Op die manier kan worden teruggevallen op personen met wie reeds contact is geweest in een bepaalde zaak. Bovendien is het opbouwen van persoonlijke contacten nodig omdat er
geen vaste samenwerking is tussen politie en schade-experts. Niet
alleen vormen zij geen partij in de afgesloten convenanten, schadeexperts spreken ook van vrees bij de politie om met hen samen te
werken. Veelal heeft dat tot gevolg dat in een strafrechtelijk onderzoek helemaal geen concrete afspraken worden gemaakt over ieders
rol en mogelijkheden en dat de expert vaak zijn eigen gang gaat. ‘Ik
ga niet afwachten tot de politie het onderzoek heeft afgerond’, zegt
een schade-expert. ‘Dikwijls beginnen we zelf een onderzoek of hebben het onderzoek al klaar voordat de politie eraan is begonnen.’ In
figuurlijke zin gaat dezelfde persoon dan als een ‘olifant door de porseleinkast’. Op eigen initiatief en zonder rekening te houden met de
onderzoeksbelangen van de politie worden er ‘beloningsadvertenties
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geplaatst, videobanden opgevraagd, foto’s of beelden op het internet
gezet’.
Ik heb reeds gesteld dat convenanten zijn afgesloten om de
politie en verzekeraars nauwer samen te laten werken. Maar uit de
interviews komt naar voren dat vooral schade-experts een cruciale
rol spelen in het onderzoek naar de aansprakelijkheidsvraag. Dat
gebeurt niet alleen doordat zij parallel aan de politie zelfstandig
onderzoek verrichten, maar ook doordat zij in dat onderzoek allerlei
tactieken hebben uitgevonden om de politie sneller tot actie te bewegen. Deze uitvindingen, om Tarde aan te halen, ontsnappen aan het
molaire niveau waarop afspraken zijn gemaakt om conflicterende
handelingen te voorkomen. Het zijn doorgangen of vluchtlijnen die
de oude structuur deterritorialiseren en reterritorialiseren in een
nieuwe structuur. Het gevolg is dat er nieuwe assemblages ontstaan
die zelf weer de neiging hebben uit te breiden of groter te worden. In
de hier onderzochte samenwerkingsverbanden nemen de uitvindingen van de schade-experts nogal bijzondere vormen aan. Zo maken
ze gebruik van de volgende tactieken om de politie tot meer actie te
bewegen.
Het komt voor dat een schade-expert de daders van de gestolen
lading zelf probeert op te wachten. Wanneer die personen op heterdaad worden betrapt, kunnen ze worden overgedragen aan een (hulp)
officier van justitie. Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat
schade-experts proberen gestolen goederen te kopen op internetsites
zoals marktplaats.nl. Een volgende stap is het afhalen van de goederen en de verkoper confronteren met het feit dat ze gestolen zijn.
Daarna wordt de politie hiervan in kennis gesteld, zodat de goederen
in beslag kunnen worden genomen. Een andere manier om de politie de gestolen lading te laten ‘ontdekken’, is door zelf in te breken
in een loods. Na de inbraak wordt de politie op de hoogte gesteld
van de vondst. Tot slot stelt een respondent dat er wel eens een klein
brandje in een loods is gesticht om de politie langs te laten komen.
Wanneer de loods door de brandweer wordt opengebroken en de
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gestolen lading wordt aangetroffen, is de politie wel gedwongen een
strafrechtelijk onderzoek te starten.
De hier besproken tactieken leiden tot een, wat in muziektheorie wordt genoemd, ‘decontextualisering’ (Augoyard & Torgue 2005:
37) van de molaire orde in het veiligheidsprogramma wegtransport
criminaliteit. Met iedere uitvinding worden namelijk andere gehelen
ontsloten en aan elkaar gekoppeld in nieuwe, al dan niet tijdelijke,
verbanden. Dit maakt een duidelijke afbakening van de oorspronkelijke securiteitsassemblage tussen verzekeraars en politie problematisch. Zo functioneert het brandje als een actief element of een
‘switch-point’, zoals Foucault (2009: 215) dat uitdrukt, naar volledig andere assemblages. Het is een gebeurtenis die een assemblage
uit elkaar doet spatten en tegelijkertijd een nieuwe verbinding legt
met andere autoriteiten (brandweer), regels en territoria waardoor
er een nieuw geheel ontstaat. In meer filosofische bewoordingen is
hier sprake van een inter-assemblage, die de ene assemblage doet
overgaan in een andere. Tegelijkertijd bewijst het brandje dat alles
en iedereen een rol kan spelen in een assemblage. Ondanks de prominente aandacht in de veiligheidsliteratuur voor de uitvoerders
van beleid wordt een assemblage juist bepaald door het principe van
nabuurschap, het gegeven dat subjecten (mensen) en objecten (dingen) op basis van gelijkheid naast elkaar bestaan. We zagen dit ook bij
mijn behandeling van het werk van Deleuze. Tot op heden is het veiligheidsdenken echter buitengewoon antropocentrisch gebleken en
worden ‘niet-menselijke actoren’ niet of nauwelijks behandeld in het
veiligheidsdenken. Als ze al in beeld komen, dan vooral als passieve
instrumenten waarmee mensen hun onderlinge relaties vormgeven
of bepaalde doelen willen bereiken. Maar een dergelijke reductie doet
onrecht aan het feit dat de dingen ook zelf bindingen aangaan en
nieuwe relaties creëren tussen de autoriteiten. Mensen en dingen verhouden zich dus niet in een negatieve ondergeschiktheid tot elkaar,
maar in een positieve combineerbaarheid en cumuleerbaarheid. In
de gelijktijdige aanwezigheid van alles en iedereen oefenen zowel
mensen als dingen een zekere invloed uit op ‘wat er gebeurt’ in een
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assemblage. Als zodanig hebben ze betekenis, en moeten ze ook in
relatie tot elkaar worden onderzocht.
Doelen en belangen
Effectief beleid lijkt gebaseerd op een simpele wetmatigheid: formuleer een doelstelling in algemene termen waar alle partijen zich
in kunnen vinden. Zo ook in de bestrijding van de wegtransport
criminaliteit, waarin is vastgelegd dat de criminaliteit in de periode
van 2006-2009 met minimaal 25% moet worden verminderd. Toch
komt uit de interviews naar voren dat de praktijk weerbarstiger is
dan de theorie. Dat is voor een deel terug te voeren op het feit dat
politie, verzekeraars en schade-experts andere doelstellingen hebben
en daarbij niet altijd dezelfde belangen delen. De kernopdracht aan
de politie zoals beschreven in artikel 2 van de Politiewet, is te zorgen voor de handhaving van de rechtsorde. De politie heeft op grond
van dat artikel een verantwoordelijkheid richting de maatschappij.
Daarentegen heeft een schade-expert of verzekeraar ‘slechts’ een verantwoordelijkheid naar zijn opdrachtgever of bedrijf. Daarbij moeten
zij vooral rekening houden met overwegingen in termen van kosten
en baten, die overigens niet moeten worden beperkt tot alleen een
financiële betekenis. Het gaat ook om het voorkomen van negatieve
publiciteit met betrekking tot de naam en reputatie van een bedrijf.
Verzekeraars en schade-experts dienen geen maatschappelijk belang,
zo benadrukt een respondent van de politie, maar primair een economisch belang.
Eerder wees ik al op het feit dat in het nodale perspectief nogal snel
over het probleem heen wordt gestapt dat er tussen partijen conflicten, vijandigheid en wantrouwen kunnen bestaan. In de interviews
benadrukken de respondenten van verzekeraars en schade-experts
juist dat de werelden van verzekeraars en de politie vaak strijdig met
elkaar zijn. Anders gezegd, ieders manier van denken en handelen is
functioneel binnen het eigen veld, maar sluit niet automatisch aan
op die van de ander. Het belangrijkste twistpunt gaat over de balans
tussen het financiële en opsporingsbelang. Op de achtergrond speelt
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hierbij het vraagstuk van waarheidsvinding. Om met het eerste punt
te beginnen: uit de interviews volgt dat de politie het niet als haar
voornaamste doel ziet iedere gestolen lading of vrachtwagen terug te
vinden. Op basis van één enkele melding wordt in de meeste gevallen geen onderzoek gestart. Wanneer dat de pakkans van de daders
vergroot, laat de politie, zo zegt een respondent, liever een transport
lopen. Het belang van het onschadelijk maken van de organisatie
achter de diefstallen is groter dan het terugvinden van de gestolen goederen. Of zoals een respondent het uitdrukt: ‘Men wacht op
zaken die verband met elkaar houden om het dadernetwerk in kaart
te brengen.’ Wanneer er zicht is op een criminele organisatie, worden
de verdachten voor langere tijd gevolgd om hen vervolgens aan te
houden. Rechercheurs van de politie noemen deze manier van werken ‘rock & rollen’.
Uit de interviews komt naar voren dat de politie vooral dadergericht is, terwijl verzekeraars en met name schade-experts zich
richten op het terugvinden van de gestolen goederen (zie ook: Levi
& Maguire 2004). De idee dat de politie zich daarbij niet concentreert op individuele zaken leidt tot veel onbegrip bij verzekeraars.
Het volgende citaat van een verzekeraar maakt dit duidelijk: ‘Op het
moment dat de politie een dergelijke houding heeft, bestaat de kans
dat zij laks wordt en helemaal niet meer in actie komt, met alle gevolgen van dien. De politie vergeet dat ze een compleet transportbedrijf
kan redden van de ondergang. Wanneer ze niets doet, blijven de
daders vrij rondlopen en wordt de ondernemer aansprakelijk gesteld
[voor de schade van de gestolen goederen, MS]. Het bedrijf kan zijn
deuren dan sluiten.’ Tegelijkertijd draagt het optreden van politie er
aan bij dat schade-experts in hun parallelle onderzoeken zich gaan
gedragen als politiemannen. ‘Onze interviews met verdachte personen voelen aan als een politieverhoor’, vertelt een schade-expert.
‘Dat komt omdat we vaak de rol van politieagent spelen tijdens zo’n
interview. Ondervraagden ervaren dit ook zo. Onlangs zei iemand:
“Het lijkt wel of ik verdachte ben.” Natuurlijk is die persoon geen
verdachte, maar we vragen vaak wel gedetailleerder dan de politie.’
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Daarnaast beweren schade-experts sneller in actie te komen om de
schade te beperken. ‘Een gestolen lading verspreidt zich vlot. Om de
kans te vergroten die lading terug te vinden, moet een onderzoek snel
worden opgestart.’ In tegenstelling tot de politie staan zij daarom een
meer, wat ze zelf noemen, ‘incidentele aanpak’ voor. Iedere schade
betekent immers verlies. Hoe de incidentele aanpak werkt, blijkt uit
een opmerking van een schade-expert. Op het moment dat er een
melding van wegtransportcriminaliteit komt, barst het krachtenspel
tussen de belanghebbende partijen los. De vervoerde lading bijvoorbeeld kan zijn verzekerd door een ander bedrijf dan de vervoerder in
kwestie, waardoor deze bedrijven mogelijk ook weer gebruikmaken
van andere schade-experts. ‘Het eerste wat je doet als schade-expert
is een fax sturen naar de andere verzekeraar waarin je deze aansprakelijk stelt.’
Met betrekking tot de waarheidsvinding is een complicerende
factor dat ex-politiemensen steeds vaker werken voor private partijen
en dat de politie in toenemende mate expertise inhuurt van private
partijen, bijvoorbeeld van accountants- en verzekeringsbedrijven. Zo
wijzen Bayley en Shearing (2001: 14) op het feit dat het in de Verenigde Staten is toegestaan dat politiemensen hun officiële uniform
dragen wanneer ze in hun vrije tijd werken voor een privaat bedrijf.
Maar wat zijn nu precies de effecten van deze gedaantewisseling?
Hoewel Nederland niet dezelfde praktijk kent als de Verenigde Staten
maken ook hier mensen de overstap van de politie naar verzekeringsbedrijven en schadebureaus, en andersom. Hierbij nemen ze de kennis, netwerken en informele knowhow uit hun vorige baan mee. Toch
wijst een respondent op de verschillen tussen de publieke en private
sector. Zo vertelt hij dat hij als politieman meer gedaan kreeg dan
als schade-expert: ‘Wanneer je als politieman iets wilde hebben, dan
kreeg je het. Nu moet ik anders te werk gaan.’ Ex-collega’s die voor
private partijen zijn gaan werken, voelen zich gefrustreerd wanneer
de politie zich terughoudend opstelt: ‘Opeens kan je niet meer aankloppen bij je voormalige collega’s.’ Een andere respondent merkt op:
‘Op het moment dat je bij de politie werkt, is de politie je beste vriend.
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Ga je daar weg, en kom je een dag later terug bij het loket waar je eerst
achter stond, dan zijn het plotseling je vrienden niet meer.’
Op basis van haar wettelijke opsporingsbevoegdheden en
geweldsmonopolie beschikt de politie over veel mogelijkheden en
geniet ze onder de andere autoriteiten ook het nodige aanzien. In de
dagelijkse gang van zaken blijken schade-experts echter weinig tot
geen last te ondervinden van juridische beperkingen, zoals die onder
meer zijn vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus. Integendeel, ze ervaren het juist als prettig dat
hun doen en laten aan minder regels is gebonden dan dat van de politie. ‘Je gaat steeds beter begrijpen dat je zonder bevoegdheden ook
veel kan, in ieder geval meer dan je denkt’, zegt een schade-expert.
Schade-experts noemen hun werkwijze ‘creatief’. In hun woorden:
‘We tonen lef en doen niet alles volgens het boekje.’ Dat vergroot hun
mogelijkheden en versterkt hun positie in de assemblage transportcriminaliteit, bevestigen twee respondenten van een verzekeraar.
In de gesprekken worden ze door verzekeraars ook wel ‘cowboys’
genoemd, personen die manoeuvreren tussen ‘niet helemaal netjes
en de officiële weg’.
Schade-experts proberen hun doelen en belangen te bereiken door
slim gebruik te maken van allerlei bronnen. Opnieuw ontstaan hier
moleculaire verbindingen buiten de ‘oorspronkelijke’ assemblage
om. Niet alleen geven internetsites als Hyves, Facebook en Google
veel informatie prijs over de identiteit van een persoon, ook is het
voor schade-experts eenvoudig te achterhalen of iemand betrokken
is bij eerdere strafbare feiten. Een schade-expert kan de officier van
justitie bellen met de vraag of hij het dossier van die persoon mag
kopiëren. Lukt dat niet, dan worden andere middelen ingezet om
inzage af te dwingen: ‘Wanneer we bijvoorbeeld geen kopieën mogen
maken, schrijven we gewoon alles over.’ Daarnaast zegt een respondent de inhoud van het strafblad van een persoon altijd op te vragen bij het Justitieel Documentatie Systeem: ‘Ik bel gewoon of ik het
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kan inzien.’66 Een andere geïnterviewde geeft aan dat het telefoneren
naar een rechtbank een eenvoudige methode is om te achterhalen of
een verdachte is betrokken bij andere strafbare feiten. ‘De rechtbank
geeft je een parketnummer wanneer je vertelt dat je in een bepaalde
zaak een brief wilt schrijven’, vertelt een respondent, ‘maar dat het
parketnummer helaas niet in je bezit is.’ ‘Dat het delict niet bekend
is, is niet zo belangrijk’, zegt een respondent van een verzekeraar. ‘De
verdachte hoeft vervolgens alleen maar met de bevinding te worden
geconfronteerd.’ Ten slotte geven medewerkers van storingslijnen
(bijvoorbeeld van KPN) de gegevens van andere personen makkelijk weg. ‘Een telefoonnummer is vaak voldoende om personalia en
woonadres van een persoon te achterhalen.’
Vertrouwen
We zagen in het vorige hoofdstuk dat vertrouwen geen statisch gegeven is, iets wat vanzelfsprekend is, maar langzaam en met horten en
stoten tot stand komt. Het wordt opgebouwd in relaties tussen actoren, op de werkvloer, via aanbevolen contacten, op borrels en tijdens
gezamenlijke etentjes. Uiteindelijk is het er of is het er niet. En als
het er is, is het moeilijk te omschrijven. Helemaal daarin slagen lukt
je nooit. Doordat vertrouwen zo’n diffuse en vloeibare randvoorwaarde is, worden convenanten afgesloten om de onderlinge achterdocht tussen de partijen zoveel mogelijk weg te nemen. Zo is in de
convenanten tussen politie en verzekeraars opgenomen dat partijen
vertrouwelijk om moeten gaan met de informatie die ze krijgen. ‘Dit
biedt een goede basis voor samenwerking’, aldus twee respondenten van de politie. Toch deelt niet iedereen die mening. Zo komt uit
de interviews met verzekeraars naar voren dat verzekeringsbedrijven convenanten met de overheid vooral beschouwen als positieve
reclame voor hun corebusiness. Op die manier kunnen ze zich bewijzen als solide en betrouwbare bedrijven en versterken ze het beeld bij
66 Navraag bij het JDS leert dat iemand wel een strafblad kan inzien, maar niet mag
kopiëren. Wanneer de persoon dat wil, kan hij het strafblad wel overschrijven, zo
zegt een medewerker van het frontoffice.
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de klant van een partij die zich verantwoordelijk voelt voor het maatschappelijk belang. Het sluiten van een convenant wil bovendien niet
zeggen dat alle partijen zich ook even actief inzetten om de gemaakte
afspraken na te komen.
Hoewel convenanten een positieve invloed kunnen hebben op
de vertrouwensrelatie tussen de partijen – doordat werkafspraken
en doelstellingen concreet zijn vastgelegd en partijen daarop kunnen worden aangesproken – nemen ze dus niet alle argwaan weg. De
geïnterviewde verzekeraars stellen dat een convenant er nooit voor
kan zorgen dat verzekeraars en politie elkaar volledig zullen vertrouwen. Het vertrouwensprobleem zal namelijk nooit helemaal verdwijnen. Het is inherent aan de maatregelen die worden genomen om het
probleem op te lossen. Weliswaar zijn de verzekeraars ervan overtuigd dat de politie voorzichtig omgaat met de gegeven informatie, ze
hebben minder fiducie in de wijze waarop de politie de zaak afhandelt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat aangedragen bewijs in
een bepaalde zaak openbaar kan worden of op straat komt te liggen
door een rechtszitting of een aangeboden transactie van de officier
van justitie. ‘Daar kan de politie weinig aan doen’, vertellen verzekeraars en schade-experts, ‘maar het heeft wel degelijk invloed op
de onderlinge verhoudingen.’ Het gaat zelfs zover dat schade-experts
bekennen vaak ‘halve informatie’ te geven. Een respondent stelt dat
het er meer om gaat ‘wat er niet, dan wat er wel wordt opgeschreven’. Dit geldt met name voor verzekeraars en schade-experts die de
aansprakelijkheid van de vervoerder hebben verzekerd en hebben
onderzocht. Het is vaak niet lonend alle informatie in een onderzoek
te delen met de politie. Zo bestaat de kans dat er bewijzen worden
gevonden voor de aansprakelijkheid van de vervoerder zelf.
Dat het onderling vertrouwen broos is, blijkt ook uit de traditionele beelden die de autoriteiten nog steeds van elkaar hebben. Enerzijds meent de politie dat verzekeraars de schade uiteindelijk toch
wel vergoeden. Doen zij dat niet direct, dan wel ‘indirect door een
verhoging van de premies’. Bovendien, zo is de mening van de respondenten van de politie, zal de verzekeringsbranche ook zelf meer
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verantwoordelijkheid moeten nemen om criminaliteitschade in de
wegtransportsector te voorkomen. Zo noemt de politie in het rapport Tegenhouden troef (Politie 2003: 52) de mogelijkheid dat verzekeringsmaatschappijen in geval van schade niet uitkeren als de
ondernemer niet heeft deelgenomen aan een erkend beveiligingsproject. Ook polisvoorwaarden, zo stelt hetzelfde rapport, kunnen
een belangrijk middel zijn, bijvoorbeeld premiekorting door verzekeraars bij het nemen van veiligheidsmaatregelen. Anderzijds stellen verzekeraars en schade-experts dat de politie te weinig capaciteit
vrijmaakt voor en te weinig prioriteit geeft aan de bestrijding van
wegtransportcriminaliteit. Dergelijke kritiek over en weer is niet
mals. Tegelijkertijd is ze ook niet nieuw. Belangrijker is dat de kritiek
gevoed wordt door allerlei emoties en initiatieven die de uitkomst
van de samenwerking net zo goed bepalen als de molaire doelen,
zoals die in de convenanten zijn verwoord.
Toch mag je niet concluderen dat het veiligheidsprogramma
transportcriminaliteit mislukt of faalt. Zo wordt vanuit de kant van
verzekeraars en schade-experts in positieve zin gesproken over de
inzet en resultaten van het team Ladingdiefstallen in Zuid-Nederland. Om de dynamiek van een assemblage bloot te leggen, moeten echter niet alleen de behaalde resultaten, maar ook passies als
trots, frustratie, schaamte en woede van de autoriteiten in contact
met anderen worden meegenomen. Zij vervullen immers een eigen
werkelijkheidsconstituerende rol en houden een assemblage in leven.
Eerder heb ik al geconstateerd dat afspraken vooral worden gemaakt
op basis van informele contacten met de juiste personen. Dit beeld
wordt nog eens bevestigd door de manier waarop actoren elkaar in
vertrouwen nemen. Weliswaar voorzien de convenanten in een soepelere uitwisseling van gegevens, toch gelden er nog steeds allerlei
formele beperkingen. De politie mag niet in alle gevallen informatie
aan private partijen geven, en ook het gebruikmaken van informatie
van private bedrijven is niet altijd toegestaan. Om deze problemen te
omzeilen, wordt er onder tafel en onderhands informatie aan elkaar
doorgespeeld. Dit gebeurt, zo komt uit de interviews naar voren, door
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de toepassing van een bijzondere taal. Wanneer een rechercheur zegt:
‘Ik heb last van mijn oren’, weet een schade-expert dat de verdachte
wordt afgeluisterd. Niet alleen de politie praat in een vreemde taal,
une sorte de langue étrangère, om een formulering van Marcel Proust
te gebruiken, ook schade-experts nemen allerlei specifieke uitdrukkingen van elkaar over om andere partijen te informeren zonder
hierbij belangen te schaden of personen van een andere organisatie in
een lastig parket te brengen. Een van de geïnterviewden geeft hiervan
het volgende voorbeeld. Vaak beschikken schade-experts over meer
informatie dan zij in een zaak rapporteren. Zo komt het regelmatig
voor dat er al zicht is op de dader voordat de politie dat heeft. Om een
rechercheur op de hoogte te stellen van de identiteit van een dader,
wordt verteld: ‘Persoon X mag niet op mijn verjaardag komen.’ Deze
manier van informatie-uitwisseling werkt alleen wanneer er reeds
veel vertrouwen bestaat tussen de schade-expert en de rechercheur
in kwestie. ‘Elkaar kennen en vertrouwen’, zo haalt een respondent
het motto van de Nederlandse politie aan, ‘is de basis om samen te
werken.’
Informatie-uitwisseling
Op basis van convenanten tussen politie en verzekeraars vindt uitwisseling van informatie plaats wanneer er aangifte is gedaan van
een strafbaar feit. Daarbij bepaalt de officier van justitie welke dossiers en welke informatie ter beschikking worden gesteld aan een verzekeraar. Informatie van verzekeraars kan de politie helpen in een
strafrechtelijk financieel onderzoek. Zo wordt verzekeraars gevraagd
serienummers van objecten te achterhalen of inlichtingen te verschaffen over de bezittingen van een verdacht persoon, zoals huizen
of boten. Tegelijkertijd kunnen verzekeraars informatie van de politie
over een lopend onderzoek gebruiken in een civiele procedure. Maar
het probleem van informatie-uitwisseling is dat je altijd iets van de
ander terugverwacht, namelijk dat de verstrekte informatie te zijner
tijd wordt beantwoord met een passend tegengeschenk. Hiermee
heeft informatie-uitwisseling veel weg van de kenmerken van een
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gift, zoals die door de antropoloog Marcel Mauss zijn onderzocht in
Essai sur le don ([1923] 1990). Volgens Mauss, een tijdgenoot en neef
van Durkheim, vormt het mechanisme van geschenkenuitwisseling
de basis van cultuur en samenleving. Zocht Durkheim de eenheid
van een samenleving in een collectief bewustzijn en de wijze van
arbeidsverdeling, Mauss stelt dat de dimensie van het geven zorgt dat
individuele belangen worden verzoend en er een vorm van sociale
orde tot stand komt. Door het geven aan anderen wordt het mogelijk onderling te communiceren en sociale banden aan te gaan. Het
principe van wederkerigheid is volgens Mauss bepalend voor de gift,
een idee dat verder is uitgewerkt door Lévi-Strauss in Les structures
élémentaires de la parenté ([1949] 1969). De wederzijdse verplichting
is volgens Mauss drievoudig: er is de verplichting te geven, de verplichting te ontvangen en de verplichting een gift terug te geven. In
de gesprekken met de betrokken autoriteiten over de uitwisseling van
informatie blijkt hoe lastig de evenwichtsoefening tussen geven en
ontvangen in de praktijk is.
Hoe fraai alles ook lijkt geregeld, op de werkvloer staan diverse
zaken informatie-uitwisseling tussen politie en verzekeraars én tussen politie en schade-experts in de weg. In de eerste plaats valt de
slechte registratie van wegtransportcriminaliteit op. De aangifte
wordt opgenomen door een administratief medewerker of baliemedewerker van de politie. Deze personen beschikken vaak over
onvoldoende kennis, zo beweren de geïnterviewde schade-experts en
verzekeraars. ‘Ze weten niet wat een chassisnummer is, een oplegger
of een container. Het verschil tussen een zeilauto, kistenwagen of een
container is niet terug te vinden in het proces-verbaal’, merkt een respondent op. Daarnaast blijkt het onderbrengen van een delict in een
bepaalde categorie tot problemen te leiden: ‘Een gestolen lading staat
soms weggeschreven onder “lading”, soms onder “inbraak” en een
andere keer onder “sociale veiligheid”.’ Een respondent van een verzekeringsmaatschappij illustreert het feit dat aangiften worden opgenomen door mensen die niet goed op de hoogte zijn van de materie:
‘Wanneer je zegt dat de naam van de auto “Max Laadvermogen”
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is, dan schrijven zij dat nog op ook.’ Tegelijkertijd wijzen de respondenten op de consequenties van het gebrek aan capaciteit en de
onvoldoende prioriteitstelling bij de politie. Het eerste leidt soms tot
amateuristische taferelen, zoals uit het volgende citaat blijkt: ‘Dan
wordt aan een chauffeur gevraagd of hij op een ander moment terug
kan komen om de aangifte te laten opnemen. Dikwijls is dat onmogelijk omdat hij alweer op een ander transport zit in Europa.’ Daarnaast
verschuilt de politie zich vaak achter andere prioriteiten: ‘Wegtransportcriminaliteit is nog steeds een blinde vlek.’
In de tweede plaats noemen respondenten het gebrek aan kennis
en expertise bij de politie. Illustratief hiervoor is het volgende citaat.
‘Agenten gaan een gevonden vrachtwagen in en houden precies de
handvatten vast waaraan de daders ook de wagen zijn in geklommen.
Alle vingerafdrukken zijn dan verdwenen. Bovendien wordt niet
nagekeken of het alarmsysteem nog werkt en of de originele sleutels
zijn gebruikt.’ Schade-experts stellen daarom deze handelingen zelf
te verrichten. Het gebrek aan kennis en expertise komt volgens meerdere respondenten door de omloop van functies binnen de politie
organisatie. Niet alleen medewerkers van verzekeraars, maar ook
schade-experts blijven langer in dienst van een bedrijf of zijn langer
werkzaam in dezelfde sector als een gemiddelde politierechercheur.
‘Experts en verzekeraars worden steeds een stapje slimmer, terwijl
een politieman na een paar jaar weer van team wisselt dat opnieuw
moet beginnen.’ De beschikbare kennis wordt hierdoor onvoldoende
gewaarborgd in de organisatie, aldus dezelfde respondenten. Een
respondent licht dit probleem als volgt toe: ‘Het gaat hier om kennis
vergaren en kennis bewaren. Vergaren lukt wel, bewaren is moeilijker.
Vertrekt een persoon, dan neemt hij zijn kennis mee. Als dat nu een
computer is, dan koppel je de harde schijven aan elkaar. Maar helaas,
zo werkt het niet bij mensen.’ Dit beeld wordt bevestigd door een respondent van de politie. De politiecultuur blijkt in sterke mate afhankelijk van persoonlijke contacten om informatie te vergaren. Volgens
hem werkt de politie met, wat hij noemt, ‘campingcontacten’. Het verzamelen van informatie gaat ‘via via, meestal op basis van toevallige
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contacten die verstand hebben van een bepaald onderwerp’. Dit werkt
op de korte termijn en in een regionale structuur, zo meent de respondent, maar op lange termijn heeft dit alleen maar nadelen.
In de derde plaats spelen gevoelens van angst een rol bij het delen
van informatie met andere partijen. Zo laten private bedrijven concurrenten niet graag in de keuken kijken. ‘Het werkt niet altijd in
je voordeel alle informatie te delen’, zegt een respondent. Schadeexperts hebben in dit verband vooral te maken met de belangen van
hun opdrachtgever. Alleen met toestemming van de verzekeraar
mogen zij informatie uitwisselen. Vanwege financiële belangen in de
wegtransportsector wordt hier nog wel eens van afgezien. Niet alleen
ligt de prioriteit van een schade-expert bij zijn opdrachtgever – de
informatie die de schade-expert rapporteert, zal in lijn zijn met de
opdracht zo veel mogelijk (financieel) voordeel voor de verzekeraar
te behalen – vanuit concurrentieafwegingen met andere verzekeraars
kan een verzekeraar ook opdracht geven geen of niet alle informatie
te verstrekken. ‘De kunst is selectief te zijn met het delen van informatie’, licht een expert toe. In werkelijkheid weten schade-experts
vaak ook meer dan zij rapporteren. ‘Dat is het spelletje dat wordt
gespeeld’, zegt een schade-expert. ‘Iedereen is daarvan op de hoogte.’
Ook politiemensen hebben last van gevoelens van onzekerheid en
terughoudendheid, alleen blijken deze heel andere gronden te hebben dan bij schade-experts en verzekeraars. Enerzijds heeft de politie
weinig zicht op de relaties tussen verzekeraars en schade-experts en
de afspraken die tussen beide autoriteiten worden gemaakt. Hierdoor
heeft een politieagent of rechercheur al snel het idee dat hij zich begeeft
op glad ijs. Anderzijds hebben veel politiebeambten het gevoel in een
‘glazen kooi’ te leven, zo vertelt een respondent. Handelingen van
agenten en rechercheurs worden steeds nauwkeuriger bijgehouden in
het politiesysteem. ‘Het besef dat ze op hun vingers worden gekeken, leidt ertoe dat de politie eerder het zekere voor onzekere neemt
en minder informatie vrijgeeft.’ Deze terughoudendheid wordt nog
versterkt door het containerbegrip ‘privacygevoelige informatie’. Een
respondent van een verzekeraar merkt op: ‘Er wordt veel onder de
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noemer “privacy” geschaard, terwijl de gemiddelde politieman geen
idee heeft wat de privacywetgeving inhoudt.’
De bijdrage van het bedrijfsleven aan de maatschappelijke veiligheid is niet alleen een technische kwestie. Het leidt ook tot ethische
vragen over juridische verantwoordelijkheid en democratische controle op de organisatie en uitvoering van veiligheidszorg (Johnston
& Shearing 2003: 148; Wood 2006). Zo komt uit de gesprekken naar
voren dat de wettelijke noemer van privacy tegengestelde effecten
genereert. Het meest ingewikkelde aan de samenwerking en hiermee ook het meest interessante aspect zijn de verschillen tussen
wat ik gemakshalve de onwetenden, de pragmatici en de principiëlen zal noemen. Sommige politiebeambten zijn inhoudelijk niet op
de hoogte van de privacywetgeving. Dikwijls volstaan zij met het
antwoord: ‘Sorry, door de privacywetgeving kan ik daar niets over
zeggen.’ Deze personen missen, in de woorden van enkele geïnterviewden, ‘lef en creativiteit’. Andere politiebeambten begrijpen de
problematiek wel, stelt een respondent. ‘Er is namelijk wel degelijk
informatie-uitwisseling mogelijk zonder daarbij gevoelige informatie
naar buiten te brengen.’ Deze groep vindt dat je niet te moeilijk moet
doen over privacy en in het belang van de samenwerking over de
wet heen kan stappen indien dit leidt tot een beter resultaat voor alle
partijen. Het gevaar bij deze pragmatici is dat ze soms te ver doorslaan in hun goedbedoelde pogingen. Het gaat om politiemensen
die zo graag willen samenwerken dat ze zelfs gedetailleerde opsporingsinformatie doorgeven aan andere partijen. Schade-experts en
verzekeraars stellen dat zij deze personen ‘in bescherming moeten
nemen’ om te voorkomen ‘dat ze stukgaan’. Tot slot is er de groep
principiële politiemensen die zich strikt houdt aan de regels van de
wet en van mening is dat er niet te gemakkelijk mag worden gedacht
over privacy. Zij voeren als argument voor hun zienswijze aan dat de
wetgeving er niet voor niets is. Hoewel deze personen wel degelijk
het belang onderkennen van het delen van informatie met andere
partijen, ‘lopen ze dikwijls aan tegen de beperkingen van de privacywetgeving’, zo concludeert een respondent.
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Besluit
Ik begon dit hoofdstuk met de officiële convenanten in de aanpak
van criminaliteit in de wegtransportsector en de randvoorwaarden
voor een succesvolle samenwerking daarin. In de praktijk blijkt
deze samenwerking meer om het lijf te hebben dan het vastleggen
van afspraken over informatie-uitwisseling, het inrichten van overlegstructuren en het oprichten van een team dat zich primair bezighoudt met de opsporing van transportcriminaliteit. Uit mijn analyse
volgt dat de invulling van de werkzaamheden ook plaatsgrijpt op een
moleculair niveau en dus wordt bepaald door andere processen. Binnen de officiële taal van de assemblage ontstaat een nieuwe taal – een
eigen manier van spreken als rock & rollen, campingcontacten en
uitnodigingen voor verjaardagen – waarbij tamelijk vergaande tactieken zijn uitgevonden als brandjes en proefaankopen om andere
partijen tot actie te dwingen. Bovendien nuanceren persoonlijke
beelden, voorkeuren, frustraties en spanningen het uitgangspunt
dat de partijen gericht zijn op hetzelfde doel en dezelfde belangen
nastreven. Terwijl de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
wordt gezien als een rationeel arrangement van mensen en middelen
om geformuleerde doelen te bereiken, moet juist rekening worden
gehouden met uiteenlopende belangen en visies, die vaak blijken te
botsen. Zo zagen we dat de overheid en het bedrijfsleven een ander
perspectief hebben bij gelijke situaties en zich in hun handelen ook
beroepen op andere belangen. Vooral de politie blijkt niet ingericht
om direct de belangen van de verzekeraars te behartigen, hoewel er
wel een samenloop kan bestaan tussen beide belangen. Wil de overheid met partijen die vanuit andere structuren werken en vanuit
andere mentaliteiten denken een ander veiligheidsbeleid voeren, dan
zal zij haar belangen dus anders moeten stellen en haar doelen ook
anders moeten formuleren. Een van de problemen hierbij is dat dit
ongetwijfeld zal raken aan rechtsstatelijke principes als proportionaliteit en legitimiteit. Ik kom hier in mijn slotbeschouwing op terug.
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8
stedelijke
interventieteams
Inleiding
Sinds enkele jaren komen in Nederlandse steden interventieteams in
actie bij gezinnen waarvan wordt vermoed dat er van alles mis is.
Deze aanpak heeft verschillende namen. ‘Achter de voordeur’ spreekt
het meest tot de verbeelding. Achter de term gaat echter meer schuil
dan alleen het over de drempel stappen en betreden van de privésfeer van mensen. Het huisbezoek is ‘een onderdeel van een keten
aan acties die uiteindelijk moet leiden tot verbetering van de leefsituatie van huishoudens en hele wijken’ (Lupi & Schelling 2010: 4).
Afhankelijk van de aard en doelstellingen van een project zijn hierbij
betrokken gemeentelijke diensten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, politie, zorginstellingen, arbeidsbemiddeling, schuldhulpverlening, opbouwwerk, uitkeringsinstanties, scholen en jeugdzorg.
Tijdens al dan niet aangekondigde huisbezoeken controleren zij
op zaken als illegale bewoning, uitkeringsfraude, brandgevaar en
gebrekkig onderhoud van de woning. Doordat men zich niet beperkt
tot één of twee velden kunnen alle zorgen en problemen van gezinnen in kaart worden gebracht.
Integraal is ook hier de sleutelterm. Integraal duidt op volledigheid, rekeninghoudend met alle achterliggende oorzaken van onveiligheid en leefbaarheid. Eerder wees ik op de voordelen van een
integrale aanpak. In het ideale geval werken autoriteiten niet meer
langs elkaar heen terwijl ze over hetzelfde onderwerp gaan. Een
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ander voordeel is dat bestuurlijk-juridische maatregelen beter op
elkaar kunnen worden afgestemd. Kritiek is er ook. Er wordt gesproken over de vaagheid van het begrip integraal en hoe steekhoudend
het argument is dat een samenhangende aanpak noodzakelijk is op
al die gebieden (o.a. De Haan 1995; Ombudsman Rotterdam 2007).
Zo kunnen actoren verschillend denken over de vraag wat precies het
probleem is en de oplossingsrichtingen die hierbij passen. Ook kan
een sterke horizontalisering het risico meebrengen dat er te weinig
of te veel wordt gestuurd en afgedwongen, wat in beide gevallen ten
koste gaat van de inhoud (o.a. Pleysier 2008; Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 2008; Prins & Cachet 2011).
Ondanks de kritiek is er in de literatuur relatief veel vertrouwen dat een integrale aanpak leidt tot het verdwijnen van schotten
tussen organisaties en een betere aanpak van de problematiek, de
zogenoemde ontkokering. De achterliggende gedachtegang is dat de
deelnemende autoriteiten worden geïnspireerd en gemotiveerd om
meer samen te werken hetgeen leidt tot een effectievere aanpak van
de veiligheid en leefbaarheid. Integraal levert kortom enkel winnaars
op. Maar is dit in de praktijk ook het geval? Om tot een antwoord
op deze vraag te komen, behandel ik allereerst de discussies die spelen rond de stedelijke interventieteams. Uit de inventarisatie van de
verschillende visies op dit fenomeen leid ik een aantal consequenties af voor de ordening van de veiligheidszorg. Ik schets daarbij in
grote lijnen de ontwikkelingen die zich hierin de afgelopen eeuwen
hebben voorgedaan en de wijze waarop interventieteams passen in
het eerder beschreven securitiseringsproces. Daarna ga ik in op het
krachtenspel in het Sociaal Investeringsplan (SIP), een projectteam
dat in samenwerking met woningbouwcorporaties, hulpverleners en
uitkeringsinstanties de leefbaarheid en onveiligheid in Amsterdamse
wijken aanpakt.67 De bevindingen van het moleculaire onderzoek

67 De aanpak van het SIP kenmerkt zich door het afleggen van gezamenlijke huis
bezoeken om zicht te krijgen op de problematiek in de wijk. Aan de hand van
gesprekken met bewonersadviseurs van het SIP zijn verschillende organisaties naar
voren gekomen die een belangrijke rol spelen in deze aanpak. Op grond daarvan
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worden aangevuld met inzichten uit bestuurskundige en andere
wetenschappelijke literatuur.
Function creep
Interventieteams zijn er in alle soorten en maten, van teams die zich
richten op strafbare feiten als illegale tewerkstelling en uitkeringsfraude tot teams die zich, zoals in dit hoofdstuk, bezighouden met
het bieden van zorg aan gezinnen. In het laatste geval zijn er ook nog
eens grote verschillen tussen de bezetting en werkwijze van interventieteams in de Nederlandse steden. In Rotterdam bijvoorbeeld
combineren interventieteams de aanpak van maatschappelijke problemen met het optreden tegen regelovertredend gedrag. Het idee
is dat preventieve middelen en hulpverlening alleen niet helpen, de
inzet van repressieve middelen is ook nodig om de complexe problematiek van bewoners en woonwijken te lijf te gaan. Jaarlijks worden
in Rotterdam zo’n 38.000 bezoeken afgelegd om gegevens te controleren op het gebied van wonen, werken, inkomen, gezondheid, scholing en veiligheid (Ombudsman Rotterdam 2011). Dit gebeurt door
zowel stedelijke als deelgemeentelijke interventieteams. Stedelijke
teams dragen een uniform; deelgemeentelijke teams gaan gekleed in
burgerkleding. In tegenstelling tot de stedelijke teams komen de laatste vrijwel altijd onaangekondigd langs.
De Rotterdamse aanpak vindt zijn oorsprong op de Strevelsweg
in de wijk Feijenoord. Om de verloedering en overlast te lijf te gaan
controleerde een interventieteam in 2001 675 woningen op bouwtechnische staat en brandveiligheid. Naar aanleiding van de aangetroffen situatie beoordeelde het team of een zaak werd doorverwezen

zijn de volgende dertien respondenten geselecteerd voor een interview: twee bewonersadviseurs van het SIP; twee managers van stadsdeel Slotervaart; een medewerker
van de afdeling Handhaving van de gemeente; drie medewerkers van gemeentelijke
diensten; twee medewerkers van woningcorporaties; twee medewerkers van welzijnsinstellingen en een medewerker van een uitzendbureau. Tijdens twee dagen zijn
er huisbezoeken mee afgelegd en spreekuren bijgewoond met bewoners. Tot slot zijn
drie vergaderingen bezocht waarin werkafspraken zijn gemaakt met partners van de
deelgemeente.
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naar het casemanagementteam. Belangrijk hierbij was dat er positieve druk (scholing, werk, hulpverlening) kon worden toegepast en
men over repressieve middelen beschikte als het innen van boetes
en het aanpakken van strafbare feiten (Tops 2007: 216). De Rotterdamse interventiemethodiek krijgt een flinke duw in de rug als ze
niet lang daarna wordt overgenomen door andere deelgemeenten
en officieel wordt verankerd in het beleidsprogramma 2002-2006.
Hoewel de teams sinds 2001 qua samenstelling vaak zijn veranderd,
wordt de kern gevormd door de (deel)gemeente, dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de
politie.
Terwijl de spilfunctie van de interventieteams in het Rotterdamse
veiligheidsbeleid zich mede laat verklaren door de unieke combinatie
van partijen en de brede taakstelling, zijn er in andere steden ook
teams die zich alleen concentreren op de sociale problematiek. Het
SIP in Amsterdam is hier een voorbeeld van. Het SIP is in 2001 als
project van start gegaan in de wijk Overtoomse Veld in het stadsdeel
Slotervaart met als initiatiefnemers de toenmalige woningcorporatie
De Dageraad en het stadsdeel Slotervaart (Kroon, Renooy & Scholten 2007: 5). De aanleiding voor het project zijn de grote problemen
waarmee de wijk en de bewoners kampen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) 2005: 113-114). Het SIP heeft als doel de sociaal-economische
status van bewoners te verhogen en hun zelfredzaamheid te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, veiligheid
en sociale cohesie. Ook wil het SIP inzicht krijgen in de vragen en
problemen die in een wijk leven met als doel vraag en aanbod van
welzijninstanties en woningcorporaties beter op elkaar af te kunnen
stemmen. Op die manier kan het een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk (Gemeente Amsterdam 2009).
Ondanks het feit dat het huisbezoek niet in alle steden dezelfde
samenstelling en taakstelling kent, keert een aantal elementen vaak
terug (o.a. Metaal, Delnoij & Duyvendak 2006: 149; Cornelissen &
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Brandsen 2007: 7). Allereerst is er het idee dat de autoriteiten niet
meer moeten afwachten totdat mensen met hun problemen langskomen bij hulpverleningsinstanties. Hulpverleners moeten achter
hun bureaus vandaan komen en cliënten in hun eigen leefomgeving opzoeken, in plaats van andersom. Deze outreachende manier
van werken hangt samen met het besef dat mensen in schrijnende
situaties door tal van oorzaken instanties niet weten te bereiken.68
Een grote groep mensen krijgt hierdoor geen hulp of ondersteuning
voor hun problemen (Metaal, Delnooij & Duyvendak 2006: 44). Het
tweede element is de grootschaligheid van de aanpak. Cornelissen en
Brandsen (2007) hebben zeven Achter de voordeur-projecten onderzocht en concluderen dat stedelijke interventieteams een groot aantal huishoudens selecteren dat wordt bezocht. Er wordt aangebeld bij
alle inwoners van bepaalde straten of van een hele wijk. Als reden
komt naar voren dat hierdoor een duidelijk beeld wordt verkregen
van de problematiek binnen een straat of wijk en ook onbekende
hulpvragen zichtbaar worden. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat
mensen zich gestigmatiseerd voelen. Het derde element betreft het
bevorderen van de zelfredzaamheid. Inwoners worden gestimuleerd
zelf hun problemen op te lossen. Zo bezien vervullen de interventieteams een ondersteunende en doorverwijzende rol waardoor de
verantwoordelijkheid bij de inwoners blijft liggen (Metaal, Delnooij
& Duyvendak 2006: 149). Ondanks de nadruk op zelfredzaamheid
ligt wel het gevaar van dwang op de loer om inwoners met problemen
in het zorgtraject te krijgen. Het vierde element is de al genoemde
integrale aanpak. Hierin worden verschillende maatregelen door verschillende organisaties gecombineerd en in samenhang uitgevoerd.
Eén ding is duidelijk: de samenstelling en taakstelling van interventieteams zijn in verschillende steden allesbehalve hetzelfde gebleven. Zo is de aanpak in Rotterdam steeds bijgesteld en zijn er ook

68 Een ander begrip dat in dit verband vaak terugkeert is ‘frontlijnsturing’. Dit past in
een quasimilitair vocabulaire, net als zero tolerance, stadsmariniers en aanvalsplan,
en verwijst zowel naar de voorzijde of eerste gelid van een (troepen)opstelling als
naar ‘voor het front komen’ of ‘front maken naar’ (Hartman & Tops 2005: 20).
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andere partijen bij gehaald als het energiebedrijf en de Belastingdienst. Het is echter vooral zo dat er een verruiming heeft plaatsgevonden van de oorspronkelijke doelgroep als de doelstelling van
interventieteams. Werd de interventiemethodiek aanvankelijk alleen
toegepast op een specifieke straat, geleidelijk is de gehele stad object
van interventieteams geworden en is er een heel scala van doelen
en functies toegevoegd. Sociale zorg, Belastingdienst, jeugd- en
gezondheidszorg komen allemaal achter de voordeur kijken om de
complete levenssfeer van een bewoner door te nemen. Het gevolg
van die verruiming van zowel subject als object is dat de interventieteams een andere functionaliteit hebben gekregen dan waarvoor ze
aanvankelijk waren opgezet. In de IT-wereld wordt dit function creep
genoemd: onbedoelde functieverschuivingen van techniek. Mijn eerdere analyses lieten al zien dat iets vergelijkbaars ook plaatsvindt in
de veiligheidszorg (zie ook: Chun & Rainey 2005; Haggerty & Ericson
2006: 18-19). Ook wetten, regels, maatregelen, programma’s en beleid
kunnen een geheel andere uitwerking krijgen dan oorspronkelijk
bedoeld, soms zelfs op een totaal ander terrein. Stilletjes verschuift
dan de oorspronkelijke doelstelling door het toevoegen van nieuwe
functionaliteiten en het optreden van nieuwe veiligheidsrisico’s.
Verschillen in visie
Intussen zijn interventieteams een van de meest bediscussieerde
instrumenten in het proces van securitisering. De teams leiden tot
veel negatieve, maar ook tot positieve reacties. De discussie beweegt
zich daarbij tussen drie uitersten. Een eerste groep auteurs benadrukt het klassieke vraagstuk van rechtsstatelijkheid en meent dat
de bezoeken moeten voldoen aan fundamentele rechtsbeginselen,
bijvoorbeeld aan het fair trial-beginsel (art. 6 EVRM) en het recht
op privacy van de bewoners (art. 10 Grondwet; art. 8 EVRM) (o.a.
Ombudsman Rotterdam 2007; 2011; Van den Berg 2008). Deze groep
stelt zich op het standpunt ‘Regels zijn regels’. Met betrekking tot het
fair trial-beginsel gaat het om het feit dat de burger niet de kans krijgt
om zijn eventuele rechten te benutten doordat er geen duidelijkheid
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bestaat op welke grond en voor welk feit gegevens over hem worden verzameld. Het meest expliciet hierover was het rapport van
de Ombudsman Rotterdam (2007) over de aanpak van Rotterdams
interventieteams. De ondertitel daarvan, ‘Tja, wij komen eigenlijk
voor alles…’, dekt de lading voor een groot deel. Het oordeel van
het rapport luidt dat ‘de gebleken vermenging van doelen (repressie, hulp, controle) en de vermenging van bevoegdheden hebben
geleid tot een veelvormig en te onbestemd instrument dat voor de
burger tot grote verwarring leidt’ (2007: 8). Daarnaast stelt het rapport dat de organisatievormen en de verantwoordingsstructuren te
divers en hierdoor onduidelijk zijn waardoor onder meer de controle
op de uitvoeringspraktijk onvoldoende mogelijk is. In een later rapport wijst de Ombudsman Rotterdam (2011) erop dat veel, maar nog
niet alles, ten goede is gekeerd. Zo is het aantal mensen in een team
teruggebracht van vijf naar drie en heeft de gemeente een apart protocol Huisbezoeken opgesteld voor de interventieteams. Toch constateert de Ombudsman Rotterdam dat een deugdelijke afweging van
de noodzaak voor een huisbezoek nog vaak ontbreekt. Ook worden
bewoners vaak onvoldoende geïnformeerd over de aard en omvang
van het onderzoek, zoals de onderwerpen die tijdens het huisbezoek
aan de orde komen.
De tweede groep benadert de interventieteams als een succesvolle vorm om de veiligheid en leefbaarheid in wijken effectief aan te
pakken. In het besef dat er te weinig dwarsverbanden worden gelegd
in het toezicht op veiligheid en leefbaarheid meent zij dat interventieteams het model voor bestuurlijke innovatie in het algemeen zijn
en een effectieve aanpak van de overlast in buurten in het bijzonder.
Vooral de combinatie van handhaving en zorg maakt de aanpak zo
succesvol. Een veelgehoord argument in dit verband is dat de integrale aanpak de enige manier is om iets te doen aan het verkokerde
beleid van overheden en andere instanties. Daarbij wegen de nadelen
van een integrale aanpak niet op tegen die van een verkokerde aanpak. Zo meent Tops dat de interventieteams ‘een effectieve uitvoeringspraktijk zijn, waarin zorg en preventie op een natuurlijke wijze
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met elkaar kunnen worden verbonden’ (2007: 298). Cornelissen en
Brandsen (2008) stellen zich op het standpunt dat om huishoudens
met problemen te kunnen bereiken, je in de ‘uitvoering van beleid,
een stap over de drempel moet zetten’. Ook deze auteurs wijzen op
het belang van rechtsstatelijke principes, toch is het argument meer
praktisch van aard. Hier is het uitgangspunt: ‘Wat telt is wat werkt’
(Tops 2007: 292).
De laatste groep auteurs ziet vooral de morele kant van de interventies en schrijft de bemoeienis van de overheid met het sociale leven
toe aan een ‘nieuw paternalisme’ (Schinkel & Van den Berg 2011) of
een poging tot ‘remoralisering’ van de samenleving (Boutellier 2011:
62, 72). Interventieteams maken volgens deze groep deel uit van een
hernieuwde roep om een beschavingsoffensief waarin de overheid de
bevolking wil opvoeden en daarbij gemeenschappelijke normen en
waarden sterk benadrukt. Dit offensief doet denken aan het paternalisme van deskundigen uit de jaren 1950 en 1960, die op grond van
hun kennis en positie in de gelegenheid waren hun visie op het goede
leven uit te dragen en op te leggen (en hiervoor ook de verantwoordelijkheid hadden gekregen), met dat verschil dat pure dwang destijds zelden voorkwam (Tonkens, Uitermark & Ham 2006: 16). Het
is echter moeilijk vast te stellen wanneer het optreden van interventieteams effectief en proportioneel is, zo meent de derde groep. Zo
stellen Tonkens (2003) en Räkers (2008) dat de Achter de voordeuraanpak alleen gerechtvaardigd is als het belang en de behoeften van
cliënten centraal staan en de aanpak wordt gebruikt voor sociale en
maatschappelijke heraansluiting. Dat maakt de stelregel voor deze
groep: ‘Alleen als het echt nodig is’.
De kloof tussen deze drie groepen is lastig overbrugbaar. Het gaat
om een duidelijk verschil in perceptie op het maken en uitvoeren van
beleid. Naar verwachting zullen deze verschillen ook in de praktijk
vaak op gespannen voet met elkaar staan. Dat maakt het interessant
om te kijken in welke context de positie van de betrokken autoriteiten kan veranderen. Wanneer een groot aantal organisaties wordt
vertegenwoordigd in een interventieteam, kunnen er namelijk tal
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van onduidelijkheden optreden over de afzonderlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bijvoorbeeld, in een bepaalde casus
zou de politie zich kunnen beroepen op een formele positie, terwijl
de woningbouworganisatie de bewoner nog de tijd wil geven om in
goed onderling overleg zijn huurachterstand weg te werken. In een
andere casus kunnen de rollen en verwachtingen weer omgedraaid
zijn. Hoewel moleculair onderzoek moet uitwijzen wanneer welke
positie voorrang wordt gegeven, kan nu al worden opgemerkt dat de
onderscheiden visies op interventieteams wortels hebben die teruggaan op de richtingenstrijd uit de negentiende eeuw met betrekking
tot de bestrijding van pokken, die ik eerder analyseerde in mijn uiteenzetting van de machtsrelatie securiteit.
Destijds woedde een felle strijd tussen voor- en tegenstanders over
de wenselijkheid van de versterking van het toezicht van de overheid op de persoonlijke levenssfeer om ernstig gevaar voor de volks
gezondheid af te wenden. Het was een publiek en politiek debat over
de verhouding tussen de actuele invulling van het bonum commune,
het algemeen belang van de samenleving en de individuele vrijheid. Vanzelfsprekend kan dit debat over deze onderling potentieel
conflicterende waarden niet los worden gezien van de institutie en
bevoegdheden van politie in die tijd. Maar ook al lijkt de negentiende
eeuw onvergelijkbaar met onze tijd, het lijkt me toch relevant wat
meer zicht te krijgen op de continuïteit tussen de toenmalige activiteiten en werkzaamheden van politie en het huidige optreden van
interventieteams. Ik meen dat dit een ten onrechte veronachtzaamd
onderwerp is in het huidige veiligheidsonderzoek.
Continuïteit
In de negentiende eeuw begint men langzaam in te zien dat de mens
niet alleen is wat hij eet, maar ook in wat voor omgeving hij leeft.
Veranderende opvattingen over veiligheid en zekerheid dragen eraan
bij dat securiteitstechnieken worden ingezet die zich richten op de
condities waaronder mensen leven en de velden waarin ze dat doen.
Deze technieken bestaan niet zozeer uit repressie, maar hebben
299

Orde in veiligheid.indd 299

23-8-2012 14:49:18

orde in veiligheid
vooral tot doel een samenleving sterker en gezonder te maken door
het uitoefenen van een gedetailleerd toezicht op leefvelden als werk
en stedelijke hygiëne. Foucault analyseert de politieke technologie
die hiermee gepaard gaat onder de aanduiding van de Franse en
Duitse woorden police of Polizei, afleidingen van de Griekse woorden
politeia (‘staatsregeling’) en polis (‘stad’). ‘Alles wat dient ter bewaring van de goede orde van een samenleving is een zaak van politie’, zo vat Foucault (2009: 329 nt. 2) de technieken, middelen, doelen
en domeinen samen waar politie op ziet. Op het eerste gezicht lijkt
het contrast met de huidige betekenis van politie groot. Wanneer je
aan burgers vraagt wat politiewerk is en wat politieagenten dagelijks
doen, dan gaat het al snel over ‘een groep mensen die surveilleert in
publieke plaatsen in blauwe uniformen, met een breed mandaat voor
wetshandhaving, ordehandhaving en in mindere mate voor sociale
functies’ (Reiner 2010: 3). Anders dan bij Foucault verwijst de term
in dagelijks spraakgebruik dus niet naar een omvattende manier van
besturen, maar naar een tamelijk eng beeld van politiewerk. Kijk je
echter goed naar het optreden van stedelijke interventieteams, dan
vallen vooral de gelijkenissen op met het begrip politie zoals Foucault
dat beschreven heeft.69
Laten we nog eens terugkeren naar de aanpak van interventieteams. Zoals we zagen, is die aanpak, waarin het preventieve met
repressieve elementen wordt gecombineerd, op te vatten als een praktische handleiding voor bestuurders om de stad ‘sociaal te heroveren’

69 De term politie wordt ook door andere Franse filosofen gebruikt om er een geheel
aan technieken mee te omschrijven dat orde moet produceren. Zo beschrijft Jacques
Rancière in La Mésentente (1995) de ordening van het sociale als een ‘politie’, waarbij deze term verwijst naar een rationeel management van de samenleving opgevat
als een geheel dat deelbaar is in delen die overeenkomen met duidelijk omschreven
rollen, functies, competenties en manieren van zijn. Rancière verwijst wel naar de
definitie van Foucault als hij stelt dat politie meer betekent dan alleen het publieke
instituut en zijn technieken, maar tegelijkertijd bakent hij zijn begrip er ook van af
door te stellen dat het begrip politie bij hem niet zozeer gaat om de disciplinering van
lichamen, maar betrekking heeft op de wijze waarop het zintuiglijk waarneembare,
dat aan de basis ligt van een politieke gemeenschap, wordt verdeeld, opgesplitst en
afgebakend.
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(Engbersen 2009: 180; WRR 2005: 19). Meer in het algemeen kenmerkt deze herovering zich door tal van interventies die gericht zijn
op (1) het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de publieke
ruimte, (2) het realiseren van een evenwichtiger samenlevings
opbouw, en (3) het formuleren van gemeenschappelijke competenties
en gedragsregels om het alledaagse verkeer tussen bewoners te bevorderen. Opvallend aan deze brede, organisatorische aanpak van de
grootstedelijke problematiek is dat de private levenssfeer van burgers
niet wordt geschuwd en dat zeer diverse leefvelden als gezondheid,
onderwijs, ruimtelijke huisvesting en welzijn, met elkaar worden verbonden. Vooral Rotterdam heeft veel geïnvesteerd in de verbetering
van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Tops (2007) schrijft in
Regimeverandering in Rotterdam dat vanuit een gedeeld gevoel van
urgentie er een directe koppeling wordt gemaakt tussen repressie,
zorg en preventie. Ook wordt een sterke voorkeur aan de dag gelegd
voor personen en diensten die zich richten op de concrete uitvoering
van het veiligheidsbeleid. In dit verband spreekt hij van een ‘vernieuwende uitvoeringspraktijk’ (2007: 213).
Toch is de vraag hoe nieuw het fenomeen van interventieteams
eigenlijk is. Veel veranderingen met betrekking tot de veiligheidszorg kunnen over een lange termijn bekeken in een heel ander perspectief worden geplaatst (zie ook: Garland 2003; Zedner 2006b).
Wat dit zou kunnen betekenen, zien we in het werk van de socioloog
Stanley Cohen (1979; 1985). Cohen, sterk beïnvloed door Foucault,
stelt dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw het zwaartepunt van controle over afwijkend gedrag niet meer bij de overheid
ligt. Hij spreekt van een ‘correctioneel continuüm’ of ‘correctioneel
spectrum’ dat als een controlenet over de bevolking wordt uitgeworpen en waarvan de mazen steeds verder worden aangetrokken
(‘thinning the mesh and widening the net’). Daarbij treedt er een vermenging op van private en publieke controle (‘merging public and
private’) en een binnendringing (‘penetration’) van de persoonlijke
levenssfeer door allerlei hulpverleners, welzijnswerkers en opvoedkundigen. Op het voorterrein van het strafrecht vindt zo een vorm
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van gedragsregulering plaats waar het klassieke idee van straffen nau
welijks nog een rol speelt (zie ook: Donzelot 1977). Wat dit betreft, vertonen ook de aard en reikwijdte van de aanpak van interventieteams
veel overeenkomsten met de activiteiten en werkwijze van politie in
de negentiende eeuw. Wat de fenomenen vooral gemeen hebben, is de
schaal en de gedetailleerdheid van het uitgeoefende toezicht. In beide
gevallen wordt aan de hand van statistische technieken een directe
relatie gelegd tussen interventies en afgebakende risicopopulaties
om specifieke risico’s weg te nemen en beschermingsfactoren te versterken. Daarnaast beperkt het toezicht zich niet tot het criminele
circuit, maar gaat het om een integrale bestuursmacht die de leef
velden van burgers permanent observeert en in de gaten houdt, en
waar nodig ingrijpt. De concepten van Foucault en Cohen lenen zich
dus uitermate goed om de interventieteams in een historisch raamwerk van de negentiende-eeuwse politie te plaatsen. Als zodanig zijn
de interventieteams minder uniek dan ze op het eerste gezicht lijken,
maar grijpen ze vooral terug op de bestuurstechnieken van politie en
geven hier verder invulling aan.
Het SIP en zijn partners
Op initiatief van de toenmalige woningcorporatie De Dageraad en
het Stadsdeel Slotervaart is het SIP in 2001 van start gegaan in de
wijk Overtoomse Veld. Dit is een buurt van ongeveer 10.000 inwoners, ingeklemd tussen de A10 en een spoorlijn. De wijk bestaat grotendeels uit woonblokken van vier bouwlagen die in het bezit zijn
van woningcorporaties. Het betreft vooral huurwoningen; eigen
woningbezit komt nauwelijks voor. Verder valt op dat twee derde van
de bewoners minderheden zijn, waaronder een relatief groot aantal
Marokkaanse bewoners (30% versus 8% gemiddeld in Amsterdam)
(WRR 2005: 43-45). Aanleiding voor de oprichting van het SIP waren
de problemen op het gebied van leefbaarheid (huisvesting, vuil op
straat) en veiligheid (diefstal, geweld, inbraken) waarmee de wijk en
de bewoners te maken hadden. Inmiddels is het SIP een van de zogenoemde sociale pijlers van stedelijke vernieuwing en staat het bekend
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als een geslaagd voorbeeld van de integrale aanpak (Cornelissen &
Brandsen 2007: 13-15). Toch is de werkwijze van het SIP niet hetzelfde als de eerder besproken Rotterdamse interventieteams. Niet
alleen gaan de doelen en maatregelen van het SIP minder ver, het
beoogt vooral een vraaggerichte aanpak waarin bewoners een op hun
situatie toegesneden pakket van steun en hulpverlening wordt aangeboden. In tegenstelling tot de Rotterdamse variant hanteert het SIP
ook een meer netwerkachtige benadering. Hierin kunnen vier fasen
worden onderscheiden.
In de eerste fase van de aanpak verzamelt het SIP informatie over
de situatie van de wijk. Er wordt gekeken of een sloop of renovatie van
een woningcomplex op stapel staat. Daarnaast wordt input verkregen
door gesprekken op straat en in de portieken. Ook kunnen netwerkpartners als de politie informatie verschaffen over huishoudens die
bezocht gaan worden. Relevant in de eerste fase is de nauwe samenwerking met woningcorporaties (Gemeente Amsterdam 2009).
In de volgende fase vangt het SIP aan met het afleggen van
huis-aan-huisbezoeken. Hoewel het SIP geen afspraken maakt met
bewoners om langs te komen, zijn de bezoeken niet geheel onaangekondigd: voordat de bewonersadviseurs van het SIP aan de huisbezoeken beginnen, worden folders verspreid waarin de bezoeken
bekend worden gemaakt (Gemeente Amsterdam 2009). De huisaan-huisbezoeken worden afgelegd door een team van twee personen, bestaande uit een bewonersadviseur en een bewonersassistent.
Samenstelling van een team vindt plaats op basis van etniciteit en
de beheersing van talen. Is een bewoner niet thuis is of opent hij de
deur niet, dan gaat het SIP maximaal drie keer langs om alsnog te
kijken of hij thuis is. Na een derde poging laat het SIP zijn gegevens
achter, zodat de bewoner op eigen initiatief contact kan zoeken met
het SIP (Ybema & Van Druenen 2008: 7). Tijdens de huisbezoeken let
het team op zeven velden, ook wel dimensies genoemd: taal, onderwijs en opvoeding, sociale participatie, levensbeschouwing, werk en
inkomen, veiligheid en gezondheid, en welzijn en wonen.
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In de derde fase van de huis-aan-huisaanpak gaat het backoffice
verder waar het SIP zijn contact met wijkbewoners afbouwt. Het backoffice bestaat uit netwerkpartners als woningcorporaties, scholen en
sportverenigingen, Bureau Jeugdzorg, Stichting Impuls, Dienst Werk
en Inkomen, GGZ en Stichting Eigenwijks (Gemeente Amsterdam
2009). Korte lijnen moeten daarbij lange wachtlijsten voorkomen.
In deze fase worden de hulpverleningstrajecten van de bewoners
geëvalueerd. Bij constatering van een meervoudige problematiek in
een gezin wordt hiervan melding gemaakt bij de coördinator Risicogezinnen en het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook vergezelt het SIP
bewoners ter ondersteuning naar een spreekuur van een organisatie.
In dit kader wordt er gesproken van warme overdrachten.
De vierde en laatste fase richt zich op het monitoren van het proces. Er wordt gecontroleerd of de bewoner terecht is gekomen bij de
juiste organisatie en of de zorg goed aansluit op de geconstateerde
problematiek. Bij ontevredenheid van de bewoner koppelt het SIP dit
terug aan de betrokken organisatie. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de terugkoppeling ook eerder in het proces kan plaatsvinden. Tijdens een huisbezoek bijvoorbeeld, als de bezochte bewoner opmerkingen of klachten heeft over het wel of niet adequaat optreden van
bepaalde autoriteiten.
Molaire robuustheid
Van de papieren werkelijkheid terug naar de realiteit. De vraag in het
navolgende is hoe, gegeven de complexiteit van de problematiek in
grootstedelijke wijken als Overtoomse Veld, het SIP en zijn partners
gezamenlijk erin slagen resultaten te boeken. Het gaat immers niet
alleen om het bedenken en op papier zetten van beleid, maar ook om
het doen van interventies in de probleemwijk. Op basis van interview- en observatiemateriaal wil ik laten zien hoe de verschillende
autoriteiten alle op hun eigen specifieke manier invulling geven aan
het geformuleerde beleid. Uit het onderzoek komt namelijk een ander
beeld naar voren dan de ontkokering waarover in de literatuur wordt
gesproken. Op molair niveau zijn er mechanismen actief die ervoor
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zorgen dat oude structuren in de nieuwe situatie nog steeds intact
blijven. Spontaan optredend gedrag dat niet te herleiden is tot die
oude structuren komt veel minder voor dan op grond van de vorige
hoofdstukken zou mogen worden verwacht. Om de werking van deze
molaire barrières inzichtelijk te maken, onderscheid ik drie mechanismen met een zekere robuustheid, een bekend begrip uit de wereld
van productontwerpers.
Een robuust product is een product waarvan de performance
ongevoelig is voor ongewenste en onverwachte variaties in de samenstelling van het materiaal (Eggert 2007: 51, 219). Variaties en onvolkomenheden worden hierin gezien als ruis of storing. Om die reden
wordt het ontwerp zo ingericht dat het verstoringen kan opvangen en
de oorspronkelijke functie, structuur en doelen kan handhaven. De
variatie in kwaliteit in een robuust ontwerp kan daardoor zo klein
mogelijk blijven. Ondanks onvolkomenheden of veranderingen in
het materiaal blijft het product altijd op dezelfde manier werken. In
dit verband wordt ook wel gesproken van het robuust maken van
processen. Ook een robuust proces is tot op zekere hoogte ongevoelig
voor onvoorspelbare variaties, zoals die kunnen worden veroorzaakt
door menselijke interacties of door externe politieke en economische
omstandigheden (Doeleman & Maas 2009: 54). Achtereenvolgens
zal ik drie vormen van molaire robuustheid behandelen die uit het
onderzoek naar voren zijn gekomen. Het interessante aan deze vormen is dat hierdoor de gewenste synergie tussen de autoriteiten sterk
wordt beperkt. Concreet gaat het om (1) methodische robuustheid,
(2) institutionele robuustheid en (3) financiële robuustheid.
Methodische robuustheid
De aanpak van de interventieteams springt in het oog doordat zeer
diverse velden als opvoeding, werk en gezondheid in onderlinge
samenhang een optimaal beeld moeten opleveren van de wijze waarop
het huishouden van een familie wordt bestuurd. Een medewerker
van een deelnemende woningcorporatie heeft het over de ‘zeven kanten van het leven’. De gecombineerde aandacht voor de verschillende
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velden bepaalt in sterke mate de wijze waarop een interventieteam de
specifieke omstandigheden van een gezin beoordeelt. Doordat ieder
afzonderlijk veld te groot is om te kunnen worden overzien, wordt het
eerst via vragenlijsten vertaald naar de concrete, plaatselijke situatie.
Op die manier kan de kwaliteit van de interventies worden verhoogd.
Belangrijk hierbij is dat de wijze waarop zo’n veld in een specifiek
geval wordt geconcretiseerd er op de langere termijn toe kan leiden dat de oorspronkelijke betekenis van een veld verandert of dat
nieuwe velden aan de bestaande worden toegevoegd. Op die manier
blijft de werkwijze van het interventieteam een dynamisch geheel van
in elkaar doorwerkende molaire en moleculaire processen.
Tegen de achtergrond van de grote sociale, culturele en economische problemen in verschillende Amsterdamse wijken heerst er onder
de geïnterviewden echter de nodige scepsis over de wijze waarop de
gekozen methodiek wordt toegepast. Het enthousiasme van politici en beleidsmakers over de methodiek wordt niet door iedereen
gedeeld. Een medewerker van een woningcorporatie vertelt: ‘Achter
de voordeur was heel erg gericht op vertrouwen en het bezoeken van
mensen die het nodig hadden. Het spitste zich met andere woorden
toe. Nu wordt alles generiek gemaakt. Daardoor mis je de specifieke
kant van het probleem. En die specifieke kant heb je nodig. Zo rolt de
methode van Overtoom Noord zich uit naar andere gebieden. Maar
elk gebied heeft zijn eigen aandachtsaspecten.’ Impliciet zit in dit
citaat kritiek op de grootschaligheid van de aanpak verborgen. Deze
inzet is erop gericht zowel een goed beeld te krijgen van de problematiek in een straat of wijk als stigmatisering te voorkomen. Daarom
kiest men ervoor bij alle woningen langs te gaan in plaats van een
selectie te maken van een aantal gezinnen.
In antwoord hierop stellen sommige geïnterviewden dat het
concrete probleem van een gezin niet meer als uitgangspunt van de
interventies wordt genomen. De geografisch getinte aanpak van de
interventieteams leidt, zo vertelt een deelnemer, tot ‘een dogmatisch
systeem’. Een medewerker van een deelnemende woningcorporatie voegt hieraan toe: ‘Het gaat om kwaliteit. Kwantiteit zegt niets.’
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Het negatieve beeld dat sommige respondenten van de gehanteerde
methodiek hebben, blijkt ook te maken te hebben met onvrede over
containerbegrippen als veiligheid en leefbaarheid. Het feit dat de
huisbezoeken worden verricht in het kader van veiligheid en leefbaarheid, waarbij de nadruk van het SIP ligt op steun en hulpverlening,
ligt bij sommige geïnterviewden gevoelig en kan niet op instemming
van alle autoriteiten rekenen. Zo hebben verschillende partners problemen met de vooruitgeschoven rol van de overheid. Een respondent van het Meldpunt Zorg en Overlast vertelt ‘niet gecharmeerd
hiervan te zijn en er moeite mee te hebben dat bij iedereen wordt
aangebeld’. De zelfredzaamheid van bewoners wordt op deze manier
niet gestimuleerd, maar juist verkleind. Een andere respondent haalt
het voorbeeld aan van teams die langs gaan bij mensen met een huur
achterstand: ‘Daar moet ik niet aan denken! Het is mijn verantwoordelijkheid. Net alsof je een klein kind bent. Ik vind dat je daarmee
moet oppassen. Dat maakt mensen op een bepaalde manier kleiner.’
Een medewerker van een woningcorporatie meent zelfs dat veiligheid en leefbaarheid niet de doelen van de interventies moeten zijn,
maar dat de teams mensen perspectief moeten bieden: ‘Als het met de
mensen beter gaat, gaat het met de buurt ook beter.’
Kortom, uit de interviews met de respondenten spreekt een zeker
gevoel van onbehagen om mee te moeten draaien in een aanpak die
hun niet volledig zint, maar waarvoor ze in dit geval ook geen duidelijke alternatieven zien. Bij gebrek aan een beter alternatief vormt
de gehanteerde methodiek niet alleen het officiële kader voor de
integrale aanpak, maar ook het keurslijf waar de autoriteiten zich in
gevangen voelen.
Institutionele robuustheid
De methodische robuustheid laat goed zien hoe de gehanteerde
methodiek kan leiden tot een mate van onbegrip onder de actoren.
Uit de analyse van de data komt naar voren dat dit gevoel wordt
versterkt door de praktijk van waaruit iedere actor opereert. Deze
praktijk is van invloed op het denken, waarnemen en handelen van
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personen die in een bepaald veld actief zijn. Zo blijkt het handelen
van de autoriteiten in de onderzochte casus vooral georiënteerd op
de structuur van hun eigen organisatie, wat ik in dit verband een
institutionele robuustheid wil noemen. De actoren identificeren zich
sterker met hun eigen organisatie dan met de doelstellingen van het
interventieteam. Dit komt naar voren in de interviews, waarin over
elkaar wordt gesproken in termen van ‘de’ cultuur van een organisatie. Nu valt over de hardheid van een organisatiecultuur wel veel op
te merken (o.a.: Huisman 2001: 238-243). Zo kan in de praktijk een
organisatie moeilijk worden getypeerd aan de hand van één gedeelde
en uniforme cultuur. Binnen een organisatie kan sprake zijn van
meerdere subculturen. Bovendien is een cultuur, we zagen het al eerder, geen statisch maar een dynamisch begrip. Desalniettemin komt
uit het empirische onderzoek het beeld naar voren dat de autoriteiten
vooral handelen vanuit de beleefde belangen en aangeleerde gewoonten van hun eigen organisatie en zich niet makkelijk herkennen in de
uitingsvormen van praktijken uit andere velden.
Wat vooral lastig is in de samenwerking, zo kan uit de interviews worden opgemaakt, is dat de actoren zich moeten begeven op
voor hen onbekende velden. Dit gegeven kwamen we ook tegen in
de aanpak van hennepteelt in Eindhoven. In deze casus deelt niet
iedereen in de assemblage het accent op zorg. Een medewerker van
een woningcorporatie vertelt: ‘Wij zijn een woningcorporatie en hebben onze maatschappelijke context hoog in het vaandel staan. Maar
we zijn geen opbouwwerker of welzijnswerker.’ Eenzelfde zienswijze
op de samenwerking wordt verwoord door een respondent van de
deelgemeente Slotervaart: ‘Wij zijn een dienstverlenende organisatie, geen hulpverlenende organisatie. Een hulpverlenende organisatie
heeft vaak zoiets van “kunnen jullie het niet door de vingers zien?”
Zij kijken vanuit een sociaal oogpunt en zijn vooral gericht op het
individuele belang van een klant. Een dienstverlenende organisatie
werkt conform de regels, hoe vervelend dat ook voor de mensen uitpakt. Wij kijken naar het totale belang, zoals in het geval van een
klant die fraude pleegt.’
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Op het moment dat een autoriteit een veld betreedt waarin het
spel volgens andere regels wordt gespeeld, kunnen er conflicten ontstaan tussen de nieuwkomers en de partijen die al langer deel uitmaken van een bepaald veld. Deze conflicten spelen zich bijvoorbeeld
af rondom de vraag wie in de nieuwe geïnstitutionaliseerde machtsstructuur de regie voert. Zo is in het kader van stedelijke vernieuwing
een speciaal project opgezet om de maatschappelijke problemen aan
te pakken van inwoners wier woning wordt gerenoveerd of gesloopt.
Het SIP legt daarbij huisbezoeken af in opdracht van een woningcorporatie om de bewoners snel en soepel te laten verhuizen naar een
nieuwe of tijdelijke woning. De regierol in dit project ligt dus niet
alleen bij het SIP, maar bij beide partijen. Het SIP geeft zo een deel
van de regie uit handen aan een private partij. ‘Wij hebben een plan
van aanpak gemaakt waarin je ziet dat we meer sturen. We willen dat
mensen niet aan hun lot worden overgelaten en we willen resultaat
zien’, zegt een respondent van een woningcorporatie. Tegelijkertijd
merkt de respondent op dat het SIP heeft geworsteld met het nieuwe
plan van aanpak: ‘Ze hadden er moeite mee dat ze ambities moesten
waarmaken. Ik kon merken dat ze dit griezelig vonden.’ De uitspraak
van een andere respondent illustreert dat het SIP vooral als uitvoerder en niet als partner wordt gezien. ‘Er staat nergens zwart op wit
wanneer het SIP de aangewezen instantie is om een hulpverleningstraject te coördineren.’
Uit het onderzoek blijkt kortom dat het SIP de regie kwijt kan
raken aan een andere partner wanneer deze laatste erin slaagt haar
eigen belangen beter te verdedigen. Deze verschuivingen kunnen
duiden op de complexiteit van de problematiek in de wijk waarmee
het SIP te maken heeft en kunnen worden gezien als een passend
antwoord op de verschillende mogelijke benaderingen in een concreet geval. Wat hier echter lijkt te spelen, is dat sommige actoren
een voorkeur hebben voor een bepaalde oplossing waarbij die keuze
vooral is ingegeven door het beleefde belang van de eigen organisatie,
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en dus niet vanuit de onderhavige problematiek.70 Zo stelt een respondent: ‘Het stadsdeel wilde heel graag dat het de inwoners waren
van een bepaalde straat. Dat is voor ons niet relevant. Omdat zij politiek gezien bepaalde prioriteiten leggen, willen ze aandacht besteden aan die buurt. Maar voor ons maakt het niet uit. Die buurt of
drie straten verder.’ Ook hier geldt dat de institutionele robuustheid
van ieder van de partijen een ander licht werpt op de gedachte dat
een integrale benadering zorgt voor cohesie en samenhang van de
aanpak. Terwijl de integrale aanpak wordt gezien als het middel om
verkokering tegen te gaan, laten de interviews zien dat er een zekere
relativering kan worden aangebracht bij de gedachte dat autoriteiten op elkaar inwerken en reageren en dat hiermee, zonder organisatie van buitenaf, een werkwijze ontstaat die niet is te herleiden tot
de aanpak van een van de partijen. In de onderzochte casus blijken
verschillen in organisatiecultuur vaak lastig overbrugbaar. Dit hangt
nauw samen met de prioriteiten van de organisaties en het belang
dat de autoriteiten daaraan hechten, wat Downs (1967) ‘de economie
van organisaties’ noemt. Ook de dominantie van de ene ten opzichte
van de andere praktijk draagt bij aan het feit dat verschillende netwerkpartners al snel weer terugvallen op hun vertrouwde manier van
werken, zodat de beoogde integrale aanpak vaak onvoldoende van de
grond komt.
Financiële robuustheid
Een derde en laatste vorm van robuustheid die zorgt dat interactieprocessen tussen autoriteiten worden ingekaderd door andere
70 Institutionele robuustheid komt niet alleen naar voren tussen de organisaties in een
interventieteam, maar speelt ook een rol bij de bewoners die bezoek krijgen van een
interventieteam. Zo wijst de coördinator opvoedingsondersteuning ouder-en-kindcentrum Slotervaart op de voorkeuren van bepaalde bewoners: ‘Mensen willen vasthouden aan de eerste gesprekspartner die ze tegenover zich hadden. Die mevrouw
was aardig en met haar wil ik mijn zorgen delen.’ In het verlengde benadrukt een
andere respondent het gevaar van stigmatisering: ‘Zodra ouders horen dat er een
stadsdeel mee is gemoeid en er zit ook jeugdzorg aan tafel, dan gaan alle deuren op
slot. Daar zit een stigma aan vast: “Kom maar niet bij jeugdzorg terecht.” Want dan
is de volgende stap dat je je kinderen kwijt bent. Dat is niet zo, maar het stigma is er.’
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belangen dan die van het interventieteam als geheel, is de financiële
tegemoetkoming die partijen krijgen wanneer bepaalde maatregelen
worden genomen. Eerder wees ik al op het feit dat organisaties geld
kunnen ontvangen wanneer zij deelnemen aan een bepaald project.
Dit kan motiverend werken (zie ook: Gilling 1994a; Rosenbaum
2002). Vooral het krijgen van subsidie blijkt een sterke aanzuigende
werking te hebben om al dan niet mee te werken aan de integrale
aanpak. Dit laat zich illustreren aan de hand van een citaat van een
medewerker van een uitzendbureau: ‘Ik heb belang bij goede kandidaten die ik aan het werk kan zetten. Op het moment dat iemand is
aangenomen, kan ik een factuur gaan sturen.’ Verschillende organisaties spreken daarom de wens uit om hun specifieke aandachtsveld
te laten vallen onder de doelstellingen van de integrale aanpak in de
wijk. Een respondent van een woningcorporatie drukt dit als volgt
uit: ‘De subsidiejunk speelt een belangrijke rol; iedereen vecht voor
het behoud van zijn baan.’
Doordat organisaties in onderlinge competitie zijn en de concurrentie groot is, leidt dit tot een verdere afbakening van ieders taakvelden: ‘In Nieuw West is tussen de verschillende organisaties veel
concurrentie. Iedereen krijgt zijn eigen stukje subsidie en wil niet
dat de ander daar iets van ontvangt. Met de huidige bezuinigingen
gaat iedereen zich profileren.’ Op een wat andere wijze verwoordt
een andere respondent dezelfde zienswijze: ‘Er is veel te veel aanbod
waardoor organisaties gaan concurreren. Zo zou je het liever niet
willen. Je moet blij zijn dat mensen in ieder geval worden geholpen.’
Ook de medewerker van een woningcorporatie wijst erop dat de ene
organisatie wel en de andere geen subsidie krijgt, wat leidt tot een
constante, zij het vaak verborgen strijd om een zo groot mogelijk stuk
van de taart naarmate de inspanningen toenemen: ‘Iedereen krijgt
zijn eigen stukje subsidie en wil absoluut niet dat de ander daar iets
vanaf snoept.’
Het feit dat met subsidies grote financiële bedragen zijn gemoeid,
blijkt ook om andere redenen invloed te hebben op de onderzochte
werkwijze van het SIP en zijn partners. Ook de werkopvattingen
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moeten in dit licht worden bezien. Verondersteld wordt dat partijen
in de integrale aanpak zich op een horizontale wijze tot elkaar verhouden. Het draait volgens de literatuur niet om ‘wie de macht heeft’,
maar om ‘de vraag hoe een gezamenlijk vermogen tot handelen kan
worden ontwikkeld in een wereld waarin macht beperkt en verspreid
is’ (Tops 2007: 23). Horizontale werkverbanden vergemakkelijken de
coördinatie van de werkzaamheden en kunnen verkokering of een
eilandenstructuur doorbreken. Horizontalisering biedt ook mogelijkheden tot klantgerichter werken en het sneller ontwikkelen van op
maat gemaakte diensten en producten om de leefbaarheid en veiligheid in straten en wijken te vergroten. Bovendien kan de daadkracht
worden vergroot omdat er sneller kan worden gereageerd op gebeurtenissen in de stad. Maar uit de interviews blijkt dat het beschikken
over financiële middelen de horizontale verhoudingen ook in de weg
kan zitten of de aanpak zelfs verregaand belemmeren. Zo zegt een
respondent van een woningcorporatie: ‘Als wij betalen, willen we ook
meebepalen. Als we niets kunnen veranderen, dan zijn we gewoon
een pinautomaat.’ Ook hier geldt dat er een eigen agendavorming
kan optreden die de verkokering van de aanpak juist vergroot en de
onderlinge dynamiek beperkt.
Tot slot kan financiële robuustheid nog op een andere wijze doorwerken in de werkprocessen van het interventieteam. Een medewerker van het Stadsdeel Slotervaart vertelt: ‘Onze grote handicap
is dat de beleidsmedewerkers subsidiëren. Als wij zeggen dat organisaties niet goed werk afleveren, doen de beleidsmedewerkers daar
niets mee. Integendeel. Ze kennen zelfs meer subsidie toe aan deze
organisaties.’ Om uit dit dilemma te komen, adviseert de respondent
bewonersadviseurs signalen niet meer door te geven aan de afdeling
die over de subsidies gaat.
Besluit
Interdisciplinair samengestelde interventieteams worden als een
belangrijk middel gezien om de leefbaarheid en veiligheid van probleemwijken te vergroten. Als beleidsbegrip lijkt het fenomeen van
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interventieteams betrekkelijk nieuw. Vaak wordt het in één adem
genoemd met de veiligheidsaanpak in Rotterdam van de laatste tien
jaar. De praktijk wijst echter uit dat er veel continuïteiten zitten in de
uitoefening van de veiligheidszorg. Zo sluit de aanpak van interventieteams nauw aan bij de bestuursactiviteiten van de negentiendeeeuwse politie om de samenleving sterker en gezonder te maken. In
die zin is het fenomeen minder uniek dan wordt gedacht. Als onderdeel van het securitiseringsproces gaat het eerder om een veranderende gradatie van sociale controle, van meer en minder. Ook het
aspect van ontkokering kan niet onweersproken blijven. Op basis van
het hier gepresenteerde onderzoeksmateriaal blijkt dat de integrale
aanpak van interventieteams verkokering moet bestrijden, maar
daar niet in slaagt; verkokering wordt zelfs versterkt.71 Dit is opvallend omdat verkokering juist wordt gezien als een belangrijk obstakel
voor integraal handelen.
Dit alles roept de vraag op of verhalen over ontkokering als antwoord op een stroperige bureaucratie en een gebrek aan samenhang
in beleid en uitvoering, de feiten niet in de weg zitten. Het beeld dat
in de literatuur wordt geschetst van het verdwijnen van schotten in
interventieteams lijkt te mooi om waar te zijn. Dat is het ook, zo blijkt
uit deze casus. Wie gelooft dat de verschillen tussen de deelnemende
autoriteiten zo kunnen worden opgelost, komt in de onderzochte
assemblage bedrogen uit. In het interventieteam gaan tegenstellende
handelingspraktijken schuil die ieder een sterke molaire robuustheid
hebben. Deze robuustheid speelt op verschillende niveaus een rol in
de integrale aanpak, van de relatieve institutionele hardheid tot de
aanzuigende kracht van subsidies. En daarmee is het belangrijkste
71 Ook andere auteurs wijzen op het feit dat ontkokering niet vanzelfsprekend is in
het beleid en de uitvoering van allerlei maatregelen. Zo stelt het RMO in het rapport De ontkokering voorbij (2008) de paradox aan de orde dat als er in beleid meer
samenhang wordt nagestreefd, er ook de kans is op meer verkokering en het langs
elkaar heen werken alleen maar toeneemt. Een ander voorbeeld is de programmatische aanpak van het Openbaar Ministerie van georganiseerde criminaliteit. Uit het
opsporingsonderzoek met de naam Sneep blijkt dat het betrekken van partners niet
automatisch betekent dat deze ook actief meewerken aan het onderzoek (Van Gestel
& Verhoeven 2011).
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gezegd: de besproken robuustheden slagen erin de moleculaire processen in de assemblage tot op zekere hoogte te beheersen. In de
onderzochte casus blijkt het doel van ontkokering dan ook lastig
hanteerbaar en als legitimatie voor een integrale aanpak moeilijk
bruikbaar.
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9
de collectieve
winkelontzegging
Inleiding
De Collectieve Winkelontzegging (CWO) is in 2005 ingevoerd in de
binnenstad van Den Haag om overlastgevend gedrag te voorkomen.
Overlast is een vrij rekbaar begrip. Het kan zowel duiden op strafbare
gedragingen als op hinderlijk gedrag. In het laatste geval gedraagt
iemand zich bijvoorbeeld onbeschoft tegenover het winkelpersoneel.
Ondernemers kunnen hierbij zelf overlastgevers een winkelontzegging opleggen die in de gehele binnenstad van kracht is. Wie winkelt in een onderneming met een CWO-beleid en ongewenst gedrag
vertoont, kan zo de toegang worden ontzegd tot alle winkels die het
CWO-beleid onderschrijven. Je steelt bij de sigarenboer een Mars en
mag hierdoor bij de Hema niet meer naar binnen. Daarbij kunnen
ontzeggingen worden opgelegd voor zes maanden of voor één jaar.
Tijdens deze periode mag degene met een ontzegging zich niet meer
in de betreffende winkel begeven, of in één van de andere 454 ondernemingen in Den Haag die de winkelontzegging toepassen. Winkels
die deelnemen aan de CWO zijn te herkennen aan een rode sticker op
de deur of etalage met de tekst: ‘Aan winkeldieven en overlastgevers
kan de toegang worden ontzegd’. De sticker zorgt dus mede voor een
afbakening van een deel van de binnenstad waar de maatregel van
kracht is.
Met de CWO zijn ondernemers en beveiligingspersoneel verantwoordelijk geworden voor het opsporen en bestraffen van klassiek
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strafrechtelijke delicten als diefstal en oplichting. Vanuit de invalshoek van dit boek is de CWO daardoor een interessante maatregel
om te bestuderen, temeer doordat de maatregel in belangrijke mate
steunt op het quasi-strafrecht, dat ik eerder introduceerde bij mijn
behandeling van het werk van Foucault. Het wordt dan aantrekkelijk
om te onderzoeken wat de juridische consequenties van de CWO
zijn en wat dit betekent voor de overtreder. Naast deze kwesties is
onderzoek verricht naar de praktijken van winkeliers in Den Haag
die de maatregel uitvoeren.72 Daarbij gaat de aandacht niet uit naar
het molaire niveau van de CWO met de nadruk op afspraken, doelstellingen, organisatie en dergelijke meer, maar naar de moleculaire
effecten die dit beleid voortbrengt. De quasi-strafrechtelijke maat
regel van de CWO hoeft immers niet dwingend door de winkeliers
te worden opgelegd. Dit zou kunnen verklaren dat op een moleculair
niveau ruimte ontstaat voor eigen invullingen en nieuwe initiatieven,
die op hun beurt potentieel het officiële beleid kunnen beïnvloeden
dat in samenspraak met de gemeente, politie en Openbaar Ministerie
is vastgelegd. Allereerst ga ik in op de inhoud van de CWO-maatregel
en de verschillen met het strafrechtelijke instrumentarium. Vervolgens beschrijf ik wat zich voltrekt op het moleculaire niveau van de
aanpak en wat de rechtspositie is van een overtreder van de CWO.

72 Er zijn 87 gesprekken met respondenten gehouden. Er zijn 74 winkeliers geïnterviewd die meedoen aan de CWO in Den Haag. Deze winkeliers zijn gevestigd aan
de Gedempte Gracht, Gravenstraat, Grote Markt, Grote Marktstraat, Haagsche Bluf,
Hoogstraat, Spui, Turfmarkt, Venestraat, Vlamingstraat en Wagenstraat. De winkels
in dit gebied lopen uiteen van grote warenhuizen en elektronicaketens als de Media
markt tot kleine speciaalzaken als een sigarenwinkel. Door zo’n groot gebied te
onderzoeken, ontstaat een representatief beeld van een deel van de binnenstad waar
de maatregel van kracht is. Naast interviews met winkeliers zijn gesprekken gevoerd
met zes beveiligers van ondernemingen en het hoofd van de particuliere beveiliging
van een grootwinkelketen in het gebied; de preventieadviseur van de politie Haaglanden die betrokken is bij de totstandkoming van de CWO; een wijkagente van de
politie Haaglanden; een medewerker van het Openbaar Ministerie die betrokken is
bij de totstandkoming van de CWO; een juridisch medewerker communicatie van
het College Bescherming Persoonsgegevens; het hoofd van de Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie en het hoofd van de winkeliersvereniging Den Haag
City Center. Daarnaast is een vergadering bezocht van het bestuur Binnenstad Den
Haag waar de onderhavige problematiek aan de orde is gekomen.
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De binnenstad
De CWO-maatregel is ontstaan als een reactie op de toenemende
bezorgdheid van het bedrijfsleven over de veiligheid in de openbare
ruimte en de schade van criminaliteit die het ondervindt. Onder
nemers hebben daarom zelf maatregelen ontwikkeld om overlast
gevers een winkelontzegging op te leggen die in de gehele binnenstad
van kracht is. Daarmee is de CWO een typisch voorbeeld van een
bottom-up initiatief waarin lokale partijen met steun van de overheid hun eigen veiligheidsprogramma ontwerpen en bezoekers
van de openbare ruimte bepaalde regels voorschrijven. Volgens de
ondernemers boden de klassieke reacties van opsporing en bestraffing door de politie en het Openbaar Ministerie namelijk onvoldoende antwoord op de problematiek van overlast en criminaliteit.
In overleg met de gemeente, politie en Openbaar Ministerie zijn drie
categorieën gedragingen benoemd waarvoor een CWO kan worden
opgelegd. Die categorieën staan vermeld op het formulier Aanzeggen
Collectieve Winkelontzegging en lopen uiteen van lichte vergrijpen
als diefstal voor een bedrag tot € 50 tot en met ernstige gedragingen
als het bedreigen met geweld en het mishandelen van winkelpersoneel. Voor de laatste vergrijpen kan direct een ontzegging worden
opgelegd van twaalf maanden.
De eerste categorie bestaat uit lichte vergrijpen. Het gaat om overlast, poging tot oplichting of valsheid in geschrift, poging tot diefstal,
diefstal voor een bedrag tot € 50, beledigen of bedreigen van personeel
en/of winkelbezoekers zonder geweld, vernieling met schade onder
€ 100 en vandalisme met schade onder € 100. In de proefperiode
van de maatregel werd bij deze gedragingen alleen een schriftelijke
waarschuwing voor een CWO uitgereikt. Inmiddels is dit veranderd.
Zo zijn de meeste ondernemingen ertoe overgegaan ook bij lichte
vergrijpen een CWO op te leggen. Waarschuwingen worden soms
nog wel uitgereikt waar het minderjarigen betreft. Als iemand die
een waarschuwing heeft gekregen een nieuw delict pleegt of opnieuw
voor overlast zorgt bij een van de aangesloten winkels, dan volgt een
CWO van zes maanden. De tweede categorie gedragingen, waarbij
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de schade groter is, kan aanleiding geven tot een winkelontzegging
voor zes maanden. Deze categorie bestaat uit oplichting of valsheid
in geschrift voor een bedrag tot € 250, diefstal voor een bedrag tot
€ 250, vernieling met schade tot € 200 en vandalisme met schade tot
€ 200. De meest ernstige categorie gedragingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met geweld, leidt meestal direct tot een twaalf
maanden durende ontzegging. Deze categorie omvat oplichting of
valsheid in geschrift vanaf een bedrag van € 250, diefstal vanaf € 250,
beledigen of bedreigen met geweld van personeel en/of winkelbezoekers, mishandelen van personeel en/of winkelbezoekers en vernieling met schade vanaf € 200.
Als een beveiliger, het winkelpersoneel of een klant een strafbare gedraging constateert, dan kan in een online database worden
opgezocht of de persoon in overtreding al eerder een CWO of waarschuwing heeft gekregen. Vervolgens besluit de beveiliging of een leidinggevende uit de winkel of tot ontzegging wordt overgegaan. Naast
de winkelontzegging wordt bij een strafbaar feit aangifte gedaan bij
de politie van het gepleegde feit. Dit gebeurt zowel bij een eerste
overtreding als bij lokaalvredebreuk, dat in artikel 138 Sr strafbaar is
gesteld. Meestal wordt in geval van lokaalvredebreuk ook een nieuwe
CWO opgelegd, zodat de looptijd van de ontzegging wordt verlengd.
Daarbij is er geen maximum gesteld aan het aantal verlengingen.
Inmiddels hanteert een derde van de ondernemingen in de Haagse
binnenstad het CWO-beleid. Deze ondernemingen zijn ondergebracht in ondernemersverenigingen, die op hun beurt bijna allemaal
deel uitmaken van de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF). Dit
is de overkoepelende ondernemersvereniging waarbij veertien van de
negentien ondernemersverenigingen zijn aangesloten. Elke onderneming die lid is van één van die veertien ondernemingsverenigingen,
is ook automatisch aangesloten bij de CWO. Lidmaatschap van een
ondernemersvereniging is overigens niet alleen een voorwaarde voor
deelname aan de maatregel, maar houdt meteen in dat een aangesloten winkelier de maatregel ook actief ondersteunt. De samenwerking is dus niet vrijblijvend. De winkeliers moeten zich als het ware
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c onformeren aan het afgesloten protocol waarin tot doel is gesteld de
veiligheid van de binnenstad te verbeteren, winkeldiefstal en overlast
tegen te gaan, een preventieve uitstraling te hanteren en overlast
veroorzakers te ontmoedigen. Niet iedereen is vrijwillig deze overeenkomst aangegaan. Het hoofd van de Invoer CWO bij de BOF legt
uit dat bepaalde winkels in winkelcentra verplicht lid zijn van een
ondernemersvereniging en hiermee automatisch zijn gebonden aan
de bijbehorende CWO-maatregel. Op die manier wordt het probleem
van freeriders (meelifters) voorkomen. Freeriders willen wel profiteren van de te nemen maatregelen, maar betalen er niet aan mee
(zie ook: Crawford 2006b: 121; Van Calster, Schuilenburg & Guitjens
2010).
Het belangrijkste voordeel voor een winkelier is dat zijn of haar
derving vermindert door afname van diefstal, wat volgens alle
betrokkenen een van de effecten is van het beleid. Maar de samenwerking biedt ook andere voordelen. Ten eerste kan particuliere beveiliging groter, en vaak met korting, worden ingekocht als een complete
winkelstraat deelneemt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ten
tweede adverteert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid op zijn site met verzekeringskorting bij toepassing van
de maatregel. Dit is echter nog nooit toegekend, stelt de vicevoorzitter van de BOF, tijdens het overleg van het bestuur Binnenstad
Den Haag. Wel heeft het Verbond van Verzekeraars toegezegd eenmalig een bedrag uit te keren als het KVO-certificaat wordt verlengd,
waarbij als voorwaarde is gesteld dat dit bedrag wordt besteed aan het
onderwerp veiligheid. Ten derde biedt de overheid subsidiemogelijkheden en kunnen aan participatie fiscale voordelen worden ontleend.
En ten vierde is de inspanning van gemeente en politie bij overlast
gegarandeerd. Door geen lid te zijn van de winkeliersvereniging sluit
een aantal winkeliers zichzelf buiten en dat is spijtig, zo benadrukt
het hoofd van de winkeliersvereniging City Center. ‘Als ze niet mee
zouden doen, dan zou ik dat niet begrijpen.’
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Voor(bij) het strafrecht
Alvorens in te gaan op de betekenis van de CWO als instrument ter
bestrijding van strafbare gedragingen en hinderlijk gedrag, is het
goed een aantal aspecten van deze nieuwe sanctie nader te beschouwen. Vanouds worden zaken als diefstal, vernieling, bedreiging en
ernstige vormen van overlast aangepakt via het klassieke strafrecht.
Eerder wees ik al op het feit dat de wortels hiervan liggen in het werk
van verlichtingsdenkers als Beccaria en Montesquieu. Terugblikkend
kunnen twee belangrijke kenmerken ervan worden onderscheiden.
Enerzijds dient het strafrecht de controle van de staat. Het waarborgt
de rechtspositie van de burgers tegenover de staat en is het middel tot
bescherming van de vrijheid en zekerheid voor de individuele burger.
Juist het belangenconflict tussen de staat en de burger, zo benadrukte
Peters (1972) in ‘Het rechtskarakter van het strafrecht’, is het structurele principe van het strafrecht. In de afstand tussen staat en burger,
dus in de ruimte van dit conflict, kan de legitimiteit van het handelen
van de staat worden getoetst aan de hand van procedurele normen en
rechtsbeginselen als het legaliteitsbeginsel (geen feit is strafbaar dan
krachtens de wet) en de redelijke verdenking van schuld (art. 27 Sv).
Anderzijds richt de strafrechtelijke handhaving zich op de bescherming van individuele rechtsgoederen als leven en eigendom met
daartoe gepaste middelen, zoals het opzettelijk dreigen met en toepassen van leed in geval van inbreuk daarop. Beide kenmerken passen in een strafmentaliteit waarin het strafrecht dienst doet als een
soort van psychisch afschrikkingsmechanisme en de staat de veiligheid van de burger waarborgt door de oplegging van een bij wet vastgestelde straf of maatregel bij een geconstateerde wetsovertreding.
De CWO-maatregel breekt echter op een opvallende manier met het
repressieve instrumentarium van het strafrecht.
Allereerst is de CWO een civielrechtelijke maatregel. De civielrechtelijke status van de maatregel vindt zijn basis in het algemeen
verbindend verklaren van overeenkomsten. Eigendom en contract in
privaatrechtelijke zin liggen daarmee aan de CWO ten grondslag. Zo
is de ontzegging van toegang tot een winkel mogelijk op grond van
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het protocol dat lokaal is afgesloten tussen deelnemende partijen. Dit
betekent volgens de beleidssecretaris van het arrondissementsparket
Den Haag dat de ondernemers primair verantwoordelijk zijn voor
het opleggen van een CWO. Een winkelier of ingehuurde particuliere beveiliger beslist of iemand de toegang wordt geweigerd. Een
strafrechtelijke verdenking in de betekenis van een redelijk vermoeden van schuld is daarvoor niet vereist. Weliswaar blijft het strafrecht bij de CWO op de achtergrond aanwezig, via de strafvorderlijke
bevoegdheden van de winkelier tot aanhouding op heterdaad (art. 53
Sv) en de lokaalvredebreuk (art. 138 Sr).73 Maar bij het opleggen van
een CWO wordt het strafproces in principe overgeslagen. Incidenteel wordt de politie erbij betrokken of vindt er overleg plaats tussen
getuigen en degene die de CWO uitvaardigt.
Daarnaast gaat een CWO niet gepaard met een tenlastelegging.
Er worden de betrokkene geen strafbare feiten ten laste gelegd. Op
het CWO-formulier wordt vermeld om welk feit het zou gaan. Op dit
formulier staat een aantal categorieën van gedragingen aangegeven
waarvan er één kan worden aangekruist. Er hoeft niet te worden toegelicht welke gedraging van de betrokkene aanleiding heeft gegeven
tot deze kwalificatie. Daarentegen moet in het strafrecht altijd worden beschreven welke handeling precies is verricht om als strafbaar
feit aangemerkt te kunnen worden. Bij het opleggen van een CWO
kan echter worden volstaan met een categorisering van het gedrag,
waarbij de feitelijke gedraging achterwege wordt gelaten.
Ook is voor het opleggen van een CWO minder bewijs nodig dan
voor een strafrechtelijke afdoeningsmodaliteit. Het begrip onrechtmatige daad in civielrechtelijke zin is ruimer dan het begrip strafbaar
feit uit het strafrecht. In het strafrecht geldt bovendien de bekende
bewijsminimumregel dat er altijd twee bewijsmiddelen nodig zijn
voor een veroordeling. Slechts één bewijsstuk is voldoende wanneer een opsporingsambtenaar een strafbaar feit op heterdaad heeft
73 Over het betreden van een onderneming na een opgelegd winkelverbod zijn verschillende rechtszaken gevoerd. Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 8 september 2008, LJN
BF3266 en Rb. Almelo 8 januari 2010, LJN BK8911.
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geconstateerd (art. 344 lid 2 Sv). Bij een CWO volstaat het als een
winkelbediende of beveiligingsmedewerker (die beiden geen officiële
opsporingsambtenaren zijn) een persoon op heterdaad betrapt. Om
officieel een ontzegging op te kunnen leggen, is het voldoende dat
het formulier is ondertekend door één getuige en door de persoon
die de regels overtreedt. Deze laatste doet dat op vrijwillige basis.
Als de overtreder weigert het CWO-formulier te ondertekenen, is
een tweede getuige nodig. Deze mag dan voor de overtreder tekenen
waardoor het document alsnog geldig wordt. Aanvullend bewijs voor
het opleggen van een CWO is dus niet nodig. Op het moment dat
de CWO wordt ondertekend, is de status van de betrokkene die van
een dader. Na ondertekening treedt de ontzegging onmiddellijk in
werking.
Kortom, om de binnenstad van Den Haag aantrekkelijker te
maken en het doel van meer veiligheid te bereiken worden nieuwe
securiteitsinstrumenten ingezet, waarbij slechts via een omweg het
strafrecht nog in beeld komt. Dit nuanceert het beeld van het strafrecht als ‘het sturende middel om een vorm van sociale orde te vestigen’ (Boutellier 2002: 119). Naast de invloedssfeer van het strafrecht
dienen zich andere technieken aan om normen te bevestigen. Hier
zien we dat de CWO deel uitmaakt van een ‘antisociaal-gedrag
agenda’ (Crawford 2009) waarin maatregelen worden uitgevaardigd
om overlastgevend gedrag in de openbare ruimte tegen te gaan. De
bekendste maatregel is de Engelse Anti Social Behaviour Order, een
wet die werd ingevoerd om een einde te maken aan delicten als vandalisme, vuil op straat, openbaar dronkenschap, geluidsoverlast en
pesterijen van buurtbewoners. De Crime and Disorder Act geeft de
rechter de mogelijkheid om aan een jongere (die ouder moet zijn dan
10 jaar) een civiele maatregel op te leggen voor een periode van twee
jaar. Het gaat om maatregelen als het verbieden om in die periode in
een bepaald gebied te komen of om te gaan met bepaalde personen
om zo te voorkomen dat de buurt opnieuw wordt blootgesteld aan
overlastgevend gedrag.

322

Orde in veiligheid.indd 322

23-8-2012 14:49:19

De Collectieve Winkelontzegging
De praktijk in Den Haag
Voor een goed begrip van de securiteitstechniek van de CWO zijn de
verschillen en overeenkomsten met het strafrecht cruciaal. Ik kom
hier later nogmaals op terug. Wel kan nu al worden vastgesteld dat
in het geval van de CWO de BOF niet alleen steun heeft gekregen
van de gemeente Den Haag, er keken ook twee officieren van justitie mee. Zij oordeelden dat juridisch gezien alles in orde was. In
het kader van het project heeft het Openbaar Ministerie bovendien
de intentie uitgesproken elke aangifte van lokaalvredebreuk te zullen vervolgen. Daarnaast hebben het College Bescherming Persoons
gegevens (CBP) en de politie het winkeliersbeleid goedgekeurd. Drie
keer per week houdt de politie een collectieve briefing waarin beveiligers worden geïnformeerd over personen met een CWO. Op deze
bijeenkomsten worden foto’s van ontzegden getoond om herkenning
beter mogelijk te maken. Hoewel de BOF graag met foto’s had willen
werken, heeft het CBP aangegeven dat dit niet is toegestaan. Hierdoor
mogen alleen gecertificeerde beveiligers het beeldmateriaal zien. De
coördinator van het CWO-project vertelt dat de briefings vooral een
voordeel zijn voor de ondernemingen met beveiligingsmedewerkers.
De ondernemingen die geen beveiligingsbedrijf hebben ingehuurd,
kunnen niet gebruikmaken van de briefings. Niettemin is het dui
delijk dat de overheid in ruil voor orde en rust in de binnenstad haar
macht voor een belangrijk deel overdraagt aan andere autoriteiten,
en hiermee aan een andere vorm van regulering.
Omdat de CWO-maatregel een relatief nieuw fenomeen is dat
ondersteund wordt door de overheid, is onderzocht op welke wijze
ondernemers de CWO hanteren. Hierbij is gekeken naar (1) de mate
van bekendheid van de maatregel, (2) willekeur bij de handhaving en
(3) of er veranderingen van de maatregel ontstaan, met andere woorden, of er zich andere vormen van afdoening ontwikkelen dan die
welke beschreven staan in het afgesloten protocol.
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Bekendheid van de maatregel
Het is ontegensprekelijk zo dat de CWO een publiek belang dient.
Dit betekent dat publieke belangen eveneens beheerd worden door
private partijen. In het licht van de eerder beschreven strategie van
responsibilisering is dat niet vreemd of ongebruikelijk. Ten behoeve
van een goede uitoefening van die publieke belangen is het echter
wel nodig dat de bevoegdheden van de autoriteiten duidelijk zijn
vastgelegd, en dat er publieke verantwoording over wordt afgelegd.
Het vastleggen van de bevoegdheden van de deelnemende partijen
op een molair niveau vinden we helemaal terug in de CWO in Den
Haag. Voor een goede uitvoering van de maatregel is het daarom van
belang dat de ondernemers op de hoogte zijn van de te volgen procedures, zodat deze ook correct kunnen worden toegepast.
Uit het onderzoek blijkt dat de coördinator van de CWO die
ervoor verantwoordelijk is de ondernemingen voor te lichten over
de procedure die zij moeten volgen, heel wat moeilijkheden ondervindt om deze taak uit te voeren. Ondernemingen gaan regelmatig
op de fles en er komen voortdurend nieuwe voor in de plaats. Ook
treden ondernemersverenigingen relatief makkelijk toe tot de BOF,
maar zeggen weer even makkelijk hun lidmaatschap op. Het gevolg
hiervan is dat de coördinator een versnipperd beeld heeft van wat
er zich op het werkveld afspeelt. Toch is de onvolledigheid van de
deelnemerslijst niet de enige oorzaak voor de problemen om voorlichting te verstrekken. De ondernemingen zelf spelen ook een grote
rol. Het CWO-beleid wordt immers vaak via het hoofdkantoor van
de winkelketen geregeld, maar de terugkoppeling naar de afzonderlijke winkels is niet altijd optimaal. Enerzijds blijkt dat een groot aantal winkels wel de rode deelnemerssticker op de deur heeft geplakt,
maar de heer of dame die de winkel openhoudt niet of amper weet
waarvoor die sticker eigenlijk staat. Allicht heeft het roulatiesysteem
van de bedrijfsleiders daar eveneens een belangrijke invloed op. Vaak
blijven zij niet lang bij eenzelfde filiaal, en maken relatief snel de
overstap naar een ander filiaal. Bovendien verzuimen zij veelal om de
informatie over de ontzeggingen aan hun opvolger te communiceren.
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Anderzijds blijkt dat sommige winkels ook weigeren de deelnemerssticker op de deur of etalage te plakken in verband met, zo vertelt een
politiemedewerker, ‘eisen van uitstraling van de betreffende keten’.
Ook komt naar voren dat verschillende winkeliers slecht bekend
zijn met de wijze waarop de CWO-formulieren moeten worden
gebruikt. Vaak weten zij niet waar ze de formulieren kunnen aanvragen en hebben ze deze hierdoor niet in huis. Wanneer de formulieren
wel aanwezig zijn, is er vaak onduidelijkheid over het invullen ervan.
Zo wijst de politie op het grote aantal onjuist ingevulde formulieren.
Hierdoor zijn deze ontzeggingen niet onmiddellijk van kracht en dienen ze eerst gecorrigeerd te worden voordat zij rechtsgeldig kunnen
zijn. Tegelijkertijd valt op dat de bedrijven die de formulieren wel netjes invullen veel commentaar hebben op het ongenuanceerde karakter van het formulier. Zo vertelt het beveiligingspersoneel van een
groot ketenbedrijf aan de Grote Marktstraat dat het de formulieren
steevast aanvult omdat het in alle gevallen van overlast een ontzegging van twaalf maanden wil opleggen. Een ander groot ketenbedrijf
in dezelfde straat vindt dat de formulieren te weinig ruimte bieden
voor eigen toevoegingen. Het personeel vult de formulieren daarom
altijd aan met een eigen rapport.
Wat ook uit de interviews naar voren komt, is dat veel ondernemers niet weten dat er een lijst is met de namen van de ontzegde personen. De database met ontzeggingen wordt beheerd door de BOF en
is te raadplegen via het internet. Hierdoor kunnen ondernemers niet
controleren of overlastveroorzakers al een ontzegging hebben opgelegd gekregen, met als gevolg dat de overlastgevers geen lokaalvredebreuk ten laste kan worden gelegd. Volgens de BOF biedt het internet
uitstekende mogelijkheden om de lijst dagelijks te updaten, maar dan
moeten de ondernemingen wel een internetaansluiting in de zaak
hebben, en dit is niet altijd het geval. Opmerkelijk is dat de BOF aangeeft dat deze ondernemingen zelf de verantwoordelijkheid hebben
om de lijst op andere manieren te kunnen raadplegen, bijvoorbeeld
thuis achter de computer of bij een winkel in de buurt die wel een
internetaansluiting heeft. Ook laat de BOF een behoorlijk ruime vrij325

Orde in veiligheid.indd 325

23-8-2012 14:49:20

orde in veiligheid
heid aan de ondernemingen om te bepalen waarvoor zij wel of geen
CWO willen opleggen. Zo heeft de BOF er geen bezwaar tegen dat
ondernemingen min of meer hun eigen criteria opstellen en hanteren. Dit betekent dat de ene onderneming een stuk strenger is in het
opleggen van een CWO dan een ander. Ik kom daar hierna op terug.
Uit het onderzoek blijkt dus dat er sprake is van een relatief grote
onbekendheid van de maatregel, waarbij de ondernemingen veel vrijheid wordt gegeven om hem toe te passen. Dit leidt tot de vraag in
welke mate er willekeur is in de handhaving van de maatregel die het
systeem zo beïnvloedt dat het niet tot het gewenste resultaat leidt of
juist wel tot een gewenst resultaat komt.
Willekeur in de handhaving
Meteen bij aanvang van het CWO-project in 2005 zijn er ten behoeve
van een adequaat verloop van het traject afspraken gemaakt met de
gemeente, politie en Openbaar Ministerie over de bevoegdheden
en mogelijkheden van de winkeliers. Niet alleen is de werkwijze
omschreven hoe de winkeliers moeten handelen bij de constatering
van een eerste overtreding of een herhaling daarvan, ook is bepaald
wat de taken van politie en het Openbaar Ministerie zijn in deze
assemblage. Hoewel het traject van de CWO een uniforme werkwijze
oplegt om overlast en winkeldiefstal af te handelen, laat de praktijk
zien dat winkeliers deze vooropstelling moeilijk kunnen opvolgen.
Zij maken allerlei uitzonderingen op de schriftelijke afspraken en
mede hierdoor heeft de handhaving in de praktijk een meer willekeurig karakter gekregen. Hoewel deze uitzonderingen dikwijls een
sterk individuele motivering hebben, kennen ze in het algemeen wel
degelijk dezelfde praktische oorzaken.
Zo spreken verschillende winkeliers over het ontbreken van tijd
om een CWO op te leggen. Dit tijdgebrek speelt vooral op drukke
koopavonden. Omdat er op deze avonden veel klanten in de winkel
zijn, is het voor het personeel bijna niet mogelijk een overtreder naar
het kantoor van de winkel mee te nemen om hem daar de formulieren in te laten vullen. ‘Ik kan het me niet permitteren een van mijn
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v erkopers te missen’, vertelt een bedrijfsleider van een schoenenwinkel. In plaats van de afhandeling van het formele traject met de overtreder kiest deze persoon er op koopavonden voor om overtreders
slechts de winkel uit te sturen. Meer ondernemers zien deze oplossing als makkelijker en sneller. Zowel het inschakelen van de politie als het doen van aangifte kost ondernemers veel tijd. Volgens de
bedrijfsleider van een drogisterij is hij ‘er te veel tijd aan kwijt’. ‘Daar
ga ik echt niet aan beginnen’, deelt hij desgevraagd mee.
Ook blijken winkeliers financiële afwegingen te maken bij de
vraag of een CWO moet worden opgelegd. Verschillende personen
geven aan dat de ernst van het vergrijp en de waarde van het gestolen
goed van invloed zijn op de vraag of ze een CWO willen opleggen.
Tijdens de interviews met beveiligingspersoneel noemt een beveiliger het concrete voorbeeld van heterdaad bij het stelen van een tijdschrift. In dit geval is er wel aangifte van diefstal gedaan bij de politie,
maar is er geen CWO opgelegd omdat de betreffende beveiliger dit
niet proportioneel vond. Niet alleen kan de relatieve ernst van het
vergrijp leiden tot het maken van uitzonderingen, ook maken winkeliers in concrete gevallen een afweging tussen het verdiende uurloon
en de waarde van het gestolen goed. Vooral met betrekking tot lichte
vergrijpen wordt een CWO niet als rendabel ervaren. Een winkelier
vertelt: ‘Voor personen die een oordopje van vijf euro stelen, ga ik
niet het hele proces met de politie in werking stellen.’ De bedrijfs
leider van een drogisterij aan de Turfmarkt vertelt dat ‘haar uurloon
wel meer is dan een pak luiers van twaalf euro’. Om die reden legt ze
niet in alle gevallen een CWO op.
Daarnaast beschikken veel winkels over onvoldoende personeel
om de CWO effectief te kunnen handhaven. Het gaat hier vooral
om eenmanszaken en kleine winkels. Voor grote ketenbedrijven
zoals de Bijenkorf, V&D, Mediamarkt en het Kruidvat gaat dit niet
op. Zij hebben een private beveiligingsdienst in dienst, waardoor
het personeel zich niet bezig hoeft te houden met het invullen van
de formulieren en het doen van aangifte. Het in dienst nemen van
bewakingspersoneel is echter niet voor iedere ondernemer rendabel.
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De afweging die hier wordt gemaakt is wederom een kostenverhaal.
Zo vertelt de bedrijfsleider van een drogisterij: ‘Er was beveiliging,
maar die heb ik weggedaan omdat het zo’n ontzettende kostenpost
was.’ Zonder beveiliger blijkt het dan ook lastig te zijn om de CWO
te handhaven. Niet alleen moet er voldoende personeel aanwezig zijn
om de overlastgever apart te nemen, ook vinden kleine winkels het
vaak niet veilig om samen met de overtreder het CWO-formulier in
te vullen. Illustratief is het commentaar van de bedrijfsleidster van
een kledingzaak aan de Haagsche Bluf: ‘Je neemt een dief niet apart
om hem een formuliertje te geven met de vraag of hij dit alsjeblieft
even wil invullen.’ ‘Het komt bovendien nogal merkwaardig over’, zo
vervolgt de bedrijfsleider, ‘als je hem ook nog eens vraagt te wachten
totdat de politie komt.’ Vaker kiezen kleine winkels ervoor overlastgevers direct de winkel uit te sturen zonder er een zaak van te maken.
In andere gevallen vraagt het personeel hulp van andere winkeliers om hen te assisteren. Deze situatie lijkt nog het meest op
het beeld van de fijn beschilderde Russische matroesjka-poppetjes
waarbij een poppetje een kleiner poppetje bevat, dat zelf ook weer
een kleiner poppetje bevat. Zo ontstaan in de Haagse binnenstad
samenwerkingsverbanden in samenwerkingsverbanden die steeds
kleinschaliger worden. Ik spreek hier van intra-assemblages: sub
systemen in grotere gehelen die op hun eigen manier hun relatie met
hun omgeving vormgeven. Kenmerkend voor deze assemblages is dat
ze zorgen voor verdere opdelingen in een reeds afgebakende ruimte.
Hoe goed bedoeld ook vanuit het oogpunt van onderlinge samenwerking, dit kan leiden tot functie- en doelverschuivingen in het samenwerkingsverband – en dus tot een andere inhoud en uitdrukking van
de assemblage. Immers, met andere autoriteiten wordt een nieuw
veilig gebied gecreëerd. Weliswaar is de CWO van toepassing op de
gehele binnenstad van Den Haag, in de praktijk duiken tal van intraassemblages op in winkelstraten en andere delen van de stad. Tussen de ondernemers in het winkelcentrum De Passage bestaat zo’n
assemblage. Een winkelier vertelt: ‘Zijn er problemen als agressie,
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dan bellen we de buren. Zij komen naar ons toe. Buiten onze buurt
hebben we geen contact met andere ondernemers over de veiligheid.’
Tot slot blijken sommige winkeliers een dubbele loyaliteit te hebben jegens bepaalde personen. Zo heeft een winkelketen iemand in
dienst die zelf een CWO op zak heeft. Een beveiliger van een elektronicazaak deed deze opmerkelijke ontdekking. De reactie van de
bewuste winkel op zijn ontdekking was: ‘Ja, maar hij heeft bij jullie
gestolen. Dat betekent niet dat hij ook bij ons steelt.’ In feite ontstaat
hier de unieke situatie dat ‘de dief de dief controleert’. Dit nuanceert
de veronderstelling dat een CWO altijd leidt tot uitsluiting van de
overtreder in de winkels in de binnenstad. ‘Zolang ze hun werk maar
goed uitvoeren’, is het nuchtere commentaar van de geïnterviewden
op het feit dat er personeelsleden in dienst zijn met een CWO. Ook
vertellen winkeliers dat ze bepaalde klanten niet willen missen. Vaste
klanten die in een andere winkel een CWO hebben gekregen, wordt
daarom niet de toegang ontzegd. Zolang deze personen zich in de
betreffende winkel naar de regels blijven gedragen, mogen ze blijven
komen. Ook hier vormen financiële afwegingen van de ondernemer
een belangrijke motivatie voor het handelen.
Omstandigheden van het geval en persoonlijke overwegingen spelen dus een rol bij de vraag of er een CWO wordt opgelegd. Ondernemers die zelden te maken krijgen met overlast, treden ook niet toe tot
ondernemersverenigingen om mee te kunnen doen aan het CWObeleid. Verantwoordelijkheidszin voor wat er in de stad gebeurt, lijkt
hiermee gekoppeld te worden aan de belangen van de eigen winkel.
Meer specifiek blijkt het systeem van binnenuit te bestaan uit meerdere, losse territoria en de afspraken die daarin worden gemaakt.
Maar leidt dit ook tot veranderingen van de op te leggen maatregel?
Eigen vormen van afdoening
In het algemeen kan worden gesteld dat in het klassieke strafrecht
de straf aan allerlei regels van materieel en formeel strafrecht moet
voldoen. Dat is nodig omdat het gaat om een door de overheid
opzettelijk toegebracht leed op grond van een nader omschreven
329

Orde in veiligheid.indd 329

23-8-2012 14:49:20

orde in veiligheid
 ormschending. Ter wille van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
n
heeft het Openbaar Ministerie richtlijnen opgesteld en gebruiken
rechters tarieflijsten om te komen tot een zekere mate van uniformiteit van straffen, in zowel aard als zwaarte van de strafsoort. Ten
aanzien van de straftoemeting is het bovendien vaste rechtspraak dat
de rechter motiveert waarom hij tot een bepaalde beslissing is gekomen. Dit motiveringsvereiste, neergelegd in artikel 359 Sv, dient ertoe
de verdachte te beschermen tegen willekeur en ongelijkheid, vooral
als het gaat om de toepassing van vrijheidsbenemende straffen. Heel
het quasi-strafrechtelijke karakter van de CWO wijst er echter op dat
door de hoeveelheid aan deelnemende partijen, variërend van eenmanszaken tot internationale winkelketens met eigen veiligheidsdiensten, dat individuele afwegingen sterk het beeld kleuren hoe de
CWO in de praktijk wordt gehandhaafd. Ik heb al gewezen op de
problemen met betrekking tot de informatiedeling over mensen met
een ontzegging. Daarnaast zijn de praktische problemen aan bod
gekomen die winkeliers ondervinden om de CWO op te leggen. Er
blijken echter nog andere opmerkelijke kwesties op te treden, nu op
het terrein van de op te leggen winkelontzeggingen.
Geconstateerd kan worden dat in het quasi-strafrecht wordt
gewerkt met waarderingen binnen ruime marges met betrekking tot
de op te leggen sancties. In het geval van de CWO biedt het opgestelde formele raamwerk een aantal categorieën van gedragingen
waarvan er één kan worden aangekruist. Toch behoeft de simpele
tegenstelling van wat is toegestaan en wat is verboden hier enige
nuancering. Terugvallend op allerlei eigen initiatieven met betrekking tot de afdoening van verbodsbepalingen is er een wildgroei aan
specifieke interventies ontstaan die in niets meer doet denken aan
het vaste arsenaal van hoofdstraffen (gevangenisstraf, hechtenis,
taakstraf en geldboete) waarover het klassieke strafrecht beschikt. Zo
komt uit de interviews met de ondernemers naar voren dat bijna de
helft van de geïnterviewde winkeliers er een eigen vorm van afdoening op nahoudt, die als het ware bovenop de quasi-strafrechtelijke
aanpak komt, variërend van wegsturen tot het intimideren van een
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 vertreder. Hoewel deze afdoeningen verschillende verschijningso
vormen hebben, vallen ze terug op gedeelde sentimenten en motiveringen en haken ze aan bij de vermeende ineffectiviteit van de
CWO. ‘De volgende dag staan ze er toch weer’, vertelt een geïnterviewde winkelier over de personen die een CWO hebben gekregen.
Vier alternatieve vormen van afdoening keren regelmatig terug in het
veldonderzoek.
Allereerst bellen winkeliers de ouders van overtreders, minderjarige dieven of overlastgevers persoonlijk op. Verschillende ondernemers ervaren dit als zeer effectief. Bij jongeren gaat het namelijk
vaak om een eenmalig incident, zo leggen zij uit. De ouders opbellen maakt volgens de betreffende winkeliers voldoende indruk op
de jongeren, zodat de politie niet hoeft te worden ingeschakeld. Het
werkt, aldus de geïnterviewden, correctief en normaliserend. Deze
manier van straffen, als reactie op de normafwijking, draagt dus bij
tot de gelding van de norm. Je zou met Foucault zelfs kunnen zeggen dat de winkeliers de norm handhaven door de overtreders als
het ware zelf op te voeden en te verbeteren. Op die manier manifesteert het normale zich als een dwingend principe waarmee orde
wordt gecreëerd in de binnenstad van Den Haag. Dit verklaart mede
waarom de winkeliers afwijken van de officiële sanctie en een maatregel treffen die voor de toekomst meer oplevert.
Ook hanteren sommige ondernemers de methode van het schandpaalnagelen, of passender in relatie tot het quasi-strafrecht: naming &
shaming. Deze methode is te verbinden met bekende criminologische
opvattingen en theorieën. Zo stelde Braithwaite (1989) ruim twintig
jaar geleden dat het proces van shaming een belangrijk middel is om
deviant gedrag aan te pakken. Het zou een afschrikkingseffect tot
stand brengen. Braithwaite onderscheidt in dit verband twee vormen
van shaming: de stigmatiserende en de reïntegratieve shaming. De
eerste legt de nadruk op de criminele activiteiten van de overtreder
waarbij zowel het gedrag als de persoon van de dader wordt afgewezen. Volgens Braithwaite is deze vorm van shaming gevaarlijk doordat het de band tussen de overtreder en de samenleving, significant
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en blijvend verstoort. Het gevolg is dat de overtreder zich identificeert
met het label van crimineel dat op hem wordt geplakt, waardoor de
mogelijkheid bestaat dat hij die rol levenslang zal spelen en een criminele carrière ontwikkelt. Reïntegratieve shaming daarentegen is
veel positiever en legt de focus niet op de persoon van de dader, maar
tracht hem veeleer te rehabiliteren. Het wil de band tussen de overtreder en de samenleving herstellen. Het empirische onderzoek lijkt
te suggereren dat bij de handhaving van de CWO vooral de stigmatiserende shaming op de voorgrond treedt ten aanzien van personen
die in negatieve zin afwijken van wat als normaal wordt beschouwd
(zie ook: Goffman 1968). Zo vertelt een onderneemster in de Haagsche Bluf bewust te kiezen voor negatieve aandacht met betrekking
tot de overlastgever: ‘Uiteindelijk hebben we met de politie zijn foto
uitgeprint en die heel groot met “Wanted” op het raam gehangen.’
Een andere gehanteerde manier om schaamte toe te brengen, is het
publiekelijk aanhouden van de overlastgever om deze vervolgens
door de politie via de voordeur van de winkel naar buiten te laten
brengen. Het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van personen
doet Pratt (2000) in een ander verband spreken van ‘the return of the
wheelbarrow men’, een fenomeen uit de achttiende eeuw waarin veroordeelden zichtbaar voor andere burgers werk moesten verrichten
in de straten van Philadelphia en omliggende steden.
Bovendien maken winkeliers gebruik van eigen boetes als alternatief voor de strafmaat die in het protocol is vastgelegd. Sinds Beccaria
wordt algemeen aangenomen dat naast de strafmaat het afschrikkende effect van een sanctie afhangt van de pakkans, de snelheid van
bestraffing en de zekerheid dat een opgelegde sanctie daadwerkelijk
ten uitvoer wordt gelegd. Maar waar deze veralgemenisering vooral
betrekking heeft op sancties die worden opgelegd door de overheid,
hebben winkeliers deze voorwaarden vertaald naar nieuwe maat
regelen om de criminaliteit te verminderen. Zo vertelt de eigenaar van
een discountstore dat hij de dief altijd voor een keuze stelt: ‘Je betaalt
het goed dubbel, anders bel ik de politie.’ Het gaat hierbij vooral om
kleine vergrijpen, zoals het stelen van snoepgoed. In andere gevallen
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wordt de overlastgever alleen op zijn gedrag aangesproken. Bij diefstal wordt de persoon dan verzocht het gestolen goed terug te geven
en de winkel te verlaten.74
Tot slot kan worden gewezen op het initiatief van het zogenoemde
smoelenboek. Dit is er gekomen als reactie op het probleem om personen te herkennen die een CWO hebben opgelegd gekregen. De lijst
van ontzegden waarover de winkels beschikken, bevat immers alleen
maar namen en geen foto’s van ontzegden. Het probleem is dus om
ontzegde personen daadwerkelijk te herkennen. ‘We maken foto’s van
bepaalde personen die stelen’, vertelt het hoofd beveiliging van een
winkel aan de Grote Marktstraat.75 ‘Onze meldkamer hangt vol met
foto’s.’ Alle afbeeldingen worden bewaard in een smoelenboek. Deze
min of meer besloten registratie is bestemd voor het beveiligings
personeel, zodat dit winkeldieven kan herkennen. Verschillende
grote winkelketens, met eigen beveiliging, werken met een soort
gelijk systeem. Foto’s van ontzegde personen zijn intern beschikbaar
voor de beveiligers, maar niet voor de winkelmedewerkers. Hoewel
van officiële zijde wordt aangevoerd dat de weinige aangiftes van
lokaalvredebreuk bewijzen dat het CWO-beleid werkt, zijn de winkeliers juist van mening dat dit lage cijfer vooral aantoont dat het
beleid tekort schiet om daadwerkelijk recidivisten tegen te houden.
Rechtspositie
Wat betekent de quasi-strafrechtelijke maatregel van de CWO voor
de rechten van een overtreder? In hoeverre is er sprake van een aantasting van zijn rechtspositie? Het verschil tussen het quasi-strafrecht
en het klassieke strafrecht zou namelijk speculatief zijn (het gaat in
beide gevallen om de bescherming van belangen als veiligheid en

74 Inmiddels kan een ondernemer die een winkeldief op heterdaad betrapt, hem een
schadevergoeding van € 151 laten betalen voor de tijd die hij kwijt is aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Hieronder wordt ook verstaan het observeren van de
winkeldief, het aanhouden en het doen van aangifte.
75 Uit de interviews blijkt niet dat aan de overtreder wordt gemeld dat zijn foto is opgenomen in een registratie, als bedoeld in art. 33 van de Wet bescherming persoons
gegevens.
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tegen publieke delicten), als er niet een aantal opvallende verschillen tussen beide praktijken is op te noemen. Daarbij ben ik me ervan
bewust dat het hier gaat om een ideaalbeeld van het strafrecht. Zeker
waar het gaat om ‘kleine’ criminaliteit draagt ook de klassieke strafrechtelijke afdoening iets willekeurigs in zich. Zo kunnen er makkelijk verschillen ontstaan welke feiten wel en niet worden vervolgd,
terwijl de berechting vaak geschiedt in bulkzittingen bij een over
belaste politierechter, waar de verdachte een mondeling vonnis krijgt
die maar zeer summier op schrift wordt gesteld. Het valt echter buiten de doelstelling van dit boek om ook het strafrecht te onderzoeken
op moleculaire processen en effecten.76
Het strafrecht biedt rechtsbescherming door in mogelijkheden
te voorzien om de beslissing aan te vechten. Verdediging tegen een
beschuldiging is hier in ruime mate voorhanden. Rechtsbescherming
daarentegen voor iemand met een winkelontzegging blijkt beperkt.
Om te beginnen is het ingewikkeld om onder een eenmaal uitgereikte
CWO uit te komen. Via het strafrecht kan de maatregel niet zonder
meer worden aangevochten. Er is zoals gezegd wel een klachten
procedure in het leven geroepen. Bij bezwaar tegen een ontzegging
kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de BOF. De BOF
zet zich echter actief in voor implementatie van de CWO-maatregel
en is hierdoor moeilijk een onafhankelijke instantie te noemen. In
het geval van een klacht bekijkt het bestuur de zaak inhoudelijk en
hoort desgewenst de betrokken partijen. Kan de betrokkene zich niet
verenigen met de uitspraak van het bestuur, dan is er de mogelijkheid
van bezwaar bij het CBP. ‘Het College kan echter geen bindende uitspraak doen in de zaak’, zo vertelt een juridisch medewerker communicatie van het CBP. Het CBP kan slechts een bemiddelingsprocedure
tussen de betrokkenen starten.

76 In dit verband zou ook kunnen worden gekeken naar de verschillen met de rechtsbescherming bij het opleggen van de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte. Zo kan tegen het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar worden
gemaakt, beroep (in twee instanties) worden ingediend en om schorsing worden verzocht (o.a. Michiels 2005).
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Voor een ontbinding van de ontzegging, buiten de winkelier
om, dient de civiele rechter te worden ingeschakeld, iets wat nog
niet gebeurt, aldus dezelfde juridisch medewerker. Hoewel er geen
expliciete strafrechtelijke procedure bestaat om de ontzegging aan te
vechten, zou het volgens de preventieadviseur van de politie Haaglanden ook mogelijk moeten zijn een ontbindende uitspraak van
een rechter te krijgen in een strafprocedure waarin het strafbare feit
waarop de CWO is uitgereikt, verder wordt vervolgd. Ook dit is nog
nooit voorgekomen, waarbij bovendien de kanttekening moet worden gemaakt dat een strafrechter vooralsnog niet de mogelijkheid
heeft een civiele overeenkomst te ontbinden. In slechts twee zaken
is de klachtenprocedure gevolgd die met de start van de CWO-maat
regel werd ingevoerd. Volgens het hoofd Invoer CWO is dit geen uitzonderlijk klein aantal: ‘Diegenen om wie het gaat, weten echt wel
wat ze hebben gedaan.’
Een mogelijke verklaring voor het feit dat slechts twee personen
een klachtenprocedure hebben aangespannen, is dat de procedure
niet meer in verschillende talen op het CWO-formulier is vermeld.
Bij de invoering van het CWO-beleid heeft het CBP als voorwaarde
gesteld dat de klachtenprocedure aan de betrokkene bekendgemaakt
moet worden. Weliswaar gebeurt dit wel, maar beduidend beperkter dan vlak na invoering van de maatregel. Ondanks het feit dat
er steeds meer Oost-Europese namen op de lijst met ontzeggingen
staan, zo vertelt het hoofd Invoer CWO, is toch besloten de uitleg
over de klachtenprocedure alleen te verstrekken in het Nederlands.
Het formulier zag er voor de winkeliers te lastig uit om in te vullen,
aldus deze laatste, waardoor zij soms van invulling afzagen. In de
uitleg op het formulier wordt overigens niet vermeld dat binnen twee
weken na het opleggen van de maatregel al bezwaar moet worden
gemaakt. Vindt dit niet binnen deze termijn plaats, dan is de klacht
niet ontvankelijk. Bij welke instantie de klacht precies moet worden
ingediend, is ook niet onmiddellijk duidelijk; zowel de BOF als het
CBP staat vermeld zonder uitleg over het verschil tussen deze twee
instanties.
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Dikwijls gaat een CWO gepaard met een aangifte bij de politie
waarna het Openbaar Ministerie kan besluiten tot vervolging. Deze
vervolging wordt op geen enkele manier teruggekoppeld aan de vereniging van winkeliers. Leidt de aangifte niet tot een veroordeling,
bijvoorbeeld doordat er te weinig bewijs was, de getuigen onbetrouwbaar waren, de overtreding te licht werd bevonden, of er niet van een
strafbare gedraging kon worden gesproken, dan blijft de ontzegging
toch overeind totdat de ondernemer zelf anders bepaalt. De preventieadviseur van de politie Haaglanden geeft toe dat het is voorgekomen dat ‘een situatie op z’n zachtst gezegd discutabel was’. In
één specifiek geval was het onduidelijk of er daadwerkelijk iets was
gestolen. Iemand leek iets in zijn tas te hebben gestopt zonder af te
rekenen, maar was nog niet langs de kassa gelopen. Volgens deze laatste vond vervolgens een ‘welles-nietesdialoog’ plaats tussen klant en
bewaking. Daarbij was de procedure voor de ontzegging ‘niet netjes’
verlopen. De klant werd niet alleen onbeleefd aangesproken en stevig vastgepakt, ook kwamen de camerabeelden en het verhaal van
de beveiliger niet met elkaar overeen. Ondanks bemoeienis van de
politie bleef in dit geval de ontzegging in stand, de ondernemer was
niet van zins de ontzegging ongedaan te maken.
De beperking van de rechtsbescherming vindt ook plaats door een
zekere mate van benadeling van de verdediging. Dit gebeurt op verschillende manieren. Bij een strafrechtelijke vervolging wordt indien
nodig aan de verdachte een advocaat toegewezen. Bij een CWO volgt
echter automatisch een sanctie die direct in werking treedt. Zoals
hierboven is vermeld, kan een taalbarrière onduidelijkheid scheppen over de mogelijkheden om een quasi-strafrechtelijke beslissing
aan te vechten. Wat verder belemmerend werkt, is dat relatief veel
mensen met een ontzegging geen vaste verblijfplaats hebben. Dit is
voor de BOF reden om niet langer een kopie van de ontzegging naar
het huisadres te sturen. Niet alleen is de procedure daardoor nog
ondoorzichtiger geworden, correspondentie over het verloop van de
klachtenprocedure is ook moeilijker geworden.
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Daarnaast wordt met de CWO geen rekening gehouden met de persoon van de dader. In het strafrecht kan aanspraak worden gemaakt
op een schulduitsluitingsgrond als aannemelijk wordt gemaakt dat
de dader niet verwijtbaar tot zijn daad is gekomen. Algemene strafuitsluitingsgronden zijn ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht en
noodweer. Deze gronden zijn van toepassing op verschillende delicten, waaronder de hier van toepassing zijnde diefstal, mishandeling
en oplichting. Een CWO-maatregel neemt de verwijtbaarheid van
de dader niet in overweging. Een ongewenste gedraging wordt altijd
op dezelfde manier bestraft. Zo noemt het hoofd Invoer CWO het
voorbeeld van een jongen met een ontzegging wiens geheugen niet
optimaal werkte en hierdoor onder supervisie stond. Het verzoek van
een van zijn verzorgers om onder begeleiding te kunnen winkelen,
werd door de BOF afgewezen. Met bijzondere omstandigheden kon
volgens de BOF geen rekening worden gehouden. Wel moet hierbij
worden opgemerkt dat dit laatste juridisch lastig is te handhaven.
Het gaat immers om civiel recht (boetes en ontzeggingen voor een
onrechtmatige daad) en in het civiele recht geldt de redelijkheid als
basisnorm. Wanneer een winkelier of de BOF onredelijk handelt, kan
de ontzegging bij de civiele rechter worden betwist.
Wordt een klachtenprocedure gestart, dan is het voor de BOF lastig te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Op het CWO-formulier staat slechts om welk feit het in zijn algemeenheid zou gaan. Bij
het opleggen van een CWO kan worden volstaan met een categorisering van het gedrag, waarbij de feitelijke gedraging achterwege wordt
gelaten. Er wordt geen toelichting gegeven over de handelingen van
de betrokken persoon. Volgens het hoofd particuliere beveiliging van
een grootwinkelketen in de Haagse binnenstad is ook het proces-verbaal van de politie vaak een letterlijke kopie van het CWO-formulier:
‘De politie neemt gewoon over wat de winkelier heeft opgeschreven.’
Daardoor stuit de weerlegging van de beschuldiging voor de verdediging op de nodige problemen. De ontzegging hoeft niet gebaseerd
te worden op enig ander bewijs dan de verklaring van één getuige.
Om van een ontzegging af te komen, moet de verdediging bewijs
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a andragen dat de beschuldiging nergens op is gebaseerd. De bewijslast ligt daarmee bij de verdediging. Dikwijls eindigt dit in het woord
van de verdediging tegen het woord van de getuige.
Besluit
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat met de CWO zich een
nieuw gebied aandient waarin feit en recht zich moeilijk van elkaar
laten onderscheiden, maar waarover toch iedere keer moet worden
beslist. Juist door het diffuse karakter ervan verwijzen winkeliers
naar allerlei officiële regels en uitkomsten die hun eigen handelingen moeten rechtvaardigen. Denk aan de particuliere beveiliging
die met korting kan worden ingekocht wanneer de winkeliers van
dezelfde winkelstraat dat samen doen, of aan het (vermeende) succes dat wordt geclaimd op basis van het feit dat de ondernemers van
Den Haag bijna 1.700 ontzeggingen hebben uitgedeeld. Zo maakte
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in 2010 bekend dat winkeldiefstallen tot wel 60% kunnen dalen door de maatregel. Maar denk ook
aan de situatie dat steeds meer steden de maatregel en uitbreidingen
hierop invoeren, bijvoorbeeld door het bioscoop- en horecaverbod.
Ook Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Den Helder,
Deventer, Eindhoven, Gouda, Heerlen, Helmond, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Rotterdam en Utrecht hanteren een vergelijkbaar beleid of hebben plannen hiertoe in een vergevorderd stadium.
Maar ook hier spelen moleculaire processen die niet kunnen worden begrepen vanuit een molair niveau of hiertoe kunnen worden
gereduceerd. Ik heb laten zien dat binnen de ruimte die is gegeven
de officiële uitgangspunten van het protocol worden ontregeld. Iets
vergelijkbaars hebben we ook gezien bij de aanpak van de wegtransportcriminaliteit. In dit verband heb ik gewezen op het ontstaan van
gedragspatronen die voor sommige deelnemers heel vanzelfsprekend
zijn, maar die er wel voor zorgen dat de handhaving van de CWO
met de nodige willekeur gepaard gaat. Persoonlijke overtuigingen
van de desbetreffende winkelier spelen hierbij een kapitale rol. Zo
legt de ene winkelier zonder aarzelen de strengste versie van de CWO
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op, terwijl de andere veel door de vingers ziet. Dit leidt tot een ongelijke behandeling van overtreders. Ook citeerde ik uitspraken van
winkeliers waaruit blijkt dat er sinds de invoer van de maatregel tal
van alternatieven voor de officiële maatregel zijn ontstaan. Zo hebben sommige winkeliers eigen boetes bedacht om overtredingen af te
handelen en bellen weer andere winkeliers de ouders van de overtreder op om de aangevochten norm te bevestigen en te onderstrepen.
Hierdoor ontbreekt positieve zekerheid voor een overtreder hoe zijn
geval zal worden behandeld.
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De fragmentering van de veiligheidszorg en het feit dat elke securiteitsassemblage niet dezelfde vorm aanneemt en dezelfde regels en
straffen hanteert, zijn aanleiding tot een laatste studie van de dynamiek in de veiligheidszorg. We zagen in het vorige deel welke uitdrukking en inhoud de interacties tussen de autoriteiten in de vier
assemblages kregen. Zo worden in de integrale aanpak van hennepteelt zelf ontworpen motivatietactieken gebruikt om andere partijen
aan te sporen tot meer actie. In de aanpak van wegtransportcriminaliteit is een taal uitgevonden die functioneel is binnen dezelfde
assemblage, maar daarbuiten de nodige vraagtekens oproept. En in
de Collectieve Winkelontzegging gedragen winkeliers zich als kleine
soevereinen door straffen op te leggen die op geen enkele wijze zijn te
herleiden tot de officiële afspraken die zijn gemaakt met de overheid,
van het dubbel laten betalen voor een gestolen goed tot het toepassen
van naming & shaming. Maar de dynamiek in de veiligheidszorg kan
nog op een andere wijze worden gethematiseerd.
In het tweede deel van dit boek heb ik een securiteitsassemblage
gedefinieerd als een kortstondige of duurzame constellatie van terri
toria, regels en autoriteiten. In het hoofdstuk over Deleuze is het element van een territorium al kort aan de orde gekomen middels het
proces van territorialisering. Territorialisering heeft betrekking op
datgene wat de grenzen van een plaats definieert. Dit proces heeft
twee kanten die inherent aan elkaar zijn verbonden. Reterrito
rialisering gaat over de unificatie van een ruimte, dat wil zeggen,
over een codering van de plaats en identiteit van de aanwezige personen. Deterritorialisering verwijst naar het verdwijnen van de
coderingen die personen aan een gegeven plek binden. Belangrijk
hier is dus een ruimtelijke oriëntatie op het insluiten en uitsluiten
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(reterritorialisering en deterritorialisering) van personen. Dit ruimtelijke proces wordt wel her en der gesignaleerd en wordt soms ook
verwoord, maar krijgt in de veiligheidsliteratuur nog niet de aandacht
die het verdient. Er wordt gewezen op de voor- en nadelen van situationele preventie (Bennet 1998) en er is discussie over de wetenschappelijke basis van de broken windows-theorie van Wilson en Kelling
(1982; Kelling & Coles 1996), maar in tegenstelling tot veel andere
sociale wetenschappen wordt de ruimtelijke context niet ten volle
geïntegreerd in veel veiligheidsstudies. De ruimtelijke context (hier
opgevat als ‘de stad’) verschijnt als een sideshow, zo schrijft Hayward
(2004: 87; 2012) in City limits, als iets wat achteraf nog moet worden
toegevoegd aan het onderzoek.
In het vierde deel van dit boek herneem ik de behandeling van
het proces van territorialisering in een assemblage. Tekenend voor
het leven in de stad zijn namelijk gebieden die niet meer kunnen
worden begrepen vanuit het klassieke onderscheid ‘publiek-privaat’.
Ruim twintig jaar geleden signaleerden de criminologen Shearing en
Stenning de opkomst van dit soort van plaatsen. In ‘Modern private
security’ (1981) duiden ze deze plekken aan als mass private properties. We zagen in het hoofdstuk over de nodale-sturingsliteratuur dat
het hier gaat om winkelcentra, pretparken, sportstadions en kantorenparken. Het bijzondere aan deze plaatsen is dat ze in private handen zijn en tegelijkertijd een publiek belang dienen. Sinds de jaren
1980 heeft de groei van deze semi-publieke plaatsen een grote vlucht
genomen. Dit betekent dat een eerder aangehaald probleem opnieuw
opduikt. Wie onbevangen naar de veranderingen in het stedelijke
landschap kijkt, ziet dat de categorieën van publiek en privaat waarin
plekken traditioneel worden opgedeeld, niet meer volstaan. In toe
nemende mate schieten die termen tekort als aanduiding voor de
ruimtelijke context waarin we leven. Beperk je je tot die categorieën
en de kenmerken die hieraan worden toegeschreven, dan zou je wel
eens op de verkeerde plaats kunnen kijken, vanuit de verkeerde concepten. De samenvoegingen van activiteiten en herverdelingen van
taken in de veiligheidszorg leiden namelijk tot nieuwe ruimtelijke
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ordeningen en brengen tegelijkertijd oude, vaak genegeerde, problemen opnieuw in beeld. In de behandeling hiervan richt ik me op de
transformatie van de stedelijke infrastructuur en de aanspraak op
burgerschap. Ik hanteer hiervoor een breder perspectief dan in het
vorige deel, door ook over onze landsgrenzen te kijken naar der
gelijke ontwikkelingen.
In de Franse filosofie staat de thematiek van stad en burger in een
lange fenomenologische traditie. Aanvankelijk draaide het hierin om
de vraag naar de ervaring en verbeelding van het wonen, van het buiten en binnen van het behuisd zijn. In de Franse filosofie, maar ook
in de theoretische en ideologische debatten over architectuur, speelde
daarbij het werk van Heidegger een voorname rol. In de schaduw van
Heidegger schreef zijn Franse tijdgenoot Gaston Bachelard ook over
de ervaring van het wonen. In La poétique de l’espace (1958) benadrukt hij dat het huis zelf een specifieke ervaringswereld is, waarbij
hij toenadering zoekt tot de poëzie om de alledaagse ervaring van
het wonen te kunnen beschrijven. Na Mei ’68 krijgt de thematiek van
stad en burger in het Franse denken een meer politieke betekenis.
Veranderingen in het sociale en culturele leven zijn daarvoor verantwoordelijk, zoals de opkomst van het feminisme en de kraakbeweging. Hoewel deze groepen verschillende uitgangspunten hebben en
zich richten op uiteenlopende doelen, delen ze een kritiek op de ideologische uitgangspunten van de moderne infrastructuur van de stad.
Ze stellen de vermeende waardeneutraliteit van de publieke ruimte
ter discussie.
De strijd om het publieke domein en het idee dat ruimte een
sociaal product is, keren onder meer terug in de studies van Henri
Lefebvre naar de alledaagse stadsruimte (1972; 1996; 2003). Met de
socioloog Loïc Wacquant, misschien de belangrijkste intellectuele
erfgenaam van Pierre Bourdieu, wordt het vraagstuk van de stad
ook verbonden met de actuele problematiek van burgerschap: het
deel uitmaken van de burcht (stad, stadstaat, staat). Welke grenzen
worden er getrokken in de stad? Over welke rechten beschikken burgers? Wacquant ([2004] 2006; 2008; 2009c) wijst in dit verband op de
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positie van groepen in de achterstandswijken en getto’s van de grote
steden. Om deze slachtoffers van de afbouw van de verzorgingsstaat
moreel en sociaal in het gareel te houden, versterkt de staat zijn gezag
met een uitbreiding van de politie, de rechtsorde en het gevangenis
wezen. De consequentie hiervan is dat sommige burgers steeds verder
uit het zicht verdwijnen. Ze worden volgens Wacquant weggestopt in
de gevangenis of in het getto.
Veiligheid is naast ordening ook normering. Zo werken de veranderingen in de veiligheidszorg door in de ruimtelijke omgeving
en hebben ze normatieve consequenties die naar mijn mening nau
welijks zijn te overschatten. Ze leiden tot een andere kijk op de thematiek van stad en burger, maar zetten ook klassieke rechtsprincipes
en maatschappelijke idealen onder druk. In termen van legitimiteit
en rechtvaardigheid leidt dit tot tal van nieuwe vragen en problemen.
Zo is het bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de besproken securiteitsassemblages andere opdelingen in de stad introduceren en of dit
gepaard gaat met processen van sociale uitsluiting, bijvoorbeeld door
het weren van bepaalde groepen uit het publieke domein. Andere
vragen hebben betrekking op de democratische controle op de uitoefening van veiligheidstaken door andere partijen dan de overheid.
Dit zijn vragen die over het algemeen minder aandacht krijgen in
de veiligheidsliteratuur, maar hierdoor zeker niet minder belangrijk
zijn. Juist vanwege de vergaande normatieve implicaties van veiligheid zal de invalshoek van het komende hoofdstuk daarom meer
kritisch van aard zijn. Theorie komt van theoria en is afgeleid van
het Griekse werkwoord theorein, dat ‘het bekijken van iets’ betekent.
Een goede theorie, zoals goede wetenschappers weten, laat zien wat
in het alledaagse onbelicht blijft. Daarmee is ze per definitie onderscheidend. En dus kritisch.
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Inleiding
Dit hoofdstuk heeft als onderwerp de stedelijke infrastructuur en de
rechten die kunnen worden ontleend aan het gebruik van plaatsen
in de stad. Ordening (Ordnung) gaat ook altijd om het toewijzen van
plaatsen (Ortung). Meer in het bijzonder gaat securiteit om het trekken van grenzen. Typerend hiervoor is de vormgeving en toegang tot
de publieke ruimte. Veel publieke ruimte wordt zo ontworpen dat
onverwachte gebeurtenissen zoveel mogelijk kunnen worden uitgebannen. Dit wordt een zero friction-omgeving genoemd. Een heel
arsenaal aan handhavers moet er bovendien voor zorgen dat sociale
wrijving wordt voorkomen. In dat opzicht lijkt de publieke ruimte
steeds meer op een besloten ruimte met een stringent deurbeleid.
Niet alleen is er sprake van een sterke regulering van de publieke
ruimte, mensen trekken zich ook terug in van de buitenwereld afgebakende gebieden, bijvoorbeeld in bewaakte stadswijken en luxe
woningbouwprojecten. Deze ontwikkelingen richting afsluiting en
uitsluiting worden geduid in termen van ‘versplintering’ en ‘capsulering’ (Graham & Marvin 2001; De Cauter 2004). Hiermee wordt de
vraag relevant hoe deze veranderingen werken en wat ze betekenen
voor de veiligheidszorg. Aan welke behoeften komen ze tegemoet en
wat zijn de consequenties ervan voor het begrip burgerschap?
In de volgende paragrafen werk ik de vraagstukken van stedelijke
infrastructuur en burgerschap nader uit. Om te beginnen sta ik stil
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bij de versplintering van het publieke domein.77 Meer in het bijzonder besteed ik aandacht aan de vorming van afgeschermde en van
de buitenwereld afgesloten woongebieden. Daarna behandel ik de
betekenis van de eerder beschreven securiteitsassemblages voor de
ordening van de stedelijke ruimte. Dit alles brengt me tot de introductie van een fenomeen dat ik terroir noem. Ik stel dat begrip voor
als een bruikbaar alternatief in de discussies over ‘het recht op de
stad’ (o.a. Lefebvre 1972; Purcell 2002; Mitchell 2003; Harvey 2008).
Daarin wordt gesproken van het verlies aan publieke ruimte en de
vervreemding van het bestaan van de gewone man. Terroir, zo zal
ik beargumenteren, laat toe om de relatie tussen plaats en identiteit
positief te duiden in de context van de huidige veiligheidszorg. Tot
slot komt de vraag aan bod wat het verlangen naar immuniteit en
afscherming betekent voor het begrip burgerschap.
Versplintering
Een van de meest bekende bijdragen over de ruimtelijke veranderingen die zich in en met betrekking tot steden voltrekken, is die van de
geografen Stephen Graham en Simon Marvin in hun groots opgezette
werk Splintering urbanism (2001). Hierin concluderen zij dat vanaf
de eerste helft van de negentiende eeuw steden en infrastructurele
netwerken – straten, transport, telecommunicatie, energie, water –
altijd samen zijn voortgebracht; ze ontwikkelen zich gelijktijdig. Zo
zijn infrastructurele netwerken onlosmakelijk verbonden met het
fysieke en sociale weefsel van steden, maar bestaan deze laatste ook
zelf weer uit een samenspel van infrastructurele constructies. Je zou
de stad dus kunnen zien als een assemblage, een dynamisch geheel
van snelwegen, glasvezelkabels, waterleidingen en openbaar vervoer.
De centrale gedachte in het betoog van Graham en Marvin is dat
netwerken steden bijeenhouden en vastmaken aan het achterland. In

77 Ik vat de publieke ruimte hier niet op in een strikt juridische betekenis (eigendomsrechten e.d.), maar in sociologische zin, als een plek met een grote, symbolische betekenis voor de stedelijke bewoners in het algemeen.
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dat verband benadrukken ze dat de infrastructuur wordt beschouwd
als het verbindende element in de stad.
Historisch gezien werden infrastructuren dus gebruikt om stedelijke functies en delen van de bevolking met elkaar te verbinden.
Sinds de jaren 1960 is een omgekeerde tendens zichtbaar. Infrastructuren worden ingezet om mensen van elkaar te scheiden. Graham en
Marvin duiden dit proces met de parapluterm ‘splintering urbanism’.
De versplintering van de stedelijke ruimte hangt samen met beleid
waardoor nationale staten het monopolie op de levering van publieke
diensten en goederen uit handen hebben gegeven. Al eerder zagen
we dat de overheid zich steeds verder terugtrekt op het gebied van
publieke voorzieningen en de bal neerlegt bij private investeerders en
partijen. Het uiteenvallen van tot de jaren 1960 grotendeels nationaal
gestructureerde infrastructurele netwerken leidt zo tot het einde van
een zekere uniformiteit van de stedelijke ruimte. Op tal van wijzen
wordt daarmee afscheid genomen van het moderne ideaal van een
open en neutrale plek van ontmoeting, een plek waarin een gezamenlijke wereld wordt geconstrueerd. In antwoord op de vraag waardoor het traditionele beeld van de stad in het algemeen en de publieke
ruimte in het bijzonder aan het wankelen is gebracht, onderscheiden
Graham en Marvin vijf mondiale trends. Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die de stedelijke ruimte minder coherent en collectief
maken.
Allereerst stellen ze vast dat er sprake is van een fysieke achteruitgang van de stedelijke infrastructuur. Vooral in oude industriesteden
is het verval van de openbare ruimte pijnlijk zichtbaar. Evenzeer in
Glasgow als in Philadelphia zorgen rolluiken voor winkels, graffiti
in straten en groeiende criminaliteitscijfers voor een grimmige sfeer.
Bovendien gaf de economische crisis van de jaren 1970 overheden
geen mogelijkheid te investeren in nieuwe faciliteiten, maar leidde ze
veeleer tot een vermindering van de uitgaven aan bestaande publieke
voorzieningen. Hierdoor kampen veel steden met een groot achterstallig onderhoud van zowel de publieke ruimte als de distributie en
productie van publieke diensten als drinkwater en openbaar vervoer.
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Tevens is een groot deel van de middenklasse steeds verder van het
werk gaan wonen, zodat het centrum met slechte woningen achterblijft. Klachten over sociale onveiligheid, een hoge werkloosheid,
laagopgeleide immigranten en dreigende etnische conflicten beheersen de gesprekken. Media schrijven over kapotte bruggen, vervallen
snelwegen en vervuild drinkwater (Graham & Marvin 2001: 92-94).
Dezelfde thema’s worden verwoord in de popmuziek. Denk bijvoorbeeld aan Motor City is burning van de Detroitse ‘noise’-band MC5.
De band bezingt een stad die met de hevige rassenrellen in 1967 en
het vertrek van de auto-industrie in diezelfde periode leek te zijn
veranderd in een maanlandschap van grote asfaltvlaktes en verlaten
fabrieksterreinen: ‘My home town is burning down to the ground,
worser than Vietnam.’
Ook wijzen de auteurs op de veranderde politieke economie. Mede
onder druk van economische instituten als het IMF, de Wereldbank
en de WTO komt het marktdenken meer op de voorgrond te staan.
Paste het aanbieden van een breed palet aan publieke services tegen
standaardtarieven nog in de traditie van de verzorgingsstaat, deze
traditie maakte allengs plaats voor een toenemende privatisering van
stedelijke infrastructurele voorzieningen (Graham & Marvin 2001:
95). Daarbij valt op dat steden een onderlinge concurrentiestrijd aangaan. Het concurrerend vermogen van de stad als vestigingsplaats is
plotseling van belang (Van der Wouden 2007). Aangezien de wereld
steeds ‘kleiner’ wordt en mensen steeds gemakkelijker en goedkoper
kunnen reizen, wedijveren steden om meer inwoners en meer toeristen. Daarbij strijden zij om de huisvesting van hoofdkantoren
van multinationals, om de positie van zee- en luchthavens en om
het aantrekken van internationale instellingen, kennisinstituten en
laboratoria. Deze internationale stedenstrijd heeft enerzijds een economisch aspect – meer inwoners betekent hogere inkomsten – maar
heeft anderzijds tot resultaat dat er een einde komt aan een collectieve consumptie. Op maat gemaakte infrastructuur past beter in de
specifieke wensen en behoeften van nieuwe doelgroepen dan een eenduidige en grootschalige publieke infrastructuur voor alle inwoners
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van de stad. Brainports, kennisclusters en mediaparken geven hier
concreet invulling aan.
Daarnaast beschrijven Graham en Marvin de krachten die leiden tot de ondergang van het moderne ideaal van stedenplanning.
De verzorgingsstaat kende een zelfbewuste overheid die geloofde in
maakbaarheid en sturing. Politieke partijen voerden onderling een
ideologische strijd over de inrichting van de samenleving. Maar aan
het eind van de vorige eeuw komt meer aandacht voor de beperkingen van een overheid om effectieve veranderingen in de samenleving
tot stand te brengen. Grote strategische plannen worden als inflexibel
en inefficiënt beschouwd, een zakelijke benadering van de inrichting
van de stedelijke ruimte komt voorop te staan. Hierdoor treedt een
verschuiving op van megaprojecten die de stad als eenheid bijeen
moeten houden naar kleinschalige en concrete ingrepen in het stedelijke weefsel (Graham & Marvin 2001: 103). Meer dan als een territoriale eenheid die voor eenheid en cohesie zorgt, zien beleidsmakers
de stad als een combinatie van verschillende en gescheiden zones die
worden verbonden door ‘niet-plaatsen’, een begrip van Augé (1992)
waarmee snelwegen, private corridors, spoorlijnen en loopbruggen
worden bedoeld. Stedenbouwkundigen pogen niet langer de stedelijke ruimte op te vatten in definities die een algemene geldigheid
pretenderen. Eerder zijn ze gewend geraakt aan het idee van een
gefragmenteerde ruimte, een ruimte die in haar meest macabere
vorm zelfs een ‘archipel van enclaves’ is gaan vormen (Graham &
Marvin 2001: 112; Hajer & Reijdorp, 2001: 56).
Ook ontvouwt zich een ander stedelijk landschap. Versnippering, de fysieke spreiding van steden, regio’s en districten, wordt een
normaal verschijnsel. Dit alles hangt samen met de opkomst van de
auto en het uitgebreide netwerk van snelwegen waardoor steeds meer
mensen besluiten op afstand van hun werk te gaan wonen en zich vestigen aan de rand van de stad (Graham & Marvin 2001: 119). Er ontstaat een leegloop, waardoor in steden zelf getto’s ontstaan – clusters
van arme gezinnen in gebieden waar bijna geen publieke voorzieningen en sociale faciliteiten meer zijn, zoals winkels, transport en werk
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(o.a. Wacquant 2008). Weliswaar verschillen de omstandigheden met
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar ook in Europa neemt het aantal achterstandswijken en sloppenwijken zonder stromend water en
riolering toe. Aangezien steeds meer mensen de binnenstad verruilen
voor een woning in de suburbs, zet de leegstand zich vooral door in
het centrum van steden. Als gevolg van decentralisatie en de groei
van stedelijke periferieën komt het klassieke concept van ‘de stad als
een geheel’ zwaar onder druk te staan. Van steden zoals Los Angeles,
waar zelfreflectie alleen nog plaatsvindt via het Hollywood-teken in
de heuvels, kan reeds onmogelijk nog een concrete voorstelling worden gemaakt.
Als laatste trend duiden Graham en Marvin op processen van
sociale verandering en de opkomst van een bonte stoet aan sociale
en politieke bewegingen, bijvoorbeeld het feminisme, milieugroeperingen en de postkoloniale kritieken op het Westen. Ondanks de verschillende uitgangspunten en de doelen die deze bewegingen zichzelf
stellen, nemen ze de ideologische uitgangspunten van de moderne
infrastructuur op de korrel. Ze bekritiseren het idee van de publieke
ruimte als een ethisch neutraal gegeven. In de strijd voor gelijke rechten spreekt de feministische beweging over moderne stadsplanning
in termen van ‘een gedicht van mannelijke verlangens’ (Graham &
Marvin 2001: 124). De dominantie van de man over de vrouw zou
spreken uit de architecturale en stedenbouwkundige inrichting van
de stad en de strikte scheiding tussen publieke en private domeinen. Vanuit deze gedachte bekritiseert het feminisme de verbanning
van de vrouw naar de privésfeer en de associatie van de man met
het publieke leven. Om aan te geven hoe groot de barsten zijn in de
moderne droom van stedelijke openbaarheid, kan verder worden
gewezen op de bloei van de kraakbeweging in het Westen, de fysieke
scheiding tussen een kleine machtige elite en de meerderheid van
armen in Afrikaanse ontwikkelingssteden en de groei van informele
economieën in grote steden van hoogontwikkelde landen (Sassen
1999).
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Niet op mijn eilandje
De in de voorgaande paragraaf beschreven sociaalruimtelijke deterritorialisering van steden is een goed begin om te begrijpen hoe het
traditionele beeld van de publieke ruimte verandert, maar ook niet
meer dan dat. Het is tevens nodig te kijken hoe de deterritorialisering
van functies en plekken gepaard gaat met een reterritorialisering van
de stedelijke ruimte, of het nu gaat om straten en pleinen, om landschappelijke structuren of om knooppunten in een netwerk. Het in
de vorige delen ontwikkelde dynamische perspectief is naar mijn
mening zinvol voor een dergelijke studie naar de stedelijke ruimte.
Het trekt namelijk de blik weg van een statische stadsvisie en richt de
aandacht op zelforganiserende krachten die nieuwe ruimtelijke ordeningen mogelijk maken (zie ook: Farrías & Bedner 2010). Daarin leg
ik het accent op de vorming van bewaakte woonwijken waarbinnen
allerlei infrastructurele faciliteiten aanwezig zijn om een eigen stad te
vormen. Het is van belang te onderzoeken hoe de reterritorialisering
van dit soort stedelijke ruimten veranderingen in de veiligheidszorg
met zich meebrengt en hoe dit de ontmoetingsfunctie van burgerschap beïnvloedt. Anders dan ontwikkelingen die los of onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, hangen de ordeningsvraagstukken
rondom territorium, veiligheid en burgerschap namelijk nauw met
elkaar samen.
In ontelbare steden is een mozaïek ontstaan van gescheiden eenheden en afgeschermde omgevingen die beschikken over een rijke
concentratie aan infrastructurele diensten en voorzieningen. Men
spreekt dan van enclaves of gated communities. Succesvolle pogingen
tot deze vormen van luxe-containment zijn vooral te vinden in Azië,
Afrika, Latijns-Amerika en steden in de Verenigde Staten. Een fraai
staaltje van zo’n plaats is Star Island, een eiland gelegen in de wateren van Miami. Het eiland met één bewaakte oprit wordt bewoond
door filmsterren en bekende sporters. Op dit stuk land staan veertig
luxe woningen, die allemaal aan het water grenzen. Bij een verhuizing of gedwongen verkoop mag de woning alleen aan een andere
superster worden verkocht. Andere bekende voorbeelden zijn São
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Paulo en Johannesburg, steden waarin kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen zich afscheiden van de armere stadsdelen. Degenen met de
meeste middelen krijgen zo toegang tot de beste voorzieningen. Buiten heerst de chaos van het stadsverkeer, de verzengende hitte, de
criminaliteit en de geluidsoverlast van de dichtbevolkte stad. Binnen
zijn alle denkbare voorzieningen aanwezig voor een ‘stad in een stad’,
een complex dat relatief onafhankelijk is van zijn ligging en directe
omgeving. Terwijl de arme districten tekort hebben aan infrastructuur zoals stromend water en stroomvoorziening, staat de inwoners 24 uur per dag iedere denkbare voorziening ter beschikking,
door Crawford ‘clubgoederen’ (2006b) genoemd. Er zijn babysitters, bedienden, wasservice, krant- en tijdschriftbezorgdienst, club
huizen, parkeergarages, auto-onderhoud, shuttlebustransport, en zo
meer. Bovendien krijgen in Aziatische voorbeelden van enclaves de
bewoners middels op elektronische netwerken aangesloten smartcards toegang tot verschillende ruimten binnen de complexen. Tot
welke delen iemand entree heeft, is afhankelijk van zijn of haar lidmaatschap dat naar behoefte kan worden uitgebreid. Verder verlenen
e-netwerken bewoners niet alleen toegang tot digitale voorzieningen,
ze registreren ook hoe ingezetenen leven zodat voorzieningen en
diensten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd (De Jong &
Schuilenburg 2007: 56-57).
Door de grote nadruk op isolatie en de concentratie van diensten
en voorzieningen hoeven bewoners hun afgescheiden modelstad niet
meer te verlaten. Op dit punt gaat de reterritorialisering gepaard met
een versterking van de grens tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Davis (1992)
wees hier als een van de eersten op in zijn analyse van de militarisering van de openbare ruimte in Los Angeles. Sinds de rellen van
1992 is er sprake van een toenemende recessie en kapitaalvlucht, zijn
keiharde bezuinigingen ingesteld, is een duizelingwekkend aantal
moorden gepleegd (ondanks de wapenstilstand tussen de gangs) en
heeft de wapenhandel in de voorsteden van Los Angeles een enorme
vlucht genomen. Deze vier factoren tezamen hebben een sociale
tweedeling in gang gezet die architectonisch tot uitdrukking komt in
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een reeks binnenruimten – gated communities, financiële districten,
culturele zones, seniorenwijken – die tegen de omringende buitenwereld wordt beschermd. City Walk in downtown Los Angeles is een
van de bekendste uitingen daarvan. Het complex is gebouwd rondom
de idee van de Amerikaanse main street en gaat terug op het tijdperk
waarin auto’s nog sporadisch voorkwamen en stedelingen onbezorgd
konden deelnemen aan het openbare leven in de stad. Deze brede
winkelstraat, ontworpen door het Amerikaanse bureau Jon Jerde
Architects, bevindt zich midden in een gebied dat omringd is door
parkeergarages waar bezoekers hun auto’s moeten achterlaten. Op
deze manier moest er volgens het bureau een uniek gebied ontstaan.
‘The only things kept out of this simulation are real poverty, crime
and unplanned spontaneity’, aldus Jon Jerde. Alle ingangen van de
verplichte parkeergarages worden bewaakt met camera’s en bezoekers zijn verplicht hun parkeergeld vooraf te betalen. Davis spreekt
van ‘Fortress L.A.’ (1992): een stad vol camera’s, virtuele slotgrachten, veiligheidspoortjes, slagbomen, veiligheidsdiensten, hekken en
muren die de bewoners van luxueuze complexen moeten afschermen
van een buitenwereld waar ze niets mee te maken willen hebben.
Volgens de Belgische filosoof De Cauter werkt deze architectuur als
‘een ruimtecapsule, die er een artificiële ambiance creëert, de communicatie met buiten minimaliseert en een afgesloten milieu vormt’
(2004: 29). Ook vliegvelden, winkelcentra (‘geen mall zonder wall’)
en themaparken zijn volgens hem uitingen van een capsulaire architectuur. Een belangrijke verandering die hiermee gepaard gaat, is de
beperking van toegankelijkheid en vrije ontmoeting tussen burgers.
Gemeenschapsvorming draait om eenheid en verschil, vreemdheid en vertrouwdheid. Aangezien gemeenschapsvorming alleen
mogelijk is door grenzen te stellen, manifesteert ze zich door een
‘binnen’ en ‘buiten’ te creëren en dit verschil in stand te houden. Versterking van beveiliging en onderlinge controle zijn dan van belang.
Om het verschil tussen binnen en buiten te bewaken, zijn, naast de
wetten en rechtsregels van de nationale staat, in de afgebakende binnenruimten contracten of vergelijkbare juridische arrangementen
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van kracht. Deze instrumenten markeren de overgang naar andere
regels en voorschriften dan die in de rest van de samenleving. Eerder wees ik al op het feit dat wanneer iemand een huis in een gated
community koopt, hij ook een gedetailleerd contract ondertekent
waarin de ter plekke geldende regels staan beschreven. Deze regels
zijn verbonden met de levenswijze van de gemeenschap en dragen
de gemeenschappelijke normen en waarden uit. Ze hebben tot doel
correct gedrag van bewoners en bezoekers af te dwingen. Personen
die zich binnen deze afgebakende gebieden begeven, worden geacht
hun gedrag aan te passen aan de regels die hierbinnen gelden. In de
schaduw van de wet produceren deze regels zo een eigen normaliteit.
In dat opzicht zou ik willen spreken van een specifieke burgerschapscode die een bepaalde handelwijze voorschrijft. Voor de geschiedenis
van dergelijke burgerschapscodes ga ik nader in op de Amerikaanse
company town, een gated community avant la lettre (zie: De Jong &
Schuilenburg 2007: 51-53).
Company towns
De speurtocht naar de company town voert terug naar de negentiende
eeuw. Vanaf de tweede helft van die eeuw kochten grote industriële
ondernemingen die werkzaam waren in de mijnbouw, staal-, autoen houtindustrie op grote schaal gebieden rond hun fabrieken aan.
Op zoek naar passend onderdak voor hun werknemers in de soms
afgelegen gebieden waar de grondstoffen worden gewonnen, creëren
deze bedrijven voor hun arbeiders speciale woongebieden of bedrijfs
steden – de meeste van de gebieden worden gesticht tussen 1830 en
1930 – in de nabije omgeving van de fabriek. Op deze manier wordt
voorkomen dat rond de bedrijfsterreinen sloppenwijken ontstaan
zonder voorzieningen als stromend water en riolering. Sloppenwijken
bezorgen de bedrijven een slechte naam en leveren ongewenste publiciteit op. Daarnaast dragen de onhygiënische omstandigheden in
dergelijke wijken bij aan de slechte gezondheid van de werknemers
en hiermee tot een daling van de productiviteit.
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Naarmate arbeiders actiever op zoek gaan naar het hoogste loon
en de beste werk- en woonomstandigheden voor zichzelf en hun
gezin, breidt het aantal faciliteiten in deze grootschalige woonvoorzieningen zich steeds verder uit. Voorzieningen als ziekenhuizen,
winkels, tankstations en horecagelegenheden worden toegevoegd
aan deze complexen. Goed ingerichte woningen, faciliteiten als parken, scholen, bibliotheken en vergader- en feestzalen, maar ook sociale programma’s voor de families moeten bijdragen tot een gezonder
leven van de arbeiders en een stijging van hun arbeidsproductiviteit.
Naast deze concrete doelen dienen deze gebieden er ook voor te zorgen dat de werknemers langer in dienst van het bedrijf willen blijven.
Ze worden dan ook company towns genoemd. In tegenstelling tot de
industrial city en de corporation town is in de company town alles in
handen van één bedrijf (Garner 1992). Kenmerkend voor deze gebieden is dat verschillende levensvelden niet meer hun eigen afgeperkte
ruimte hebben, maar dat ze met elkaar worden gecombineerd in
één architectonische ruimte waarin werk, scholing en winkelen een
gezamenlijke plaats krijgen. Er wordt zo een integrale omgeving in
een afgesloten complex gerealiseerd. De gewone verhouding tussen
binnen en buiten wordt hiermee omgedraaid, wat de Duitse filosoof
Peter Sloterdijk ‘omgevingsomkering’ ([2004] 2009: 230) noemt. De
consequentie hiervan is dat de wereld buiten het gebied ophoudt te
bestaan. De wereld ontvouwt zich in het complex.
De architectuur in de company town verschilt niet veel van het
belangrijkste gebouw van het complex: de fabriek. De vormgeving
van de huizen waarin de gezinnen wonen, de kerk waar wordt gebeden en de school waar de kinderen onderwijs krijgen, lijkt in veel
opzichten op die van de fabriek. Het resultaat is een zelfvoorzienend
geheel met een bundeling van gelijksoortige complexen waar het
leven van de arbeider op een bijzondere manier wordt vormgegeven.
Iedere ingezetene van de company town ontleent zijn status aan zijn
functie als werknemer en is contractueel gebonden aan de regels en
voorschriften die in deze relatief gesloten sfeer van kracht zijn. De
bewoners maken zo deel uit van een sociale orde die gevormd wordt
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door een unieke combinatie van arbeidsroutine, een geïsoleerde locatie en de door het bedrijf voorgeschreven gedragsregels. Deze combinatie zorgt ervoor dat het hele doen en laten van de inwoners van de
company towns wordt beheerst door hun werkgever, die tegelijkertijd
ook huisbaas, vuilnisophaaldienst, politieagent en rechter is.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke company town is die van
de firma Pullman Palace Car Company, in 1880 gebouwd ten zuiden
van Chicago. Onder leiding van George Mortimer Pullman maakt
het bedrijf luxe slaapwagons, die voorzien zijn van zaken als een
bibliotheek, kaarttafels en een speciale klantenservice. Internationale
bekendheid kreeg Pullman toen hij voor zesduizend werknemers een
stad van 16 km² oprichtte: Pullman Town. Om het leven in dit conglomeraat van woningen, een bibliotheek, marktplaatsen en kerken
onder controle te kunnen houden, worden de ruim twaalfduizend
bewoners onderworpen aan de regels en normen van het bedrijf.
Van het verbod op het drinken van alcohol tot de plaats waar de was
moet worden ophangen, alles is even minutieus uitgewerkt en uitgeschreven. Tekenend is de wijze waarop een arbeider het leven in de
complexe binnenruimte van Pullman Town verwoordt: ‘We worden
geboren in een Pullmanhuis, worden gevoed van de Pullmanwinkels,
onderwezen in de Pullmanschool, gecatechiseerd in een Pullmankerk en als we dood gaan, gaan we allemaal naar de Pullmanhel’
(De Jong & Schuilenburg 2007: 52).
Overigens beperkt de oprichting van company towns zich niet
tot de Verenigde Staten. In de negentiende eeuw zet ook in Europa
de inkapseling van openbare gebieden door ondernemingen door.
Een treffend voorbeeld hiervan is de nederzetting rond de zout
raffinaderijen Chaux van de architect Claude-Nicolas Ledoux. In het
Franse Arc-et-Senans ontwerpt Ledoux een architecturaal ensemble
in de vorm van een halve cirkel met een diameter van 370 meter.
Binnen dit gebouwencomplex zijn zowel de technische installaties
als de woningen van de werknemers gevestigd. De combinatie van
verschillende maatschappelijke functies blijkt uit de opmerking van
Ledoux dat hij een complex tot stand wilde brengen dat alle soorten
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gebouwen bijeenbrengt die worden gebruikt in de sociale orde. De
productie blijft hierdoor niet onzichtbaar, maar is een geïntegreerd
onderdeel van de company town. Omdat het ontwerp niet tot doel
heeft een scheiding tussen de verschillende facetten van het leven
aan te brengen, beschouwen vroeg modernistische architecten als
Le Corbusier de zoutziederij dan ook als de uitdrukking van een
ideale samenleving.78
Bedrijfsverbetergebieden
Groeiende onveiligheidsgevoelens en een afnemend vertrouwen in
het oplossende vermogen van de nationale staat spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de veranderde wijze waarop burgers willen worden beschermd tegen anderen in hun directe omgeving.
Zo beschikt de politie wel over de bevoegdheid om van de buiten
wereld afgescheiden leefgemeenschappen te betreden, maar zien de
bewoners veiligheid als veel te belangrijk om alleen aan de politie
over te laten. Zij organiseren hun eigen veiligheid onder het motto
‘Wie betaalt, bepaalt’. Zo worden commerciële bewakingsdiensten
78 Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog introduceerde Le Corbusier in Europa
verschillende ruimtelijke concepten die veel overeenkomsten vertoonden met de
hier beschreven company town. In opdracht van de Franse minister van Weder
opbouw ontwikkelde hij een grootschalig woongebouw dat hij de ‘unité d’habitation
de grandeur conforme’ noemde (Wogenscky 1987: 117). Het prototype is een
model dat onderdak biedt aan 1600 mensen. Met dit aantal zocht Le Corbusier
bewust aansluiting bij negentiende-eeuwse ideeën over ideale woongemeenschappen. Ruim honderd jaar eerder had de Franse utopisch socialist Charles Fourier dat
getal genoemd als inwonersaantal van de woongemeenschap van de phalanstère. De
phalanstère – Fouriers alternatief voor een stad en dorp – was een onafhankelijke
gemeenschap die uit 1.620 leden moest bestaan: 810 vrouwen en 810 mannen. In
1946 werd Le Corbusier gevraagd om zijn prototype in Marseille te realiseren in
de omgeving van de Boulevard Michelet. Daar heeft hij zijn eigen phalanstère ontworpen in de vorm van een cruiseschip. Het cruiseschip was voor Le Corbusier de
belichaming van de ongekende mogelijkheden van een ideale, gemeenschappelijke
‘woonmachine’. Uiteindelijk werd het ontwerp met de naam Unité d’Habitation
138 meter lang, 25 meter breed en 56 meter hoog. Het rauwe blok beton biedt plaats
aan ongeveer 1.200 mensen en verheft zich van de grond door 34 kolommen. Om
de architectuur zo veel mogelijk op het leven te enten, zijn voor de bewoners allerlei
voorzieningen gerealiseerd. Zo zijn aan de interne straten op de zevende en achtste
verdieping een supermarkt, een kapper, een apotheek, een postkantoor en een hotel
gevestigd.
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ingehuurd om de veiligheidsbeleving in de ruimste zin van het woord
te vergroten. Op het eerste gezicht komen deze tendensen richting
van de buitenwereld afgescheiden, bewaakte gebieden in Nederland
bijna niet voor. Tot op een bepaalde hoogte vormt de verzorgingsstaat
een belangrijke tegenkracht tegen de versplintering van de stedelijke
ruimte. Er zijn hier nog geen echte hermetisch afgesloten gated communities te vinden met hoge hekken, dikke muren en bewaakte poorten om ongewenste bezoekers de toegang te weigeren. Nederlandse
besloten wooncomplexen maken veel meer gebruik van zachte randen en glooiende overgangen, bijvoorbeeld in de vorm van een park
of een golfterrein. Een ander verschil met de buitenlandse situatie
is dat de Nederlandse afgeschermde complexen veel kleiner zijn en
over weinig tot geen andere functies beschikken dan alleen wonen
(Hamers, Nabielek, Schluchter & Van Middelkoop 2007: 96-101;
Hamers & Tennekes 2008; Hamers & Van Middelkoop 2012). Ten
aanzien van de bredere ontwikkeling richting de deterritorialisering van de stedelijke ruimte moet echter een kanttekening worden
gemaakt bij het verschijnsel Business Improvement District (‘een mall
zonder wall’), een typisch voorbeeld van een plaats waar het betonnen onderscheid tussen publiek en privaat lastig te maken is (zie:
Van Calster, S chuilenburg & Guitjens 2010).
Het 25.000 inwoners tellende Bloor West Village in het westen
van Toronto is het eerste winkelgebied dat met toestemming van
de provincie Ontario in 1970 overgaat tot het nemen van treffende
maatregelen om verder klant- en omzetverlies te voorkomen. Het
resultaat wordt een Business Improvement Area (BIA) genoemd. In
de literatuur is de BIA bekend geworden onder de in de Verenigde
Staten gebruikte naam Business Improvement District (BID) (o.a.
Williams 1996; Colley 1999; Mitchell 2001; Hoyt 2005; Vindevogel
2005; B
 anyan 2008; Brown 2008). Een BID is een bij voorkeur private, door de overheid gesanctioneerde, organisatie, die collectieve
diensten verzorgt in aanvulling op door de nationale staat uitgevoerde taken. Ondernemers en vastgoedeigenaren die hun winkel
gebied of bedrijventerrein aantrekkelijker willen maken voor klanten
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(en hiermee hun omzet denken te vergroten), kunnen met een BIDregeling eenvoudig een samenwerkingsverband opzetten. Hiervoor
is nodig dat een meerderheid van de ondernemers en vastgoed
eigenaren (dus: 50% + 1) instemt met de plannen van de initiatiefnemer. Het grote voordeel van een BID is dat alle ondernemers in
een gebied kunnen worden verplicht bij te dragen aan de kosten van
de maatregelen wanneer een meerderheid van de ondernemers heeft
ingestemd met de heffing (Brooks 2008). Op die manier wordt het
probleem van freeriders, dat we ook tegenkwamen in de behandeling
van de Collectieve Winkelontzegging, voorkomen. Met betrekking
tot de maatregelen die een BID kan nemen, kun je denken aan het
inhuren van private beveiligingsbedrijven, schoonmaakploegen en
ander personeel dat het gebied veilig en schoon houdt, het organiseren van feesten, themadagen om de locatie aantrekkelijk te maken
voor bezoekers en het nemen van specifieke maatregelen als het
installeren van bewakingscamera’s en het plaatsen van verlichting.
Deze maatregelen overstijgen het belang van een individuele ondernemer of vastgoedeigenaar en zijn gericht op het belang van het collectief (Zweedijk & Menger 2006).
Aanvankelijk komen BID’s vooral voor in Amerikaanse staten.
Alleen al in New York zijn ruim zestig BID’s actief. Jaarlijks hebben
zij gezamenlijk een bedrag van tachtig miljoen dollar te besteden.
Kleine winkelstraten beschikken daarbij over een budget van vijftigduizend dollar, terwijl grotere winkelgebieden elf miljoen dollar
tot hun beschikking hebben (Zweedijk & Menger 2006). De bekendste BID in de Verenigde Staten is het Grand Central Partnership in
New York. In dit gebied bevinden zich onder andere het treinstation
Grand Central en het Chrysler Building. Begin 1984 presenteerde
olieconcern Mobil Corporation aan de toenmalige burgemeester
Edward Koch van New York een videoboodschap over de problemen
in de binnenstad waarmee de werknemers van het hoofdkantoor van
het bedrijf dagelijks te maken hadden. De problemen variëren van
criminaliteit, overlast door daklozen en zwerfvuil tot algemene achteruitgang van de openbare ruimte. De video sluit af met het beeld
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van hoofdkantoren van concurrenten in suburbane, parkachtige
landschappen en de vraag hoe een werkgever zulke verschillen in
kwaliteit van werkomgeving aan zijn werknemers kan uitleggen. Uiteindelijk kiest Mobil Corporation ervoor de binnenstad te verlaten
voor een kantorenpark ver buiten het oude stadscentrum. Mede als
gevolg van deze beslissing wordt op aandringen van burgemeester
Koch een samenwerkingsverband gestart tussen vastgoedeigenaren, huurders en de gemeente om (verdere) verpaupering van verschillende delen van Manhattan tegen te gaan. Dit resulteert in de
oprichting van het Grand Central Partnership om de inrichting van
de openbare ruimte te verbeteren en het gebied aantrekkelijker en
toegankelijker te maken voor bezoekers. Met een oppervlakte van
700.000 m², tienduizenden inwoners en circa achthonderd detail
handelaren en horecagelegenheden is het Grand Central Partnership
nu een van de grootste BID’s in de Verenigde Staten.
Naar Amerikaans voorbeeld zijn sinds de jaren 1990 ook verschillende BID’s opgericht in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
(Grail & Dawkins 2008). Vooruitlopend op een mogelijke landelijke
introductie van BID’s heeft Rotterdam in 2007 de Bedrijvenverbetergebied-regeling geïntroduceerd. Net als in een BID kan in een Bedrijvenverbetergebied (BVG) een collectieve heffing aan de ondernemers
worden opgelegd waardoor het financieel mogelijk wordt maatregelen te nemen die de aantrekkelijkheid van het gebied moeten bevorderen. Van de verschillende projecten is het BVG Alexandrium op
dit moment het bekendste en grootste gebied. Alexandrium is een
winkelgebied in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander en
beslaat een oppervlakte van circa 150.000 m². Dit is te vergelijken
met de oppervlakte van vijfentwintig voetbalvelden. Daarmee is
Alexandrium een van de grootste winkelgebieden in Europa. De
invoering van het BVG heeft geleid tot een uitbreiding van de taken
en verantwoordelijkheden van de beveiliging binnen het winkel
gebied. De toezichthoudende functie, die voorheen grotendeels door
de politie werd uitgevoerd, is nu bijna volledig in handen van private
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 eveiligers, die ook de handhavingstaak voor een groot deel hebben
b
overgenomen.
Onderzoek naar de veiligheidshandhaving in BID’s laat zien dat
het aantal aanhoudingen door private bewakers relatief klein is in
vergelijking met het aantal aanhoudingen door de politie (Vinde
vogel 2005). Een verklaring hiervoor wordt onder meer gevonden in
het feit dat private bewakers minder juridische bevoegdheden hebben
dan de reguliere politie. Tegelijkertijd wordt meer aandacht besteed
aan preventie van criminaliteit en het verminderen van onveiligheidsgevoelens van de bezoekers. De nadruk ligt op ‘schoon en heel’.
Graffiti wordt binnen 24 uur verwijderd en tegen kleine overtredingen zoals geluidsoverlast, wildplassen en openbaar dronkenschap
wordt onmiddellijk opgetreden. Ook zijn in de meeste BID’s camerasystemen geïnstalleerd, worden beveiligingsadviezen aan bedrijven
gegeven en wisselen overheid en bedrijfsleven informatie over criminaliteit uit. Verscherpt toezicht richt zich onder meer op folk devils
als bedelaars, zwervers, verslaafden en hangjongeren. Waar nodig
wordt hun de toegang tot het gebied geweigerd. Ook hier bestaat dus
de neiging tot afscherming en de behoefte om ongewenste personen
buiten te sluiten.
Sparta Rotterdam
Mike Davis is een van de bekendste auteurs die erop hebben gewezen dat de stad geen homogene ruimte is, maar een plek die bestaat
uit losse domeinen waarin verschillende groeperingen het voor het
zeggen hebben. Voortbouwend op het beroemde stadsdiagram van
Ernest W. Burgess van de Chicago School laat hij in Ecology of fear
(1998) zien hoe de obsessie met een absolute veiligheid zich weerspiegelt in een capsulaire architectuur die als devies NIMBY (‘not in my
backyard’) heeft. Vanuit een klassiek marxistische visie beschrijft hij
hoe de militarisering van de stad leidt tot een scherpe sociale polarisatie en ruimtelijke segregatie. Binnen de gefortificeerde kern van
de stad wonen de rijken en welgestelde blanken. Daarbuiten liggen
de getto’s en barrio’s, de plekken van de immigrantengezinnen en
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arbeiders. Beide groepen schermen hun territoria van elkaar af met
de technologieën die zij tot hun beschikking hebben, van digitale
camerabewaking in exclusieve residenties tot prikkeldraad voor de
gebroken ruiten in de achterstandsbuurten.
Over de ruimtelijke segregatie in de stad is de laatste jaren veel
geschreven en vrijwel steeds gaat het hierbij om de angstige en onveilige burger, met veel aandacht voor gated communities en gecontroleerde ‘publieke’ ruimten (o.a. Davis 1992; 1998; Blakely & Snyder
1997; Low 2001; 2003; 2009). Met betrekking tot de elementen van
angst en onveiligheid heeft Low de motieven onderzocht van personen om een huis te kopen in een gated community. In haar uitvoerige etnografische studie Behind the gates (2003) wijst zij op de
rol van angst om slachtoffer van criminaliteit te worden en de afkeer
van bewoners van het vreemde, toevallige en onbekende. De wens
om ongewenste activiteiten of ongewenste personen van de woon
gemeenschap uit te sluiten, wordt fraai geïllustreerd door het volgende citaat van een bewoonster: ‘Ik weet graag wie er wel en wie
niet naar binnen en buiten gaat’ (2003: 147). Nederlands onderzoek
(o.a. Lohof & Reijndorp 2006; Hamers & Tennekes 2008) laat zien dat
het motief van veiligheid om te verhuizen naar beschermde woonwijken hier een veel minder grote rol speelt dan in het buitenland. In
Nederland verhuizen gezinnen vooral naar besloten woondomeinen
als landgoederen en recreatieve woonparken uit de behoefte aan een
prettige woonomgeving en meer overzichtelijkheid en voorspelbaarheid in hun omgeving. Recent onderzoek van Eshuis, Klijn en Van
Twist (2011) naar privaat beheerde woondomeinen wijst echter uit
dat de nieuwe bewoners wel meer behoefte hebben aan veiligheid.
Hierboven heb ik laten zien dat er verschillende aanspraken zijn
op de stedelijke ruimte. Daarbij bestaat er een sterke neiging om
gebieden in meer of mindere mate af te schermen van de buiten
wereld. Door deze gebieden op een bepaalde manier in te richten,
van defensible space tot environmental design en van target hardening
tot het Politiekeurmerk Veilig wonen, bestaat de verwachting dat het
gedrag van de aanwezigen en de bezoekers op een positieve manier
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kan worden beïnvloed. Een consequentie hiervan is dat delen van de
stad het karakter krijgen van bewaakte vestingen doordat bewoners
zich verschansen achter hekken en slagbomen. De stad zien als een
strikte tweedeling tussen luxe enclaves (voor de rijken) en armoedige
plekken (voor de rest) is dan ook verleidelijk, maar gaat voorbij aan
de manier waarop de eerder beschreven securiteitsassemblages hun
eigen plaats in de stad opeisen. Anders gezegd, de territoriale twee
deling die in de literatuur wordt gemaakt, is te grofmazig en te statisch. Een persoonlijk voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Op zondagmiddag om 13.31 uur trek ik de voordeur achter me
dicht om naar een wedstrijd van Sparta Rotterdam te gaan. In de
portiek vertelt mijn buurvrouw dat ze zich heeft aangemeld voor
Burgernet, een initiatief van de politie om de veiligheid in de buurt
te vergroten door burgers in te zetten bij de opsporing van strafbare
feiten. Gisteravond heeft de politie op haar telefoon een bericht achtergelaten met het signalement van een man die in de straat een auto
heeft opengebroken. Wanneer mijn buurvrouw die persoon ziet, kan
ze een nummer bellen waarop de meldkamer de dichtstbijzijnde politie naar de locatie stuurt. Van mijn huis tot de buurtwinkel, waar
ik nog een reep chocola wil kopen, word ik gadegeslagen door de
beveiligingscamera’s van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk die
mijn gezicht koppelen aan een databank met foto’s van recidivisten,
waardoor ik binnen zestig seconden word vergeleken met duizenden
personen. In meer geavanceerde vormen herkennen de camera’s de
emoties in mijn gezicht die erop wijzen dat ik agressief gedrag ga vertonen. Het is dan 13.35 uur. Ik loop de buurtwinkel binnen. Deze
maakt op zijn beurt weer deel uit van het project Collectieve Winkel
ontzegging. Wie in de winkel ongewenst gedrag vertoont, wordt de
toegang ontzegd tot alle winkels in Rotterdam die dat beleid hanteren. Inmiddels is het 13.41 uur. In het bezit van een reep chocola druk
ik om 13.47 uur mijn OV-chipkaart tegen de scanner van het toegangspoortje in metrostation Oostplein. ‘Makkelijk, snel en veilig’,
dat is de chipkaart volgens het vervoersbedrijf RET. Met goedkeuring
van gemeente, politie en justitie worden al mijn reisbewegingen aan
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de hand van een unieke identificatiecode opgeslagen in een centrale
database. Op die manier ontstaat een compleet overzicht van de
afstanden die ik afleg met de metro, bus, tram en trein. Aangekomen
op Het Kasteel toon ik ten slotte mijn seizoenskaart aan de stewards
van Sparta die verantwoordelijk zijn voor de orde en veiligheid rond
het stadion en op de tribunes. Het is dan 13.56 uur.
Wat meteen opvalt – als je er tenminste goed op let, want eigenlijk
valt het niet op – is dat je je voortdurend beweegt van het ene naar
het andere beveiligde domein. Je checkt in met je OV-chipkaart; je
gezicht wordt herkend in de buurtwinkel. Het gevolg is dat je in een
luttele 25 minuten vijf compleet verschillende securiteitsassemblages
bent gepasseerd, en dan spreek ik nog niet eens over tal van kleinere
assemblages tussen mijn huis en Sparta waar het verboden is te roken
of je hond uit te laten. Van voordeur tot voetbalstadion is zo sprake
van een aaneengesloten ruimte waarin uiteenlopende handhavers, al
dan niet in samenwerking met gemeente en politie, verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid van een deel van het af te leggen traject. Maar
of je nu spreekt van een carnaval van opspoorders en handhavers of
van ‘little sisters’ (Castells 1997: 301), wat het voorbeeld vooral laat
zien is dat de kans dat je in je dagelijkse bewegingen door de stad
wordt bekeken, de afgelopen jaren flink is toegenomen. De ruime
toepassing van securiteitsinstrumenten als detectoren, veiligheidscamera’s, radars en andere controle- en detectieapparatuur draagt
eraan bij dat steeds meer mensen en objecten in realtime zijn te volgen. Het feit dat zowel de minder zichtbare vormen van securiteit als
de hoogst zichtbare securiteitstechnieken niet meer zijn weg te denken uit onze leefomgeving maakt nieuwsgierig naar de effecten ervan
op de stedelijke ruimte. Het roept de vraag op hoe stedelijke patronen
veranderen als gevolg van de eerder geanalyseerde securiteitsassemblages. Welke grenzen verschuiven er en welke nieuwe grensgebieden
worden er getrokken?
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Vogelvlucht
Voor een beter begrip van hoe securiteitsassemblages bewegingen
in de stad bevorderen en afremmen, is het allereerst nodig de ordening van de stad te bekijken vanuit een vogelperspectief. Dan zie je
al snel dat drie molaire lijnen het stedelijke leven vormgeven. Deze
lijnen omsluiten de burgers en hebben een eigen geschiedenis. Door
de invoeging ervan in de stad worden bewoners opgedeeld in afgebakende gebieden en ontstaan er collectieve activiteiten. Dikwijls zijn
deze strikte opdelingen politiek-economisch bepaald en ideologisch
onderbouwd. Zijn ze eenmaal getrokken, dan produceren ze specifieke effecten en dienen ze ook een bepaald nut.
Er zijn binaire opposities zoals ‘stad-platteland’ en ‘natuur-
cultuur’. Lang geleden zorgden deze opdelingen ervoor dat stedelingen zich beschermd en beschut voelden tegen gevaren die buiten
hun invloedssfeer lagen. In de stad was je bijvoorbeeld veilig voor
de gevaren van de natuur. Door de oprukkende verstedelijking hebben beide opdelingen aan kracht verloren. Waren er in 1900 wereldwijd elf steden met meer dan één miljoen inwoners, aan het begin
van de eenentwintigste eeuw is het aantal steden met meer dan drie
miljoen inwoners gestegen tot over de honderd. Zesendertig steden
hebben zelfs meer dan acht miljoen inwoners. Volgens schattingen
zal binnen twintig jaar het overgrote deel van de wereldbevolking
in steden of verstedelijkte gebieden wonen (De Jong & Schuilenburg
2007: 46). Duale categorieën als ‘centrum’ tegenover ‘periferie’ en
‘natuur’ tegenover ‘stad’ zijn daardoor achterhaald geraakt. Zelfs op
het platteland is een stadsleven mogelijk. Andere opposities zijn voor
de oude in de plaats gekomen. De onderverdeling van het publieke en
het private is hier een voorbeeld van. De discussie over waar het private begint en het publieke eindigt, heeft een lange geschiedenis. Ze
gaat terug tot de Franse Revolutie. Het einde van het Ancien Régime,
gesymboliseerd door de onthoofding van Louis XVI in 1793, zorgde
dat de soevereiniteit van de vorst plaatsmaakte voor de wil van het
volk. Niemand had nog langer het exclusieve recht om uit eigen naam
te regeren. De politiek filosoof Claude Lefort ([1983] 1992) spreekt in
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dit verband van de ‘lege’ plaats van de macht. Twee sferen worden
gecreëerd om uit te drukken wat onder leven wordt verstaan. In het
privédomein moet de overheid het individu met rust laten. Achter de
drempel van de woning kan eenieder zijn persoonlijke verlangens en
opvattingen erop nahouden en wordt hij niet door anderen lastiggevallen. Daarentegen is de publieke ruimte, de agora’s van de steden, een plaats waar iedereen elkaar vrij kan ontmoeten en waar een
gezamenlijke wereld ontstaat. In deze ruimte vindt het in vrijheid
denken, spreken, oordelen en overtuigen van andere personen plaats
en zet ieder individu zijn verlangens en opvattingen even opzij voor
het algemeen belang.
Daarnaast is de stad opgedeeld in steeds groter wordende cirkels.
Dit begint met het bed, de kamer, vervolgens het huis, dan de straat,
de wijk, deelgemeente, stad – en zo verder. Dit is de tweede molaire
lijn. Deze cirkelredenering breidt zich steeds verder uit en daardoor
ook de omgeving waarin je leeft en je beweegt. Elke cirkel herbergt
één of meer andere cirkels in zich. De verruimingen komen tot stand
doordat een cirkel wordt opgenomen in een grotere cirkel die op zijn
beurt weer deel uitmaakt van een volgende cirkel. Hoe groter de cirkel, hoe complexer de sociale structuur en verhoudingen zijn tussen
de stedelingen in deze binnenwereld. De Tsjechische schrijver Vilém
Flusser bracht dit inzicht onder woorden toen hij schreef:
‘Ik bouwde een huis in Robion, om er te wonen. In het midden van dit
huis staat mijn vertrouwde bureau met de vertrouwde, schijnbare warboel van boeken en paperassen. Rond mijn huis staat het vertrouwd
geworden dorp met zijn vertrouwde post en zijn vertrouwde weer.
Verderop wordt het steeds minder vertrouwd: de Provence, Frankrijk,
Europa, de aarde, het universum.’ (Flusser in: Sloterdijk [2004] 2009:
362)

Tot slot zijn er lineaire opdelingen. In dit geval is er sprake van
verschillende periodes of fases die elkaar chronologisch opvolgen:
baarmoeder, gezin, school, werk, pensioen, kerkhof. Onafgebroken
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beweegt het individu zich in zijn leven van de ene naar de andere
fase. Wat men ‘volwassen worden’ noemt, zijn de verschuivingen in
deze fasen. Enerzijds kenmerkt deze derde lijn zich doordat iedere
fase een eigen functiegebonden plaats heeft. Elke plaats – woning,
school, kantoor, bejaardentehuis – heeft eigen fysieke, sociale en
symbolische kenmerken. Anderzijds wordt elke fase afgesloten zodra
een volgende haar intrede doet. Daarbij is er sprake van een continue voortzetting in een aaneenschakeling van gescheiden ruimten
waarbij de instellingen naar elkaar blijven verwijzen. Steeds opnieuw
begint het individu zo weer van voren af aan. Op school hoor je dat
je niet meer thuis bent. Op kantoor vertellen ze je: ‘Je zit niet meer
op school’ (Deleuze 1990). Zo ontstaat er een opeenvolging van fasen
en ruimten, waarbij je van punt naar punt beweegt alsof er steeds iets
nieuws kan worden toegevoegd aan het leven.
Veel is er nagedacht en geschreven over deze drie harde lijnen.
Historisch onderzoek laat zien dat iedere lijn een eigen dynamiek
heeft die niet altijd naadloos aansluit op de andere twee lijnen. Hoewel deze klassieke opdelingen op zichzelf waardevol zijn, doen ze
weinig recht aan de securiteitsassemblages waar we ons dagelijks
doorheen bewegen. Deze rizomatische structuren breken met de
klassieke tegenstellingen en modernistische ideeën van de stedelijke
ruimte. Ze lopen namelijk dwars door de hier beschreven opdelingen
heen. In dit verband is Deleuzes notie van een gladde ruimte toepasselijk omdat de functionele indelingen van de drie harde lijnen hierin
als het ware zijn opgelost. Om de effecten van een gladde ruimte duidelijk te maken, moet meer worden opgehelderd over het ruimtelijke
effect van een securiteitsassemblage. Ik doe dat aan de hand van de
metafoor van de ‘bel’.
Securiteitsbellen
Veel mensen zijn trots op de stad waarin ze wonen. In het beste geval
sluit de inrichting van de stad aan bij de cultuur van de stedelingen. Maar de stad is ook een ontmoetingsplaats of trefpunt van zeer
diverse mensen en culturen. Regels moeten het samenleven m
 ogelijk
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maken en conflicten voorkomen. Zonder regels veranderen delen
van de stad in een jungle waar het recht van de sterkste heerst. Maar
als meerdere partijen regels gaan opleggen, ontstaat er een woud
aan regels: een nieuwe vorm van jungle. In dit verband heb ik er al
op gewezen dat de stedelijke ruimte bevolkt wordt door securiteits
assemblages als het veiligheidsprogramma Burgernet en het winkeliersinitiatief Collectieve Winkelontzegging. Of deze assemblages de
veiligheid ook werkelijk vergroten, is een vraag die in dit boek niet
wordt gesteld. Wel treden er externe effecten op met betrekking tot
het gebruik van de stedelijke ruimte. Een van de gevolgen is dat er
nieuwe ruimtelijke ordeningen worden geproduceerd.
Met het woord ‘bel’ is het mogelijk de betekenis van een securiteitsassemblage voor de ordening van de stad ruimtekritisch te
duiden. In zijn Sferen-cyclus die met Blasen (1998) en Globen (1999)
begint en met Schäume (2004) wordt afgerond, wijst Sloterdijk erop
dat het begrip bel een bijzondere betekenis heeft. Hij laat zien dat
groepen mensen al sinds de prehistorie hun omgeving afbakenen
en zich afschermen tegen een vijandige buitenwereld door zich te
verzamelen in, wat hij noemt, sferen. De oorspronkelijke betekenis
van het Griekse sphaira afgeleide woord ‘sfeer’ is bol – de Romeinen
gebruikten het woord globus. Sloterdijk definieert een sfeer als ‘een
tweelingbel, een ellipsoïde geestes- en belevingsruimte met minstens
twee polair naar elkaar toegewende en bij elkaar behorende bewoners’ ([1998] 2003: 35). In een meer algemene betekenis is een sfeer
dan een bolvormige belevingsruimte tussen twee of meer personen
die in een nauwe relatie tot elkaar staan.
Volgens Sloterdijk is het oudste en meest efficiënte middel om
een ruimte te creëren het produceren van geluid. Zo bracht de pre
historische mens een scheiding aan tussen de groep en de omringende
omgeving door te murmelen, zingen, praten en klappen, waarbij de
omvang van de binnenwereld werd bepaald door de reikwijdte van
de stemmen. Deze microsferen schermen het binnen af tegen het buiten en bieden de bewoners een veilige beschutting tegen de omringende buitenwereld. Tegelijkertijd vormen de afgesloten omgevingen
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een bron van zingeving om de dagelijkse problemen en uitdagingen
aan te gaan. In het derde en laatste deel van Sferen spreekt Sloterdijk
over de fragmentering van de belervaring, wat hij beeldend aanduidt
als ‘verschuiming’. In onze maatschappij is het appartement volgens
Sloterdijk de bel bij uitstek. De woning biedt de bewoner een gebied
van welbehagen en schermt hem af tegen allerlei brengers van onbehagen. Op originele wijze laat Sloterdijk zo zien dat ook de woning
kan functioneren als een securiteitstechniek.
Terwijl Sloterdijk het accent legt op de onderlinge verbondenheid
tussen micro- (bellen) en macrowerelden (bollen) – je zou hier dus
ook termen als wonen en globalisering kunnen gebruiken – hanteren
andere auteurs een soortgelijke metafoor voor de veiligheidshandhaving in vliegvelden en winkelcentra. Zo spreken Rigakos en Greener
(2000) van ‘bubbles of governance’. Hiermee doelen ze op de uitoefening van veiligheid in semi-publieke plaatsen die in handen zijn van
kapitaalkrachtige bedrijven of individuen, maar waar mensen elkaar
wel kunnen ontmoeten en hun vrije tijd doorbrengen. Relevant is
dat deze bellen duidelijk zijn afgebakend en door de aantrekkelijke
vormgeving voor veel stedelingen een aangename plek zijn om te verblijven. Ook kan met een bel een complex activeringspatroon mee
worden aangeduid. Het accent ligt in deze betekenis op de technologische toepassingen van surveillance, een rol die in de komende decennia alleen maar verder zal toenemen (o.a. Haggerty & Ericson 2006).
Intelligente camera’s en apparaten als de mosquito die het leven van
alledag veilig moeten maken, zijn maar een paar voorbeelden van dit
soort technieken. Kenmerkend voor deze vormen van surveillance is
dat ze niet zozeer gedragsverandering op het oog hebben als wel het
voorkomen van onwelkom gedrag op bepaalde plekken. De mosquito
bijvoorbeeld piept zo irritant dat jongeren ergens anders gaan hangen
en een bepaalde plek overlastvrij wordt. Hoe groter het bereik van de
mosquito, hoe beter het apparaat presteert. Dit betekent dat onder
bepaalde omstandigheden een veilige ruimte kan worden geactiveerd
door de technieken die in een bel werkzaam zijn. Technologie creëert
dus een bepaalde ruimtelijkheid, en verandert dat begrip ook. Het
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is vanwege deze ruimtelijke dynamiek dat ik spreek van securiteits
bellen.
Ruimtescheppende technieken
Het is de vraag of de discussie over de stad niet veel ruimer moet worden gevoerd dan het klassiek filosofische thema van het wonen. De
behoefte aan behuizing is maar één kant van het verhaal van de stad.
Naast de betekenis van wonen voor het sociale en culturele leven in
de stad, oefent ook het securitiseringsproces een niet te onderschatten
invloed uit op het leven van alledag. Weliswaar draaien beide thema’s
om veiligheid en bescherming, maar de indruk dat ze samenvallen, is
onjuist. Het huis als zodanig is een duidelijk voorbeeld van de eerste
molaire lijn. Het maakt deel uit van de tegenstelling tussen publiek
en privaat. In tegenstelling tot het huis hebben securiteitsbellen veel
minder een vaste omtrek, dat wil zeggen, ze hoeven niet samen te
vallen met een afgebakend stuk grond of plaats. Digitale technieken
en communicatieve netwerken blazen deze bellen steeds verder op
en maken hun omtrek ook steeds groter. Als reactie hierop verschuiven hun grenzen voortdurend. Zo worden met gecomputeriseerde
trackingtechnieken en -systemen de gedragingen en bewegingen
van mensen en objecten op afstand gevolgd. En met een internetaansluiting kun je op ieder moment van de dag een database met
gegevens over winkeldieven inzien. Grenzen zijn dan overal waar de
bewegingen van personen en goederen plaatsvinden en gecontroleerd worden. Als zodanig valt identiteit ook steeds meer samen met
traceerbaarheid. Het effect hiervan is dat de stedelijke ruimte continu
wordt geproduceerd en gereproduceerd, en daarmee steeds opnieuw
geconfigureerd.
Een van de eerste bevestigingen van het idee dat technieken
ruimtescheppend zijn, biedt Gabriel Tarde in ‘The public and the
crowd’ ([1901] 1969). Zijn stelling is dat een derde instantie zich
nestelt tussen het individu en de bevolking. Hij heeft het over een
publiek en onderscheidt dit fenomeen van wat Gustave Le Bon
noemde ‘de eeuw van de massa’. De belangrijkste verklaring voor het
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ontstaan van een publiek vindt Tarde in nieuwe media, eerst in de
zestiende eeuw met de uitvinding van de boekdrukkunst, daarna in
die van de spoorwegen en de telegraaf. Ver voor de beroemde these
van M
 cLuhan (1964) dat de drukpers belangrijker is dan elk boek dat
er ooit mee is gedrukt, beschrijft Tarde dat de boekdrukkunst een
geheel nieuwe organisatiewijze van mensen teweegbrengt die met de
verspreiding van het schrift alleen maar groter wordt. Technologische inzet en een sociaal-culturele standaardisering gaan hier hand
in hand. Geplaatst binnen een mediatheorie zou het echter verkeerd
zijn de term publiek op te vatten als een optelsom van losse individuen. In tegenstelling tot een massa is een publiek een veel dynamischer en specifieker begrip. Het duidt op de wijze waarop mensen
worden verzameld die bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk
hebben, wat Tarde ‘besmetting zonder contact’ ([1901] 1969) noemt.
In tegenstelling tot een massa, een groep mensen die op dezelfde tijd
en op dezelfde plaats is, kan een publiek een eenheid vormen zonder
fysiek bijeen te zijn in een afgebakende ruimte. En dat is precies wat
er ook gebeurt in securiteitsbellen als Burgernet en de Collectieve
Winkelontzegging. Deze bellen zijn geen passieve omhulsels, maar
actieve processen die hun eigen gebruikers creëren. De vraag is alleen
welke.
Niet alleen kunnen securiteitsbellen worden gedefinieerd als
ruimtescheppende technieken, maar waar het ook om gaat is vast te
stellen hoe en op welke wijze ze een specifiek gebruik meebrengen van
de stedelijke ruimte. De implementering van nieuwe technologieën
in combinatie met vaak eigen, uitgevonden regels en straffen brengt,
hoe ironisch ze ook vaak door de beste bedoelingen worden gedreven (doing good), sociale opdelingen teweeg die tevoren niet waren
voorzien. Illustratief zijn gebieden waar het winkelende publiek moet
voldoen aan de regels van de lokale autoriteiten en jongeren tijdens
schoolpauzes worden geweerd. Die regels kunnen betrekking hebben
op de kleding van bezoekers (‘geen korte broeken’) tot het bijhouden van lijsten van personen die geen toegang hebben of alleen onder
bewaking het winkelcentrum mogen betreden (Flint 2006: 60-61).
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Welhaast onlosmakelijk verbonden met de drang om in een zo vroeg
mogelijk stadium criminaliteit en overlast tegen te gaan, kan zo
bepaalde personen de toegang tot deze ruimten of de voorzieningen
ter plekke worden ontzegd. De consequentie hiervan is dat je steeds
opnieuw gedwongen bent de vraag te stellen of je nog toegang hebt.
De ene bel is de andere niet. Ik kom hier in het laatste hoofdstuk op
terug.
Positieve veiligheid
De aandacht in dit boek is tot nu toe vooral uitgegaan naar de betekenis van securiteit in de zin van het tegengaan en voorkomen van
onveiligheid. In de herinrichting en revitalisering van de stedelijke
ruimte is deze negatieve connotatie van securiteit ook nadrukkelijk
aanwezig. Zo is in de strijd tegen criminaliteit en overlast de vormgeving van de binnenstad na de jaren 1980 in het teken komen te
staan van beheersbaarheid (Hajer & Reijndorp 2001: 9). Dit uit zich
enerzijds in een breed pakket aan nieuwe maatregelen en instrumenten, bijvoorbeeld preventief fouilleren, samenscholingsverboden en
de inzet van de Wet Bibob tegen verdachte ondernemers en bedrijven
(Vedder, Van der Wees, Koops & De Hert 2007). Anderzijds dient de
kwaliteit van de stedelijke omgeving te worden vergroot door andere
partijen dan de overheid alleen verantwoordelijk te maken voor het
veiligheidsprobleem. Ook deze partijen passen verschillende vormen
van surveillance toe.
In mijn lezing van het werk van Foucault bleek dat securiteit ook
andere betekenisaspecten heeft. Je kunt hierbij denken aan het etymologische gegeven dat het woord securiteit in de Franse en Latijnse
betekenis tevens verwijst naar zekerheid of geborgenheid. Van Z
 uijlen
(2008: 12) wijst erop dat equivalenten van het Nederlandse woord
veiligheid terug zijn te vinden in het Middelnederduitse ‘velich’ en
het Oudfriese ‘felig’, die verwijzen naar wat we nu noemen ‘trouw’,
‘dierbaar’ en ‘vriendelijk’. In de context van dit hoofdstuk zou je
dus kunnen zeggen dat securiteit niet alleen een negatieve betekenis heeft, maar ook op een positieve manier kan worden begrepen.
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Zo kan met de betekenis van zekerheid het accent worden gelegd
op het feit dat mensen ook altijd ergens bij willen horen (zie ook:
Van S teden, Van Vliet, Salman & Boutellier 2010; Van Steden 2011a;
2011b). Een gated community bijvoorbeeld krijgt dan de betekenis
van een sense of belonging, een plaats waar mensen relaties met elkaar
aangaan en het gevoel hebben deel uit te maken van een gemeenschap. Wie op die manier naar securiteit kijkt, verbindt het begrip
dus niet slechts met het bestrijden van criminaliteit en overlast, maar
vult het ook in met een positief gevoel van verbondenheid met de
omgeving waarin men zich bevindt. Begrippen die in dit verband
veel terugkomen, zijn geborgenheid, intimiteit, vertrouwdheid en
herbergzaamheid. Vanzelfsprekend liggen de betekenissen van veiligheid, zekerheid en geborgenheid in het verlengde van elkaar. Zo
kan een verlies van zekerheid en geborgenheid leiden tot een grotere
behoefte aan veiligheid. Maar een overdreven klemtoon op alleen het
veiligheidsaspect houdt het gevaar in dat er onvoldoende zicht is op
hoe die andere betekenissen vorm krijgen in het proces van securitisering. Ik vang mijn verkenning hiervan aan bij de eerder beschreven
sociaalruimtelijke fragmentering van de stad. Vanuit het proces van
deterritorialisering en reterritorialisering van de stedelijke ruimte
beperk ik me tot een bespreking van twee typische voorbeelden van
de hedendaagse strijd om plaats en identiteit: de gated community en
de terrain vague. Welke gemeenschappelijkheid tekent zich hier af?
Welke positieve betekenisgeving vindt in deze ruimten plaats?
De gated community ligt zoals gezegd in het verlengde van een
serie van beschermde omgevingen die beschikken over een rijke concentratie aan infrastructurele diensten en voorzieningen. Blakely en
Snyder (1997; zie ook: Grant & Mittelsteadt 2004) brengen de verschillen tussen gated communities terug tot drie varianten: lifestyle,
prestige en security communities. In de lifestyle community is beveiliging in de vorm van hekken en bewakers aanwezig, maar is veiligheid niet de belangrijkste reden om op deze plekken te gaan wonen.
Vooral gepensioneerden en mensen met dezelfde vrijetijdsinteresses
als tennis en golf vinden elkaar hier terug. De prestige community is
375

Orde in veiligheid.indd 375

23-8-2012 14:49:22

orde in veiligheid
bedoeld voor de rich and famous, de welgestelde klasse die kiest voor
een woonomgeving met veel privacy. Het argument van de bewoners
om te wonen in een security community is de angst voor criminaliteit. Het idee is dat door afsluiting alles wat als een bedreiging wordt
gezien, buiten blijft. Zo worden straten afgesloten op initiatief van
bewonerscollectieven en worden er hekken en barrières als plantenbakken geplaatst om overlast en kleine ergernissen te voorkomen.
De keerzijde van de gated community zou ik de terrain vague
willen noemen. De term komt van de Spaanse architect en criticus
Ignasi de Solà-Morales (1996) en heeft betrekking op een gebied dat
nog geen vaste identiteit heeft, een soort van interzone of restruimte
dus. Het interessante aan de term is dat het woord terrain verwijst
naar een omsloten ruimte, terwijl vague gerelateerd is aan de ontwrichting van diezelfde ruimte. Deze dubbele betekenis bouwt voort
op het idee van tijdelijke autonome zones, plekken die bedoeld zijn
voor kortstondig gebruik voordat lokale autoriteiten er met hun
regelzucht grip op krijgen. In zijn inspirerende essay The temporary
autonomous zone laat Hakim Bey (1991) zien dat dergelijke plaatsen
een openheid hebben zodat verschillende groepen er onbeperkt en
ongestoord gebruik van kunnen maken. In dit verband spreekt Bey,
die net als Solà-Morales sterk beïnvloed is door het rizoomdenken
van Deleuze en Guattari, van ‘een tijdelijke maar concrete locatie in
de tijd en een tijdelijke maar concrete locatie in de ruimte’ (1991: 109).
Het gaat daarbij om een onduidelijk gedefinieerde plaats die nog niet
officieel of definitief in bezit is genomen en een voorlopige invulling
krijgt. Je kunt hierbij denken aan lege, ongebruikte stedelijke plekken
in buitenwijken en op verlaten industriegebieden. Een belangrijke
functie van deze braakliggende terreinen is dat ze ruimte geven aan
collectieve activiteiten en een onderkomen bieden voor kwetsbare
groepen in de samenleving. Bekende voorbeelden hiervan zijn wijken in Oost-Berlijn en de vrijstaat Christiania in Kopenhagen, maar
ook zelfbeherende verenigingen, een verzameling automobilisten
in de file of virtuele omgevingen als World of Warcraft kunnen de
functies van een terrain vague vervullen. Zonder nu te beweren dat
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dergelijke praktijken altijd succesvol zijn, kun je wel stellen dat het
hier gaat om een andere relatie tussen plaats en identiteit dan in een
gated community.
De betekenis van plaats en identiteit is lang ontleend aan de symbolen en rituelen van de natiestaat. De waarden en normen van de
staat voorzagen in zingeving op het niveau van identiteit. In kritiek
op dit modernistische gedachtegoed werd in de laatste decennia van
de twintigste eeuw het rizomatische karakter van mobiliteit geestdriftig geprezen. Er zou een wereld zonder grenzen ontstaan waarin
de ene na de andere muur – ideologisch, fysiek, mentaal – zou wegvallen. Daarmee vatte het idee post van een globale identiteit die niet
langer werd bepaald door natie, familie, taal of religie. De burger
was een wereldburger en handel was wereldhandel. Tegenwoordig
meent men dat de zaken toch iets ingewikkelder liggen. Dat geldt
niet alleen op economisch en politiek niveau, globalisering blijkt
ook individueel en emotioneel een prijs te hebben. Zo kan het idee
van een wereldburger eenvoudig in verband worden gebracht met
een ‘McDonaldisering’ van onze cultuur en daarmee met een toegenomen identiteitsloosheid en een ontworteld bestaan. Een discussie
over plaats en identiteit zal naar mijn mening dan ook tussen beide
posities heen moeten laveren. Hoe kan in een rizomatische wereld,
om de terminologie van Deleuze te gebruiken, het verlangen naar
gemeenschap en identiteit invulling krijgen zonder te vervallen in
een naïef wereldburgerschap enerzijds en een conservatief debat over
nationale normen en waarden anderzijds?
Het mag duidelijk zijn dat een gated community weinig heeft
te maken met wat in de achttiende eeuw de ‘publiecke saeck’ werd
genoemd. Het is geen afdoend antwoord op een publiek probleem
als onveiligheid, maar clustert vooral het eigenbelang van de bewoners. Kenmerkend voor deze contractuele gemeenschappen zijn de
fysieke sporen die afscherming achterlaat: hekken, slagbomen, slotgrachten, bewaakte poorten en identiteitscontrole. In de veilige en
gecontroleerde binnenwerelden wordt de buitenwereld als gevaarlijk
gedefinieerd. ‘It’s a dangerous world out there.’ Tegelijkertijd heeft de
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terrain vague veel weg van een utopisch-nostalgische conceptie van
premoderne vormen van wonen en veronderstelt het een authentiek
verlangen naar pirateneilanden en vrijstaten. Hoe dit ook zij, het is
evident dat wat voor de gated community geldt, tevens opgaat voor
de terrain vague: personen maken er aanspraak op plaats en identiteit door hun lot in eigen hand te nemen. Het voornaamste effect
daarvan, en dit is de centrale gedachte in dit hoofdstuk, is dat in
die plaatsen een vorm van geborgenheid tot stand komt. Zo kan het
samenwonen in een van de buitenwereld afgebakend gebied, zoals
een bewaakte stadswijk of luxe woningbouwproject, weliswaar worden teruggevoerd op een private behoefte, het wordt tevens bepaald
door een gemeenschapsgevoel en de wens een gezamenlijke stijl van
leven op te bouwen. En ook in het geval van de terrain vague is er
sprake van het delen van interesses en een proces van zelforganisatie die, hoe kortstondig ook, tot consequentie hebben dat er een
nieuwe collectiviteit ontstaat. Dit roept de vraag op aan de hand van
welk ruimtelijk concept deze dynamische processen kunnen worden
begrepen. Ik introduceer hiertoe het begrip ‘terroir’. Terroir heeft te
maken met de specifieke kwaliteiten van een plaats, zoals stenen de
kleur van de aarde kunnen aannemen.
Terroir
Iedereen die zich wel eens heeft verdiept in de wereld van de wijn
moet ooit gestuit zijn op het begrip terroir. Wijnliefhebbers zien terroir als het belangrijkste kenmerk van een goede wijn. Zo zouden
de unieke kwaliteiten van terroir doorwerken in de wijn van een
bepaalde streek. In dat opzicht wordt er gesproken van de identiteit
van een wijn wanneer je de grond proeft waarin de druivenranken zijn
geworteld. Terroir geeft wijn zo een unieke persoonlijkheid. Belangrijk is dat percelen die tientallen meters uit elkaar liggen, een heel
andere wijnsmaak kunnen opleveren. Eenzelfde druifsoort kan een
volledig andere wijn voortbrengen naargelang de bodem verschilt.
Maar niet alleen smaakt de wijn anders, de wijn van het ene perceel
wordt ook als een ander product gezien dan die van een aangelegen
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perceel. Inmiddels wordt terroir gebruikt om het unieke karakter van
meer producten mee aan te duiden. Zo wordt er gesproken van het
terroir van fruit, thee, koffie (Avelino e.a. 2005), kaas (Paxson 2010)
en tequila (Bowen & Zapata 2009).
Hoewel terroir sinds enkele decennia furore maakt onder culinaire fijnproevers, is het een van de meest complexe termen in de
wereld van de wijn. De term is ontstaan in de Franse Bourgogne waar
elke wijngaard in terroir zou verschillen. Opvallend genoeg is er geen
adequate vertaling voor het begrip. Soms wordt het Engelse terrain
gebruikt, en ook de vertalingen soil, land en ground komen voor,
maar voor elk van deze termen geldt dat ze te weinig specifiek zijn om
alle kenmerken van terroir volledig te beschrijven (Barham 2003).
Voor een beter begrip is het goed te kijken naar de oorspronkelijke
Franse term. In de Dictionnaire de l’Académie Françoise, dédié au Roy
uit 1694 wordt terroir omschreven als het typische of de specificiteit
(odeur, goût) van wijn die verband houdt met de kwaliteit van een
plek. Etymologisch gezien is het woord terroir een vervoeging van
tioroer en tieroir, die beide weer afgeleid zijn van het Latijnse terratorium dat een variant is van territorium. Het Latijnse terra betekent
‘aarde’ of ‘grond’. Maar wat draagt nu bij aan een goede terroir?
Allereerst heeft terroir betrekking op geografische en geologische processen. In dit opzicht gaat het vooral om de streek waar een
wijnperceel zich bevindt. Meer specifiek heeft het betrekking op de
bodem (kleigrond, leisteen, zandsteen, rots, kalk, mergel) waarop de
druivenranken staan. Hoe snel kan de bodem bijvoorbeeld regenwater in zich opnemen? Verdraagt de bodem gemakkelijk zonlicht
en absorbeert hij bovendien warmte? Je zou in dit verband kunnen
spreken van het natuurlijke kapitaal van een plaats. Het is hierbij wel
zaak om de nodige slagen om de arm te houden als het gaat om de
lokalisering van een specifiek terroir. De kenmerken van een bodem
aan de westkant van een wijnperceel bijvoorbeeld kunnen volledig
verschillen van de bodem op de zuidkant van diezelfde wijngaard.
De kleur kan daar anders zijn en deze speelt weer een belangrijke
rol bij het absorberen van zonnestralen. Donkere bodems absorberen
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meer zonnestralen dan lichtere bodems en zijn geschikter voor
druivensoorten om rode wijnen mee te maken.
Verder verwijst terroir naar klimatologische factoren. Het gaat
hierbij om het klimaat van een land en het weer in een streek, maar
ook om de gemiddelde hoeveelheid zon- en regenuren die het perceel
heeft. Ook heeft terroir te maken met biologische processen als de
kwaliteit van de wijnstokken en de druivensoort. Zo moeten wijnstokken goed tegen droogte kunnen en hebben witte druiven minder
zon nodig dan rode. Op zoek naar voedingsstoffen en water groeien
wortels van oude wijnstokken weer dieper dan die van jonge stokken.
Dan is er nog een mystiek aspect. Veel volken zien wijn en het drinken ervan als een mystiek symbool. Zo schreef in de negende eeuw
de Perzische mysticus Abû Yazîd: ‘Ik ben de wijn die ik drink, en de
schenker ervan.’ En in relatie tot de kenmerken van terroir wijst de
Amerikaanse geoloog James Wilson op een spirituele component die
hij omschrijft als ‘de vreugdes, kommer en kwel, trots, het zweet en
de frustraties van zijn geschiedenis’ (1998: 55). Als zodanig wordt ook
gesproken van de ziel van de plaats.
Tot slot gaat het om menselijke processen. Het vakmanschap, het
geheel van kennis en kunde en passie voor het werk, om met Sennett
(2008) te spreken, speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de
condities voor de groei van de wijnstokken. Zo is de manier waarop
een wijngaard wordt aangeplant van invloed op het geheel van de
condities die de groei van de wijnstokken bevorderen. Denk aan de
aanleg van terrassen op steile hellingen om meer zonlicht te krijgen
en de wijze waarop de bodem wordt bewerkt, zoals de bestrijding van
onkruid en schimmels. Een volledige opsomming van menselijke
activiteiten is lastig te geven, belangrijk is dat terroir niet zonder cultureel en sociaal kapitaal kan, iets wat in de zeventiende eeuw al werd
onderkend door Sébastien Le Prestre de Vauban, de militair strateeg
van Louis XIV: ‘Le meilleur terroir ne diffère en rien du mauvais s’il
n’est cultivé.’
Kortom, terroir is meer dan de bodem alleen. Het wijst op sociale, mentale en ecologische processen, wat Guattari in Chaosmose
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(1992) een ‘ecosofie’ noemt, die altijd tegelijkertijd spelen en in elkaar
doorwerken. Hoe verschillend deze dynamische processen op het
eerste gezicht ook lijken, ze komen samen in de gedachte dat onder
bepaalde omstandigheden een specifieke plaats betekenis en richting
krijgt en dat die omstandigheden tot op bepaalde hoogte ook kunnen
worden veranderd zodat het geheel een andere invulling krijgt. Neem
nogmaals de traditie van het maken van wijn. Technisch gesproken
kunnen percelen die tientallen meters uit elkaar liggen voor een heel
andere wijnsmaak zorgen. De wijn van het ene perceel is zo een volledig ander product dan die van een aangrenzend perceel. Dat roept
de vraag op of in vergelijkbare zin gesproken kan worden over de
ordening en identificatie in onze stedelijke omgeving.
Van territorium naar terroir
Hoe summier de aanwijzingen misschien ook zijn, er is reden genoeg
om de kenmerken van terroir op te pakken en hiermee de kwestie
van plaats en identiteit in het proces van securitisering een positieve
inzet te geven. Zo is het een kleine stap om de sociale, mentale en
ecologische processen van terroir te vertalen naar een urbane context
en de bonte veelheid van betekenisvolle plaatsen en groepen mensen
in de stad die elkaar wel vaak raken, maar niet overlappen. Interessant aan plaatsen als een gated community en een terrain vague is
allereerst dat er een gemeenschappelijke ‘basis’ is, een sociale cohesie
of verbondenheid tussen personen die wordt uitgedrukt in de lokaal
geldende waarden en normen. Ik heb laten zien dat dit kan worden
afgedwongen via juridische middelen als een contract of door fysieke
bescherming van private bewaking en slagbomen. Dat is het geval
in afgesloten woondomeinen waar mensen er voor kiezen om gelijk
gestemden te ontmoeten. Evenwel blijken onveiligheidsgevoelens
niet altijd de aanleiding te zijn om in deze plekken te wonen. Veel
personen weten zich eerder geen raad met de anonimiteit van de
moderne stad. Het verlangen naar ‘herbergzaamheid’ (Bijlsma, Galle
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& Tennekes 2010) voedt zo een omgeving waarin sociale contacten en
buurtbinding tot stand kunnen komen.79
Een tweede reden waarom terroir in dit verband interessant is,
heeft te maken met het feit dat een plaats niet alleen hoeft te worden gestabiliseerd aan de hand van defensieve middelen als camera’s,
slagbomen en contracten. Om een terroir in stand te houden zijn
ook andere processen mogelijk die je zou kunnen omschrijven met
begrippen als ‘subjectivering’ en ‘het gemeenschappelijke’ (le commun). Het in stand houden van een levensomgeving beperkt zich
immers niet tot het instellen van surveillancetechnieken en verdedigingsmaatregelen, maar kan ook gebeuren door andere, meer
zelforganiserende processen, die uiteenlopen van solidariteitsgevoelens tot een actieve betrokkenheid bij de buurt. Tarde zou hier
spreken van een mimetische besmetting waardoor er een bepaalde
manier ontstaat om een leefruimte in te richten en af te bakenen.
Het gemeenschappelijke is dan datgene wat een gemeenschap maakt
of produceert en niet simpelweg een eigenschap die leden van een
gemeenschap delen. Het wordt ergens in de relaties tussen de sociale, mentale en ecologische processen geproduceerd en moet telkens
gereproduceerd worden om te kunnen voortbestaan. Je ziet dit terug
in het tijdelijke gebruik van herstructureringsgebieden om te kunnen
tuinieren en recreëren, een fraai voorbeeld van een terrain vague.80
De productie van het gemeenschappelijke komt hier tot stand via

79 In de literatuur wordt verschillend gedacht over de sociale contacten in afgesloten en
besloten woondomeinen. Uit buitenlandse literatuur komt naar voren dat de mate
van gemeenschapsvorming in gated communities nogal teleurstellend is. Zo spreken
Blakely en Snyder over ‘living by contract rather than by contact’ (1997: 20, 129-135).
Ook in Nederlands onderzoek naar privaat beheerde woondomeinen wordt gewezen
op het feit dat sociale cohesie onder de bewoners niet vanzelfsprekend is (Hamers &
Tennekens 2008: 28-31). Daarentegen benadrukken Eshuis, Klijn en Van Twist (2011)
dat de bewoners elkaar wel relatief goed kennen en men op een prettige manier met
elkaar omgaat.
80 Het project van de Nederlandse filosoof Henk Oosterling (2009b) in de Rotterdamse
wijk Bloemhof is een goed voorbeeld van een geslaagde vertaalslag van het Franse
differentiedenken naar de problematiek van de grote stad. Op de gelijknamige basisschool krijgen kinderen sinds 2008 ook les in judo, tuinieren, koken en filosofie, met
als doel hierdoor zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen.
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sociale verbanden en ontmoetingen. Gemeenschappelijkheid ligt dus
niet besloten in een orde die het individu overstijgt, zoals de politiek
of de natiestaat, maar realiseert zich in de interacties tussen individuen en de manier waarop die gemeenschappelijkheid naar buiten toe wordt uitgedragen. Het gemeenschappelijke is het voorlopige
‘resultaat’ van een lokaal groepsproces dat nieuwe subjectiveringen
mogelijk maakt, bijvoorbeeld in de vorm van een collectieve betekenisgeving tussen bewoners.
Om ieder misverstand te voorkomen: terroir valt dus niet samen
met een begrip als territorium. Een korte blik op de begripsgeschiedenis van territorium leert dat hieraan een vorm van overheidsmacht
is verbonden die centraal wordt uitgeoefend, wat Foucault soevereine
macht noemde. De heerschappij over een bepaald gebied wordt daarbij gekoppeld aan de bescherming van alle onderdanen en de plicht
tot vredeshandhaving. Wat je vandaag ziet, is dat er geen enkelvoudige manier van macht is die het monopolie op veiligheid kan
opeisen. Er zijn juist een heleboel van die machten en rationaliteiten.
Ook heeft terroir niets van doen met een Blut und Boden waarmee
de verbondenheid wordt bedoeld tussen afstamming (bloed) en de
bodem die een volk zou voeden. Een dergelijke essentialistische kijk
op de historische banden tussen een territorium en een gedeelde cultuur is aan het eind van de achttiende eeuw allesbehalve een vreemde
gedachte en wordt gebruikt door nationale elites om steun van de
bevolking te krijgen voor de natiestaat (Anderson 1983). Vanuit een
romantisch perspectief wordt de natie daarbij gepresenteerd als een
natuurlijk gegeven waarbij interne verschillen wegvallen doordat in
de geest van eenieder het beeld van de gemeenschap leeft. Op die
manier is het geheel superieur aan lokale groepsvorming. Hoewel
deze romantische visie zo’n anderhalve eeuw in sterke mate het denken over plaats en identiteit heeft bepaald, behoeft het weinig toelichting dat de huidige maatschappelijke realiteit om nieuwe concepten
vraagt. Zo is het overgrote deel van de wereldbevolking veel te mobiel
geworden voor zo’n statische, en vaak extreem-nationalistische, kijk
op plaats en identiteit. Daarbij heeft mobiliteit niet alleen betrekking
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op maatschappelijke ontwikkelingen als immigratie en globalisering,
door tele- en automobilisering heeft er voor veel mensen ook een virtuele en fysieke schaalvergroting van het sociale leven plaatsgevonden. In zekere zin leidt dit tot de vraag of er een aanspraak mogelijk is
op het inrichten van lokale vormen van ordening die gemeenschappelijkheid mogelijk maken.
Het recht op terroir
Het klassieke pleidooi van de Franse filosoof Henri Lefebvre op het
‘recht op de stad’ (1972; 1996) kan hierbij als vertrekpunt dienen. Dit
recht houdt een aanspraak in op kwaliteitsvolle plaatsen waar tijd is
voor ontmoeting en contact zonder dat hierbij commerciële motieven in het spel zijn of een denken in winst en verlies. Het recht op
de stad is echter geen neutrale constatering, integendeel zelfs. Het is,
zo schrijft Lefebvre, ‘like a cry and a demand (…) a transformed and
renewed right to urban life’ (1996: 158). Relevant is dat hij dit recht
wilde toevoegen aan het recht op onderwijs, arbeid en een minimale
levensstandaard. Meer in het bijzonder formuleerde hij het recht op
de stad in antwoord op de urbanisering die zich om hem heen voltrok
en vanuit de wens om de sociale, economische en politieke relaties in
de stad en de beslissingen die hierover worden genomen, anders in
te richten.
Centraal in het betoog van Lefebvre staat het idee dat de stad een
project is van alle burgers. Iedere burger neemt deel aan de stad. Hij
spreekt in dat verband over de stad als ‘een oeuvre’, een collectief proces waarin nieuwe manieren worden uitgevonden om te leven. Het
huidige probleem van de stad is echter dat steeds meer plekken voor
de burger in plaats van door de burger worden gecreëerd. Hierdoor
hebben bewoners een eigen recht op de stad nodig, dat wil zeggen, een
recht om volwaardig deel te kunnen nemen aan het oeuvre en zich
plekken toe te kunnen eigenen zonder daar meteen eigendomsrechten aan te ontlenen (Lefebvre 1996: 174). Auteurs als Mitchell (2003)
en Harvey (2008) sluiten perfect aan op de analyse van Lefebvre als
ze laten zien dat tegenwoordig een kleine politieke en economische
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elite beslist hoe de stad eruit moet zien. De productie en consumptie
van de stedelijke ruimte wordt steeds meer ondergeschikt gemaakt
aan economische belangen. Het recht op de stad is vooral een politiek
ideaal doordat in toenemende mate een stedelijkheid wordt geproduceerd waarvan bewoners zich vervreemd voelen.
Ik heb laten zien dat de huidige stad steeds verder versnippert en
fragmenteert. Het idee van een stad als eenheid, als een vrij toegankelijke publieke sfeer, heeft zo sterk aan zeggingskracht ingeboet. Het
wederzijds kennisnemen van elkaars activiteiten en het mobiliserend
vermogen op basis van het delen van je mening met anderen in de
publieke ruimte zijn uiterst beperkt geworden. Het feit echter dat de
stedelijke ruimte deterritorialiseert en de vitaliteit van de publieke
ruimte onder druk staat, betekent niet dat de behoefte aan het
inrichten van betekenisvolle plaatsen is verdwenen. Het pleidooi van
auteurs als Lefebvre en Harvey voor het recht op de stad is wellicht
een tikkeltje te optimistisch, maar vraagt wel aandacht voor het recht
‘om onszelf te veranderen’. Wat daarom nu aan de dag treedt, is hoe
individuen recht of aanspraak kunnen maken op hun eigen invulling
van terroir, dus op het creëren van specifieke sociale verhoudingen
en levensvormen.
Een aanspraak hierop is volgens mij mogelijk door Lefebvres pleidooi uit de jaren 1970 te vertalen naar een ‘recht op terroir’.81 Met
het recht op terroir vraag ik aandacht voor de productieve kant van
terroir, de sociale, mentale en ecologische processen die daarin spelen, en meer in het bijzonder voor nieuwe invullingen van collectieve
subjectiviteit. Met de terminologie van terroir wil ik dus enerzijds
het zelforganiserend vermogen benadrukken van het contact met

81 Wel moet worden opgemerkt dat een beroep op het recht op terroir zal verlopen via
de regels en procedures van de nationale overheid. Zoals Sassen (2006) aangeeft,
loopt de invloed van burgers nog steeds via het institutionele kader van de nationale
staat, of het nu gaat om verkiezingen of om de rechterlijke macht. In die zin heeft de
natiestaat nog steeds een belangrijke functie. Vandaar dat je je zonder problemen
kunt wenden tot de literatuur over de nationale staat, al moet je wel oog hebben voor
processen die zich afspelen binnen zijn territorium en de nieuwe aanspraken op burgerschap die hierdoor ontstaan.
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de anderen en de wijze waarop een identiteit wordt opgehangen aan
deze of gene lidmaatschapsrelatie. Anderzijds wil ik wijzen op het
feit dat die identiteit, hoe voorlopig en kortstondig ook, kan fungeren
als rechtvaardiging voor het opeisen door het individu van een eigen
plaats in de stedelijke ruimte. Onder het recht op terroir kunnen vervolgens rechten worden verstaan als het recht op gemeenschappelijkheid (het vormgeven van leven in kleine en betekenisvolle plaatsen),
het recht op verschil (een tolerantie tegenover praktijken die van
elkaar afwijken), het recht op openheid (het niet vastleggen hoe
plaatsen er over ettelijke decennia uit moeten zien) en het recht op
burgerschap (het verbinden van rechten en verantwoordelijkheden
aan lokale praktijken). Het is niet mijn doel uitvoerig stil te staan
bij ieder van de vier rechten. Ik beperk me tot een uitwerking van
het recht op burgerschap. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre
het klassieke begrip van burgerschap nog relevant is in het huidige
veiligheidslandschap. Zijn er andere invullingen van burgerschap
mogelijk, en zo ja, aan welke invullingen kun je dan denken?
Citizens, denizens en …
Er kan op vele manieren worden gedacht over wat burgerschap
inhoudt. Zo wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen een formele
opvatting van burgerschap, die wijst op burgers als leden van een
nationale staat, en een informele uitleg waarin het gaat om deelname
van individuen aan uiteenlopende praktijken als werk, school en
sport. Een ander twistpunt betreft de historische achtergrond van het
burgerschapsbegrip. Volgens sommige theoretici ligt zijn oorsprong
in de oude Griekse stadstaat (polis), terwijl andere beweren dat burgerschap een wezenlijk moderne uitvinding is, dat wil zeggen, de
uitkomst van de Franse Revolutie. Binnen deze moderne opvatting
wijst een liberaal perspectief op de rechten van individuele burgers,
een perspectief dat kan worden onderscheiden van een republikeinse
zienswijze die het accent legt op het politieke debat en de invloed
van burgers op collectieve besluitvorming. Gangbaar in de laatste
opvatting is dat het publieke domein meer doelen heeft dan alleen
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e fficiëntie en effectiviteit. Conflicten worden in de publieke ruimte
opgelost tussen verschillende burgers door middel van open discussies en er wordt vorm gegeven aan een identiteit, zowel op individueel
als collectief niveau.
Vanzelfsprekend is er in bovenstaande wirwar van opvattingen
sprake van overlappingen en keren elementen in allerlei gezichtspunten terug. Toch wordt veelal voor één exclusieve invalshoek gekozen
om burgerschap te benaderen en te definiëren. Dit element, bijvoorbeeld de nationale staat, individuele rechten of besluitvorming, werkt
dan sterk constituerend en determinerend voor hoe burgerschap
wordt opgevat. Eén enkel element zorgt simpel gezegd voor coherentie en samenhang. Met de hierna volgende beschouwingen wil ik duidelijk maken dat burgerschap niet kan worden teruggebracht tot een
ultieme essentie of vaste betekenis. Voor een goed begrip ervan moet
de term anders worden benaderd. De herijking van het begrip zet ik
in vanuit een politieke visie op burgerschap. De politieke betekenis
van burgerschap komt tot uiting in het Franse woord voor burger:
citoyen. Enerzijds is dit woord afgeleid van de civis Romanus, de vrije
burger in het oude Rome die in vergelijking met de slaaf beschikte
over een hoeveelheid rechten. Anderzijds verwijst citoyen naar de
etymologieën en de bewoordingen van de stad als gemeenschap (cité,
city). Kenmerkend voor de citoyen is dat hij zich niet terugtrekt in het
private van de huiselijke sfeer. Voor een goede uitoefening van zijn
burgerschap begeeft hij zich in straten en op pleinen van steden. Daar
vindt het in vrijheid denken, spreken, oordelen en overtuigen plaats.
Het publieke domein is hier dus cruciaal.
Eerder wees ik op het feit dat het leven zich niet langer afspeelt
in een ongedifferentieerde stedelijke ruimte. Veeleer is er sprake van
een leven dat vorm krijgt in tal van betekenisvolle plaatsen die alle
van elkaar verschillen in karakter en omvang, van winkelcentra tot
bedrijfsverbetergebieden en van terrain vague tot gated communities.
De vraag is vervolgens of er een vorm van burgerschap bestaat die
zich verhoudt tot de beschreven ruimtelijke veranderingen in het proces van securitisering. Een eerste aanwijzing voor de beantwoording
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van deze vraag bieden juridische theorieën over burgerschap waarin
een relatie wordt gelegd met de aanwezigheid van immigranten in
hoogontwikkelde landen. In veel landen wonen personen die een
nauwe band onderhouden met het land zonder er staatsburger van
te zijn. Niet alleen wonen ze er, ze spreken ook de taal, hebben daar
kinderen gekregen, bezitten een baan en gaan er naar school. Het
gaat, anders verwoord, om immigranten die noch als staatsburger
(citizen), noch als vreemdeling (alien) kunnen worden getypeerd.
Met een derde term worden deze semi-genaturaliseerde vreemdelingen denizens genoemd. Dit is een oud Engels woord dat tot in de
negentiende eeuw werd gebruikt voor een vreemdeling die door de
soeverein via zogenoemde octrooibrieven de status van Brits onderdaan kreeg toegewezen (Hammar 1990: 14). Bij langer legaal verblijf
kregen deze personen steeds meer rechten en werden zo semi-citizens
of denizens. Uiteindelijk genoten ze minder rechten dan staatsburgers, maar beschikten ze wel over meer rechten dan vreemdelingen.
Veelal ging het om burgerrechten die nauw verbonden waren met
staatsburgerschap.
Bovenstaande categorie van denizens kan worden opgevat als
een intentionele verzameling van personen. Hierin ligt de gedachte
besloten dat een gedeelde eigenschap de leidraad vormt voor een
verzameling. De verzameling presenteert een afzonderlijke entiteit.
Dit idee voert terug naar de wijdverspreide, maar geïsoleerde praktijken van resorts en gated communities. In wetenschappelijk onderzoek komt steeds vaker naar voren dat de status van de bewoners
van deze eenheden niet beantwoordt aan het klassieke staatsburgerschap. Gemodelleerd naar de positie van een semi-genaturaliseerde
vreemdeling wordt bij voorkeur gesproken van tijdelijke subjecten of
‘nieuwe denizens’ (Shearing & Wood 2003b). Daarmee wordt het idee
uitgewerkt dat het samenzijn van burgers steeds wisselt van omvang,
plaats en karakter. Op die manier verwijst de term denizen dus naar
relaties tussen burgers en bepaalde mensenvormende praktijken of
bestuurlijke eenheden en hieraan verbonden rechten en verantwoordelijkheden. Deze relaties kunnen tijdelijk zijn (het bezoek aan een
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winkelcentrum), een langere duur beslaan (een studie aan een universiteitscampus) of een permanent karakter hebben (in een gated
community wonen).
Bijgevolg zijn twee implicaties van belang. Ten eerste: burgerschap valt niet uitsluitend samen met het primaire grondgebied of
territorium van een nationale staat. Aangezien er ook andere machts
vormen en gezagsstructuren zijn, kan er beter worden gesproken van
een lappendeken van terroirs binnen een nationale staat. Soevereiniteit en territoriale binding blijven belangrijke kenmerken, maar deze
zijn nu eerder te vinden in plaatsen die niet als volkomen publiek of
zonder meer privaat zijn te duiden. Ten tweede: burgerschap wordt
telkens opnieuw uitgevonden. Dit houdt in dat burgerschap in de feitelijke versplintering van de stedelijke ruimte wordt gefundeerd. De
nationale staat biedt daartoe het raamwerk, de sociale praktijken de
opties. In tegenstelling tot de politieke ruimte die gewoonlijk wordt
voorgesteld in termen van een sociaal contract en burgerrechten, is
de vorming van rechten en verantwoordelijkheden dan afhankelijk
van de specifieke praktijken waarvan een persoon deel uitmaakt. Op
die manier wordt burgerschap losgemaakt van gemeenschap en in de
plaats daarvan verbonden met de notie van het gemeenschappelijke.
Anders gezegd, de essentie van het begrip wordt opgeofferd ten gunste van de dynamisering van zijn betekenis. Burgerschap bestaat dan
in het vermogen om een collectieve politieke praktijk te ontwikkelen die niet samenvalt met of gereduceerd kan worden tot een vooraf
gegeven en afgebakende identiteit. Een van de consequenties hiervan
is dat een persoon kan beschikken over meerdere ‘denizenschappen’.
Hij kan immers én in een winkelcentrum boodschappen doen én aan
een campus studeren én in een gated community wonen.
… margizens
Maar met het onderscheid tussen citizens en denizens zijn we er nog
niet. Er zijn personen die buiten deze deelverzamelingen vallen en
hierdoor niet in beeld komen, een groep die ik aanduid met de term
margizens (Schuilenburg 2007b; 2008a). Het gaat hier om individuen
389

Orde in veiligheid.indd 389

23-8-2012 14:49:23

orde in veiligheid
en groepen die worden uitgesloten van collectieve goederen en diensten, die voorheen publieke voorzieningen werden genoemd. Bij deze
derde groep wil ik wat langer stilstaan. Immers, tot op grote hoogte
bevinden zich steeds meer groepen in een situatie waarin ze geen of
moeilijk toegang hebben tot bepaalde plaatsen en de voorzieningen
ter plekke. Hiermee rijst de vraag of veiligheid nog wel een goed is
dat de samenleving verenigt. Bindt veiligheid ons? En voor wie geldt
dit dan?
Ter beantwoording van deze vragen wordt een vertoog over de
invulling van het begrip veiligheid opnieuw relevant. Het is dui
delijk dat er zich ontwikkelingen voordoen die te interpreteren zijn
als het ontstaan van exclusieve plekken, waartoe slechts bepaalde
groepen nog worden toegelaten en waaruit andere worden geweerd.
Dit gebeurt soms op basis van de wet, maar in veel meer gevallen op
privé-initiatief. Hoewel deze ontwikkelingen zich niet in alle steden
en in alle landen op dezelfde manier manifesteren, zijn de gevolgen
ervan in de vormen van afscheiding en bescherming wel wijdverbreid. Delen van de stad worden onder het mom van leefbaarheid en
veiligheid heringericht en afgeschermd van personen die W
 acquant
([2004] 2006) definieert als ‘wegwerpcategorieën’: werklozen, bedelaars, daklozen, verslaafden, immigranten zonder papieren. De herinrichting en afscherming van delen van de stad gaat gepaard met
tal van securiteitsmaatregelen die consequenties hebben voor de
stedelijke openbaarheid. Uit de diverse voorbeelden van de manier
waarop dit gebeurt, blijkt dat het risico niet denkbeeldig is dat er een
situatie ontstaat waarin enerzijds particuliere (commerciële) veiligheidszorg is weggelegd voor de gebieden die in private handen zijn
(zoals gated communities en winkelcentra) en anderzijds de publieke
politie zich richt op de onderklassegebieden voor diegenen die niet
in staat zijn veiligheid aan te schaffen op de markt. Het voornaamste effect hiervan is dat bepaalde personen worden uitgesloten van
de voorzieningen buiten de achterstandsbuurten waarin ze wonen
en zich bevinden in een ondergeschikte en afhankelijke verhouding
ten opzichte van andere groepen in de samenleving. Zij zijn tijdelijk
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(betrekking hebbend op tijdstippen) en in andere gevallen permanent uitgesloten van deelname aan het leven in delen van de stad, en
in die zin ‘burgerdood’ (Goffman 1961: 16) te noemen.82
Afgezien van de sterk gekleurde taal die Wacquant bezigt, wijst
hij in zijn werk op het feit dat bepaalde groepen meer en meer het
slachtoffer worden van een harde en snelle gerechtelijke aanpak.
‘Opsluiting achter slot en grendel’, zoals dat in populair jargon heet.
Terwijl de overheid – Wacquant heeft het over een neodarwinistische
staat waarin de onderlinge competitie in ere is hersteld – liberaal en
permissief is voor de top van de samenleving (de bevoorrechte klassen en bedrijven), treedt zij daarentegen keihard op tegen zaken als
straatcriminaliteit, illegale bewoning, uitkeringsfraude en het drugsprobleem van de arme bevolking. Wie meent dat het neoliberalisme
wordt gekenmerkt door een kleinere overheid en een onthouding
van inmenging in de private sfeer, komt volgens Wacquant dan ook
bedrogen uit. In plaats daarvan is een ander type staat ontstaan: de
penal state (2009a; 2009b; 2009c). Deze staat hanteert de ‘ijzeren
vuist’ van het veiligheidsdenken om de traditionele scheidslijnen,
bijvoorbeeld die tussen ‘blanken’ en ‘zwarten’ in de Verenigde Staten
en tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ in Nederland, in steden te
herstellen, en werkt als verlengstuk van de ‘onzichtbare hand’ in het
economische en sociale systeem van de samenleving. Zo bezien is de

82 De mort civile staat sinds lange tijd niet meer als (bijkomende) straf in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Volgens De Jonge (2011) kunnen twee strafrech
telijke sancties nog wel worden beschouwd als een uitgestelde of verkapte doodstraf.
Allereerst de levenslange gevangenisstraf en in de tweede plaats de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging als die uitmondt in plaatsing in een zogenoemde
long-stayinrichting. Verder kan erop worden gewezen dat als bijkomende straf veroordeelde personen kunnen worden uitgesloten van bepaalde burgerlijke rechten
en van het stelsel van sociale zekerheid. In dit verband moeten ook de maatregelen
worden genoemd die zijn genomen naar aanleiding van de terroristische aanslagen in New York van 9/11. Zo mochten de leden van de Hofstadgroep geen levens-,
schade-, en herverzekeringen meer afsluiten of nog langer bancaire leningen aangaan. Bovendien werd hun ook verzekeringsbemiddeling door makelaars of agenten
en adviesverstrekking of risicobeoordeling door verzekeringsbedrijven verboden.
Concreet betekent dit: geen bankverkeer, geen pinpassen, geen verzekeringen, geen
creditcards, geen reispapieren (Schuilenburg 2007b; 2008a).
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studie van het neoliberalisme geen exclusieve taak voor economen of
bedrijfskundigen, zelfs niet voor bestuurskundigen of sociologen die
de effecten en werkingen van deze nieuwe bestuurspraktijk trachten
te doorgronden. Ook het veiligheidsdenken kan niet voorbijgaan aan
de invloed van deze praktijk op de ordening van de samenleving en
de aanpak van criminaliteit en overlast.
Als onderdeel van onze samenleving valt het echter op dat niemand
nog de belangen van een onderklasse verdedigt. Van oorsprong heeft
dit begrip een sociaal-economische betekenis. Het wordt in de jaren
1980 gebruikt in discussies rondom armoede, etniciteit en sociale
ongelijkheid (Engbersen 2006). Daarbij wijst de term op het bestaan
van een groep die wordt gekenmerkt door een hoge werkloosheid en
een slechte inkomenssituatie en die weinig tot geen middelen heeft
om de doelen die ze zichzelf stelt, te verwezenlijken. Het behoeft weinig toelichting dat het huidige veiligheidsbeleid niet zozeer meer is
gericht op sociale en economische hervormingen, maar vooral op de
aanpak van gedrags- en overlastproblemen van specifieke groepen.
Onderklasse is zo een term die strikt herleid wordt tot criminaliteit.
Etniciteit en inkomen zijn hierbij de nieuwe categorieën. Zo wordt
de registratie van etniciteit aangemoedigd om bepaalde veiligheids
doelen te bereiken. Tegelijkertijd moeten inwoners van bepaalde
wijken of straten over een bepaald inkomen beschikken om daar te
mogen wonen. Een voorbeeld is de Rotterdamwet die tot doel heeft
de lagere inkomens uit de stad te houden. Er kan dus worden geconcludeerd dat veiligheid in toenemende mate onderhavig is aan een
economische ratio. Veiligheid is een schaars goed geworden; ze heeft
een prijs, net als veel andere diensten en goederen. Dit gaat gepaard
met een sterke bevordering van de individuele verantwoordelijkheid.
Hiermee genereren repressieve en preventieve logica’s een normatief
vertoog over elitisme, uitsluiting en macht. Om het nu eens schematisch te stellen: margizens krijgen het strafprogramma, denizens
kopen een veiligheidsprogramma.
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Conclusie
Ik heb laten zien dat securiteit invloed heeft op institutionele verschuivingen tussen publieke en private organisaties, maar securiteit
is ook verbonden met het maken van ruimtelijke onderscheidingen
en het bevorderen en afremmen van bewegingen in de stad. Zo is de
ruimtelijke infrastructuur van de stad lang gebaseerd geweest op het
idee van verbinding. Delen van de stad en ommeland werden via netwerken en infrastructuren aan elkaar gekoppeld en gecombineerd in
grotere gehelen. Tegenwoordig heeft de stedelijke infrastructuur veel
meer een scheidende functie. Securiteitstechnieken worden ingezet
om ruimten van immuniteit te creëren die functioneren als gesloten
sferen, van afgeschermde leefgemeenschappen tot winkelcentra. Dit
zijn kortstondige of duurzame tijdruimtelijke ordeningen met eigen
vormen van toegang, informatie, identiteitscontrole, uitsluiting,
beheer en surveillance. De stelling dat het gebruik van de publieke
ruimte zo onder druk komt te staan, zegt niet alleen iets over onze
omgang met veiligheid, maar laat ook zien dat er een andere verhouding tussen mens en omgeving is ontstaan. Dit betekent dat de geijkte
veronderstellingen met betrekking tot de moderne drie-eenheid territorium, veiligheid en burgerschap moeten worden herzien. Andere
termen zijn nodig om de herverdeling van grenzen en de concentraties van collectieve activiteiten aan te duiden.
Lange tijd waren ordeningsvraagstukken rondom territorium,
veiligheid en burgerschap verbonden met een duidelijke politieke
functie. Terwijl de aloude betekenis van burgerschap als citoyen
duidde op het politieke debat en de deelname aan de collectieve
besluitvorming, was de publieke ruimte de plaats waar burgers
elkaar vrij konden ontmoeten en waarin een gezamenlijke wereld
ontstond. Naast de bescherming van leven en goed binnen de natio
nale staat, was veiligheid vooral gericht op plaats, straat en markt.
Op deze plekken moest men veilig zijn, men moest zich door de overheid beschermd weten tegen burgers die ‘kwaad’ in de zin hadden.
Ik heb laten zien dat de drie ordeningsvraagstukken onder sociale,
economische en culturele omstandigheden zijn overgegaan in andere
393

Orde in veiligheid.indd 393

23-8-2012 14:49:23

orde in veiligheid
termen, die op hun beurt weer deel uitmaken van andere assemblages. Met betrekking tot de stedelijke ruimte heb ik gesproken over
een positieve betekenis van veiligheid die gemeenschappelijkheid in
uiteenlopende terroirs mogelijk maakt. Ten aanzien van burgerschap
heb ik een onderscheid gemaakt tussen denizens en margizens. Voor
de eerste groep burgers is veiligheid vooral een product dat kan worden gekocht.
Uiteindelijk komt het erop neer de huidige samenhang van de
verschillende securiteitsassemblages te begrijpen. Welke socialiteit
bepaalt de relaties in de beschreven assemblages? Een bezinning
op de onderlinge verhoudingen tussen de elementen doet zo niet
alleen vragen rijzen over de versplintering van de publieke ruimte,
maar verplicht ook tot een reflectie op de uitoefening van veiligheid
in onze samenleving. Wat deze kwesties zowel elk afzonderlijk als
in samenhang gemeen hebben, is dat ze niet langer worden gedragen door een gelijkheidsstreven. Het gelijkheidsbeginsel – ooit een
van de belangrijke pijlers van de democratische rechtsstaat – is geen
leidend beginsel meer. Zo bezien is het ook niet meer dan logisch
dat infrastructurele netwerken uiteenvallen en bepaalde groepen de
toegang wordt ontzegd tot collectieve voorzieningen en beschermde
omgevingen. De aloude band tussen territorium, veiligheid en burgerschap is doorgesneden. Op een dag zal ook het woord burgerschap
uit ons vocabulaire zijn verdwenen.
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Inleiding
Het vraagstuk van veiligheid is de laatste decennia grondig van
gedaante veranderd. De ordening van de samenleving is sterk in het
teken van veiligheid komen te staan. Dat veiligheid het karakter heeft
gekregen van een samenlevingsproject, heeft te maken met al langer
lopende maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, de
opkomst van informatie- en communicatietechnologieën en de toename van de omvang en ernst van de criminaliteit sinds de jaren
1980. In deze veranderde context is de roep om meer, harder en eerder ingrijpen steeds luider geworden. De effecten van dit alles zijn
zichtbaar in de aard en reikwijdte van de thema’s en activiteiten die
in de veiligheidszorg worden ontplooid. Naast de traditionele opsporing van criminaliteit wordt een ruimer arsenaal aan maatregelen
ingezet om onveiligheid aan te pakken, waarbij andere partijen dan
de overheid en moderne risicobeheersingsinstrumenten een belangrijke rol spelen. Hierdoor is een volledig andere situatie ontstaan,
‘met nieuwe actoren, visies, verhoudingen en een eigen dynamiek’
(Terpstra 2010: 44).
Vanuit de roep onveiligheid nu eens afdoend te bestrijden, lijkt
de nieuwe situatie positief en hoopvol, een duidelijk verhaal waarin
veiligheid steeds minder een exclusief overheidsprobleem is en er
gezamenlijk wordt gewerkt aan een veiligere toekomst. Tegelijkertijd roept de veranderde context ook tal van vragen op. In belangrijke mate hebben deze vragen betrekking op de noodzaak meer
zicht te krijgen op de veranderingen die zich heden ten dage in de
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v eiligheidszorg voordoen. Dit brengt me tot het doel van dit boek:
het ontwikkelen van een nieuw en in vele opzichten ook kritisch perspectief waarmee het dynamische karakter van de veiligheidszorg als
geheel kan worden onderzocht. Daarnaast acht ik het van belang om
kennis en meer inzicht te krijgen in de samenwerking van partijen
met verschillende achtergronden in de aanpak van veiligheidsproblemen. Over de dynamiek in gemengde samenwerkingsverbanden is
namelijk nog weinig wetenschappelijk bekend. Met dit in het achterhoofd heb ik voor dit onderzoek theoretische en empirische studies
verricht naar de organisatie en uitvoering van de veiligheidszorg en
de veranderingen die zich daarin voltrekken.
In theoretisch opzicht is het werk van de Franse denkers Michel
Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel Tarde richtinggevend geweest.
Studies naar hun concepten van securiteit, assemblage en interacties
hebben geleid tot een dynamisch perspectief om veranderingen in
algemene zin en de doorwerkingen ervan in de veiligheidszorg beter
te kunnen begrijpen, en ook empirisch en normatief beter te kunnen onderzoeken en beschrijven. Vervolgens is in vier casestudies
het handelen onderzocht van actoren die deel uitmaken van een veiligheidsprogramma, met als doel de dynamiek in concrete situaties
zichtbaar te maken. De theoretische en empirische studies raken aan
maatschappelijke vraagstukken rondom in- en uitsluiting en leiden
tot vragen naar de rechtsgelijkheid van burgers. Om die reden ben
ik ook ingegaan op veranderingen in de stedelijke ruimte en recente
ontwikkelingen met betrekking tot de kwestie van burgerschap. In
dit hoofdstuk zet ik de belangrijkste bevindingen op een rij en reflecteer ik op de consequenties van het geïntroduceerde dynamische perspectief voor de bestudering van de veiligheidszorg.
Het wat en waardoor
Het is dansen op een slap koord om een volledig overzicht van de
culturele, economische en politieke ontwikkelingen te geven die
hebben geleid tot de huidige veiligheidszorg. In de veiligheids
literatuur komen verschillende ontwikkelingen al uitgebreid aan de
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orde. Ik volsta daarom met het aanhalen van enkele conclusies die
bijdragen tot een beter begrip van de context van waaruit dit boek
vertrekt. Algemeen aanvaard uitgangspunt is dat de overheid haar
(deels veronderstelde) monopolie op de organisatie van veiligheid
is kwijtgeraakt: private partijen zijn in toenemende mate actief op
de markt van veiligheid en zorg. Ik heb laten zien dat deze omslag
zich laat duiden aan de hand van de nodale oriëntatie, zoals die is
beschreven door Clifford Shearing en zijn collega’s. Shearing wijst
op het feit dat het publieke goed veiligheid sinds de jaren 1980 niet
meer exclusief in handen is van de overheid en voorbehouden aan
gespecialiseerde staatsorganen. De politie wordt in toenemende mate
omringd door tal van politieachtige organisaties waarvan particuliere beveiligingsbedrijven het meest opvallen. Organisaties ‘binnen’
(overheidsinstellingen), ‘voorbij’ (commerciële aanbieders), ‘onder’
(burgerinitiatieven) en ‘boven’ (transnationale instituties) de nationale staat nemen belangrijke delen van de veiligheidszorg over. De
verantwoordelijkheid voor veiligheid raakt hierdoor verspreid over
tal van publieke en private partijen, en de overheid is hier slechts één
van.
In dit verband is de opkomst van de netwerkmaatschappij voor
Shearing en zijn collega’s een belangrijk ijkpunt. Zo beschrijft
Castells in zijn monumentale werk The information age de wijze
waarop middels ICT-gebruik en het ontstaan van mondiale netwerken de positie van de overheid op een andere wijze wordt georganiseerd dan voorheen het geval was. Ook verwijzen de nodalisten naar
de machtsopvatting van Foucault met als argument dat de macht
om het veiligheidsvraagstuk in te richten niet meer in handen is van
alleen de overheid en politie. De moderne samenleving heeft niet
één centrum van waaruit macht wordt uitgeoefend, maar bestaat uit
meerdere machtscentra. Dit betekent dat het besturen van veiligheid
het resultaat is van steeds wisselende allianties tussen publieke en
private partijen en niet de uitkomst van een overheidsmonopolie op
de uitoefening van de veiligheidszorg.
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In de kritiek op de nodale oriëntatie zagen we dat er weinig
aandacht is voor de dynamiek in concrete situaties. Er wordt in de
nodale literatuur onvoldoende ingegaan op de interacties en de betekenissen die de autoriteiten aan zichzelf en elkaars handelingen in
de uitvoering van de veiligheidszorg toekennen. Hierdoor blijft het
bijvoorbeeld onduidelijk of en in welke mate er functie- en doelverschuivingen (function creep) optreden in de uitvoering van een
veiligheidsprogramma. Op dit punt mist de nodale literatuur realiteit. Dit maakt de vraag relevant hoe het werkelijkheidsgehalte van
het onderzoek naar de veiligheidszorg kan worden verhoogd. Mijn
stelling is dat dit mogelijk is door te denken vanuit de verandering
zelf, dus zonder aan een verandering vaste eindtermen te verbinden.
Dit klinkt misschien wat abstract, maar de inzet wordt duidelijk
wanneer de theoretische consequenties ervan nader worden bekeken. Denken vanuit verandering impliceert dat statische representaties van de veiligheidszorg niet meer het vertrekpunt van onderzoek
vormen. Ik denk hierbij vooral aan indelingen die de werkelijkheid
in overzichtelijke en vaste hokjes stoppen, bijvoorbeeld door haar op
te delen in dualismen als ‘publiek-privaat’, ‘micro-macro’ en ‘subjectobject’. Door dergelijke begrippenparen te gebruiken, krijg je moeilijk vat op de dynamiek in de veiligheidszorg. De dynamiek wordt
als het ware al onschadelijk gemaakt voordat ze kan worden gedacht.
Nietzsche sprak in Götzen-Dämmerung van ‘gemummificeerde
begrippen’ ([1889] 1994: 298), begrippen die de maatschappelijke
werkelijkheid een vastheid geven die ze van zichzelf niet heeft. Zo
volstaat het niet de huidige organisatie en uitvoering van de veiligheidszorg te benaderen vanuit een strikte scheiding of een simpele
optelsom van private en publieke kenmerken, zolang niet empirisch
is aangetoond welke betekenissen in een veiligheidsprogramma worden geproduceerd en duidelijk kan worden gemaakt hoe dat gebeurt.
Het relationele
De rode draad in dit boek is het Franse differentiedenken van Foucault, Deleuze en Tarde, drie denkers met verschillende soorten
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muziek die één verhaal vertellen. Zoals uit mijn analyse bleek, vertrekken zij vanuit het relationele. Dit is een gemeenschappelijk begrip
in hun werk, maar krijgt steeds een andere uitwerking. Foucault vat
het relationele samen onder de noemer ‘machtsverhoudingen’ of
‘machtsrelaties’. Volgens hem moet macht niet worden beschouwd
als een verzelfstandigd begrip, maar in relationele zin waarbij macht
zelf voorwerp is van voortdurende verandering. In het interview
‘De ethiek van de zorg voor zichzelf als vrijheidspraktijk’ stelt hij op
polemische wijze zo goed als nooit het woord macht te gebruiken:
‘En als ik het doe, is het altijd als afkorting van de uitdrukking die ik
altijd bezig: machtsverhoudingen’ (2004b: 196). De confrontatie met
Foucaults denken laat zien dat macht werkt vanuit een veelheid aan
machtsrelaties die altijd instabiel en vloeibaar zijn. Deze relaties zijn
ingebouwd in de maatschappij en doortrekken alle niveaus ervan. Op
dit punt heb ik gewezen op de machtsrelatie securiteit, die Foucault
introduceert in zijn colleges aan het Collège de France in de jaren
1978 en 1979. Met dit begrip neemt zijn machtsanalyse uit Surveiller
et punir en La volonté de savoir een andere wending. In tegenstelling
tot discipline creëert securiteit geen duidelijke segmenten of breuklijnen in de maatschappij, maar heeft ze juist de neiging verschillende
velden met elkaar te integreren in nieuwe gehelen.
De machtsrelatie securiteit neemt een aanvang in de negentiende
eeuw met het probleem van de volksgezondheid en de bestrijding
van de ziekte pokken. Bij de aanpak van de pokken gaat het om
preventieve maatregelen die de gehele bevolking betreffen, waarbij
op basis van statistische gegevens de norm wordt afgeleid en groepen in kaart worden gebracht die een potentieel risico vormen voor
elkaar of voor de samenleving als geheel. Het proces waarin de algemene kenmerken van preventie, bevolking, normering en risico zich
steeds meer aan de samenleving opdringen, heb ik securitisering
genoemd. Onder securitisering versta ik de geleidelijke bezetting van
de samenleving sinds de negentiende eeuw door technieken die de
toekomst veilig en zeker moeten stellen. Securiteit doortrekt daarbij
leefvelden als ruimtelijke ordening, welzijn, huisvesting en onderwijs
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en verbindt deze velden met elkaar in steeds groter wordende gehelen. Tekenend voor dit meanderende proces is dat veiligheid van een
defensief begrip – het afweren van indringers van buitenaf en het
bestraffen van overtreders – meer en meer een offensief begrip wordt.
Ondanks het feit dat Foucault met securiteit laat zien dat het individuele en collectieve lichaam van de bevolking wordt ingevoegd in
een nieuw vertoog van weten en macht, besteedt hij geen aandacht
aan het politieke discours dat het karakter en gebruik van securiteitstechnieken mede dicteert. Ook heb ik in mijn studie van Foucaults
machtsanalyse gesteld dat hij weinig belangstelling heeft voor het feit
dat burgers en organisaties actief betrokken willen worden in het
securiteitsvraagstuk, en zichzelf dus zien als deel van de oplossing
voor de onveiligheid in de samenleving. Bovendien heb ik erop gewezen dat securiteit bij Foucault niets te maken lijkt te hebben met mensen van vlees en bloed en de emoties en gevoelens die daarbij horen.
Ook bij Tarde zagen we dat het relationele een belangrijke rol
speelt. Zoals Foucault in zijn werk machtsrelaties introduceert zonder deze ondergeschikt te maken aan een wet of instelling, zo richt
Tarde zich op menselijke interacties zonder deze te herleiden tot
een vaste orde of onderliggende betekenisstructuur. In tegenstelling
tot de functionalistische insteek van zijn tijdgenoot Durkheim, die
het handelen van personen verklaarde aan de hand van zijn sociale
functies en geweld en macht terzijde schoof, benadrukt Tarde juist
dat handelingen in conflict met elkaar kunnen komen en gevestigde
patronen kunnen doorbreken. Daarmee richt hij de aandacht op de
alledaagsheid van het handelen en de interacties in het hier en nu.
Relevant hier is dat die alledaagsheid het denken over verandering
terugwerpt op de talloze manieren waarop we ons oriënteren in
lokale situaties en de wijze waarop meningsverschillen en conflicten
met andere personen ontstaan en worden uitgevochten.
In mijn interpretatie van Tardes werk heb ik betoogd dat hij het
relationele (hier dus opgevat als ‘sociale relaties’ of ‘interacties’)
benadert als een zelfstandige grootheid die als grond dient voor de
dynamiek in de maatschappelijke werkelijkheid. Het relationele bezit
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een zelfstandigheid die niet inherent is aan de personen die het aan
elkaar koppelt. Menselijke interacties laten zich volgens Tarde namelijk niet binden aan één moment, maar blijven zich ononderbroken
voortzetten in nieuwe reeksen en zorgen zo voor voortdurende veranderingen in de maatschappelijke werkelijkheid. We zagen dit terug
in processen van imitatie en uitvinding, twee zich vertakkende reeksen van relaties die ieder een realiteit op zichzelf vormen, maar elkaar
ook beïnvloeden. Dit betekent dat in de verspreiding allerlei nieuwe
reeksen zich vormen die elkaar kunnen kruisen waardoor nieuwe
relaties ontstaan die weer andere reeksen van imitaties en uitvindingen voortbrengen. Door nieuwe reeksen aan de bestaande toe te
voegen, blijft de mogelijkheid tot creatie open en de maatschappelijke
werkelijkheid in beweging, en dus in leven.
Van de drie auteurs komt het relationele in het denken van Deleuze
het meest expliciet naar voren. In dit verband wees ik op een verschil
tussen Foucault en Deleuze. In plaats van het gebruik dat Foucault
maakt van machtsrelaties, houdt Deleuze een pleidooi voor het productieve karakter van de notie van verlangen (‘désir’). ‘Het verlangen
laat stromen, het vloeit en snijdt, het stroomt en breekt af’, schrijven
Deleuze en Guattari (1972: 11) in L’Anti-Œdipe. Of het Deleuze daarmee lukt de machtsanalyse van Foucault te overstijgen, doet er in dit
boek minder toe dan de vraag hoe de hiervoor beschreven machtsrelaties en sociale relaties zich zodanig tot elkaar verhouden dat er
een zekere consistentie ontstaat ten opzichte van elkaar. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het concept van een assemblage, zoals deze kort
en schematisch aan de orde komt bij Deleuze. Hoewel hij dit nooit
met zoveel woorden zegt, impliceert het idee van een assemblage
dat verandering en stabiliteit in elkaar besloten liggen. Je kunt ook
zeggen dat een assemblage iets ‘relatief vasts’ is. In dit verband heb
ik een assemblage uitgewerkt als een verknoping van machtsrelaties
en sociale relaties in een specifieke omgeving, waarbij ieder element
van een assemblage weer als een assemblage kan worden gezien,
ad infinitum. Meer specifiek heb ik laten zien dat een assemblage een
eigen werkingskracht heeft; een assemblage is zelforganiserend. Deze
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z elforganiserende activiteit is gelegen in de relaties die de elementen
van een assemblage samen laten functioneren. De sturingskracht van
dit relationele proces bevindt zich dus nooit buiten een assemblage.
De uitwerking van een assemblage kan hierdoor nooit van tevoren
worden gegeven, maar kan alleen achteraf in haar dan inmiddels
gegeven orde worden doordacht.83
Dynamische begrippen
Het gebrek aan toegankelijkheid dat de drie Franse auteurs wellicht
toe is te schrijven, verdwijnt wanneer hun denken wordt gebruikt
om er instrumenten van te maken waarmee een beter begrip kan
worden gevormd van het dynamische karakter van de veiligheidszorg. Het gaat dan om denk- en onderzoeksinstrumenten die je in
staat stellen meer afstand te nemen van statische voorstellingen van
de veiligheidszorg. Je zou ook kunnen zeggen dat er meer dynamische begrippen nodig zijn om de complexiteit van de veiligheidszorg beter te kunnen begrijpen. Dynamische begrippen sluiten het
proceskarakter van de werkelijkheid in. Als zodanig hebben ze meer
betrekking op veranderlijke processen dan op vaste structuren. Ook
laten ze de uitkomst van processen open, en leggen die processen dus
niet vast aan de hand van al gegeven betekenissen.
Opmerkelijk genoeg zijn in de veiligheidsliteratuur niet zo gemakkelijk zulke begrippen te vinden. Het veiligheidsdenken wordt
sterk beheerst door wat Elias een ‘hardnekkige toestandsreductie’
([1970] 1971: 123) noemde. De stabiliteit van entiteiten wordt vooropgesteld, waarbij wordt geredeneerd vanuit de veronderstelling van
de rusttoestand als normale toestand. Ondanks het feit dat er sprake
is van een groeiende, hoewel nog steeds beperkte, belangstelling voor

83 Schepers (1995: 153) wijst erop dat de woorden ‘ordening’ en ‘orde’ beter passen in
het representatieve denken dan in het differentiedenken. Ordenen betekent vastleggen, bepalen wat iets is, waarmee het procesmatige of veranderlijke van de werkelijkheid wordt stopgezet. Ook wordt het verschil ondergeschikt gemaakt aan de
overeenkomsten van een bepaalde situatie. Het is duidelijk dat wanneer in dit boek
‘orde’ of ‘ordening’ wordt gebruikt, er altijd sprake is van een momentopname of
tijdelijke toestand.
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 etwerkachtige organisatiestructuren en de steeds complexer worn
dende veiligheidsproblematiek, kan er meer rekenschap worden gegeven van hoe zaken in relatie tot elkaar staan. Ook op een andere
wijze speelt de neiging tot toestandsreductie een rol, namelijk doordat een van haar consequenties is dat het denken over veiligheid zich
vooral richt op orde en harmonie ten nadele van conflict en strijd.
Behoud van de bestaande orde wordt vooropgesteld. Conflict wordt
opgevat als gericht op verstoring van de orde, zonder dat hierbij de
mogelijkheid wordt onderkend dat in en vanuit het conflict een kwalitatief nieuwe orde kan ontstaan.
De in dit boek geïntroduceerde securiteitsassemblage is het
belangrijkste voorbeeld van een dynamisch begrip waarin elementen in een onderlinge afhankelijkheidsrelatie staan. Een securiteits
assemblage heb ik gedefinieerd als een kortstondige of duurzame
constellatie van territoria, regels en autoriteiten. Belangrijk is dat een
securiteitsassemblage verwijst naar andere assemblages die werken
of nog moeten gaan werken en van aard verandert zodra er nieuwe
elementen aan worden toegevoegd of oude elementen eruit verdwijnen. De altijd in beweging zijnde securiteitsassemblages kunnen dus
niet worden afgebakend door er harde grenzen aan toe te schrijven en
ze af te zonderen van de rest van de maatschappelijke werkelijkheid.
De implicatie hiervan is dat het vertrekpunt van onderzoek naar de
dynamiek in de veiligheidszorg niet meer is gebonden aan klassieke
verkavelingen als ‘micro-macro’ of ‘publiek-privaat’. Het onderzoek
is dus ook niet gedwongen om oplossingen en dilemma’s te formuleren tegen de achtergrond van dergelijke tegenstellingen.
Deze benadering is op verschillende punten actueel. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de veiligheidsproblematiek nu wordt
bestuurd. Doordat veiligheid te belangrijk is om alleen aan de politie
over te laten, wordt de aanpak ervan niet langer gezien als een zaak
van enkel het strafrechtelijke apparaat. Ook energiebedrijven, zorg
instellingen, verzekeringsbedrijven, burgers en winkeliers voor wie
de aanpak van veiligheid vaak slechts een afgeleide functie is, zijn verantwoordelijk geworden. De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling
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laat zich het meest duidelijk karakteriseren door een integrale aanpak van veiligheid. Integraal duidt op volledigheid. Kenmerkend
voor het integrale veiligheidsbeleid is dat er enerzijds rekening wordt
gehouden met alle factoren die de veiligheid kunnen bedreigen of
bevorderen en anderzijds dat de zorg voor veiligheid een gedeelde
verantwoordelijkheid is van publieke en private partijen. Illustratief
is de Achter de voordeur-aanpak van stedelijke interventieteams,
waarvan het doel tezelfdertijd preventief en repressief is. De teams
hebben een wisselende samenstelling, maar bestaan meestal uit de
politie, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van
hulp- en zorginstellingen. Via het opsporen van strafbare feiten en
het toepassen van preventieve interventies op velden als onderwijs en
huisvesting wordt beoogd de leefbaarheid en veiligheid in buurten te
verbeteren.
Om een securiteitsassemblage tot een hanteer begrip te maken
voor de bestudering van de dynamiek in de veiligheidszorg, heb ik
er twee niveaus in onderscheiden. Zo is er het molaire niveau van de
doelstellingen en afspraken die worden gemaakt om de onveiligheid
terug te dringen. Maar ook handelingen met een grote mate van voorspelbaarheid heb ik gedefinieerd als molair, bijvoorbeeld technische
routines, dagelijkse rituelen en het formele taalgebruik van de autoriteiten. In de regel gaat de aandacht van het veiligheidsonderzoek
uit naar het molaire niveau van een assemblage en de behaalde resultaten van de werkwijze. Het molaire is echter slechts één beschrijvingsniveau om hypothesen uit af te leiden hoe veranderingen in
de veiligheidszorg werken. Tegelijkertijd is er een moleculair niveau
dat niet binnen de ‘gewone’ stelsels van representatie kan worden
gedacht. Het molaire is dan zo’n gewoon stelsel van representatie. De
vaststelling dat een veiligheidsprogramma een ordentelijk geheel is
met een duidelijke voorbereiding, besluit en uitvoering, is daarom te
simpel. Er zullen ook altijd gebeurtenissen en interacties zijn die over
elkaar heen buitelen zonder dat de autoriteiten er veel grip op hebben. Het is deze alledaagsheid die naar mijn mening continu doorwerkt in de veiligheidszorg en die zich onverwacht en ongedacht kan
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ontwikkelen. Om de Amerikaanse schrijver Paul Auster te citeren:
‘Als iets niet waarschijnlijk is, wil het nog niet zeggen dat het ook niet
gebeurt.’ Op dit punt heb ik gewezen op moleculaire processen die
zichzelf sturen en een eigen dynamiek hebben, en die op gespannen
voet staan met de structuur die van bovenaf is opgelegd. Zo worden
veiligheidsmaatregelen altijd genomen op molair niveau, maar worden ze tegelijkertijd bepaald door moleculaire processen.
De gevolgen doordenken
De verleiding bestaat om het molaire en het moleculaire als twee
verschillende niveaus te begrijpen waarbij kennistheoretische claims
voorbehouden zijn aan het molaire niveau en ontologische claims
aan het moleculaire. Het gevaar van deze reductie is dat het samengestelde karakter van het molaire en moleculaire in de analyse van de
veiligheidszorg uit beeld verdwijnt. Samengesteld duidt op het feit dat
de spanning tussen het moleculaire en het molaire blijvend is doordat beide niveaus gelijktijdig spelen en voortdurend in elkaar grijpen.
Het onderscheid tussen beide niveaus in een securiteitsassemblage
is daarom vooral bruikbaar als analytisch onderscheid. Om verwarring te voorkomen, spreek ik ook liever van ‘sensibiliserende instrumenten’, een term van Giddens (1984: 326), die een onderzoeker
ontvankelijk maken voor fenomenen die hem eerder ontgingen en
hem kunnen helpen bij de interpretatie van zijn bevindingen. Gegeven het begrippenapparaat dat ik in dit boek heb ontwikkeld, wil ik
tot besluit de consequenties ervan bespreken met betrekking tot drie
onderwerpen. Het zijn onderwerpen die achtereenvolgens te maken
hebben met de uitvoering van de veiligheidszorg, de effecten van de
nieuwe maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving en de
democratische controle op de activiteiten van de deelnemende partijen.
Terugkerende problemen
Wanneer het moleculaire als leidraad of beschrijvingsniveau van
onderzoek naar veiligheid wordt genomen, dan zie je dat zich stukje
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bij beetje een heel andere wereld ontplooit dan die waar politici en
beleidsmakers zich op beroepen. In de praktijk blijkt de wereld van
veiligheid muddier and messier dan het molaire wil of kan laten zien.
In de aanpak van wegtransportcriminaliteit waren dat de uitvindingen, om Tarde aan te halen, van de schade-experts om de politie
sneller tot actie te bewegen, bijvoorbeeld door zelf in te breken in
een loods waarvan men weet dat er gestolen spullen in zijn opgeslagen. Bij de bestrijding van de hennepteelt bewijzen de zelf ontworpen motivatietactieken van de deelnemers dat het ontmantelen
van plantages meer is dan alleen een instrumentele toepassing van
handhavingsmaatregelen. De samenwerking is vooral een kwestie
van duwen en trekken tussen de autoriteiten. En de bij de Collectieve
Winkelontzegging aangetroffen alternatieve sancties van de winkeliers om overlastgevend gedrag te bestraffen, verwijzen ook al naar
iets wat zich op een radicale manier onttrekt aan wat wettelijk is geregeld of formeel is vastgelegd in het convenant met de lokale overheid.
Als het erom zou gaan aan te tonen waardoor deze cases representatief zijn voor het ontwikkelde dynamische perspectief op de
veiligheidszorg, dan gaat het er niet om nog meer empirische data te
verzamelen. Het gaat erom regelmatigheden op te sporen die inzicht
kunnen geven in wat in een bepaalde casus onbelangrijk is en wat
elementair. Enerzijds bleken gebeurtenissen en interacties op een
moleculair niveau vaak nauwelijks zichtbaar of merkbaar te zijn.
Omgekeerd hebben ze wel de potentie om een securiteitsassemblage
open te breken of op hol te doen slaan, wat betekent dat een bestaand
veld van ordeningen wordt opengebroken en richtingen opgaat die
niet van hogerhand zijn afgesproken of in officiële documenten zijn
vastgelegd. Anderzijds heb ik laten zien dat je in de veiligheidszorg
op uiteenlopende wijzen wordt geconfronteerd met het moleculaire. De conclusie hieruit is dat de onderzochte assemblages vooral
instabiele gehelen zijn die het maakbaarheidsdenken op de helling
zetten. En juist dit maakbaarheidsdenken, dat stoelt op een antropocentrische visie waarin de mens de maat is van alle dingen, is nog
steeds richtinggevend in veel veiligheidsbeleid. Ik heb laten zien dat
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dit denken een rationeel-mechanische benadering is van de onderhavige problematiek. De consequentie hiervan is dat de complexiteit
van de werkelijkheid op een laag niveau wordt gefixeerd. Veel van
de gevonden resultaten in het empirische onderzoek komen namelijk
niet door de afwezigheid van sterke molaire instrumenten, maar juist
door de aanwezigheid van sterke moleculaire processen. Dit is niet
per definitie problematisch en hoeft op zich ook niet verkeerd te zijn.
Het betekent wel dat je je voortdurend bewust moet zijn van zelf
organiserende processen waarop van buiten weinig tot geen controle
is en die anders werken dan op het molaire niveau van de aanpak van
veiligheid.
Doordat interacties en gebeurtenissen nooit volledig uitkristalliseren en zich voortdurend in alle richtingen blijven vertakken, is het
onvermijdelijk dat bepaalde zaken zijn uitvergroot. Illustratief is het
stichten van een brandje om de politie naar een loods met gestolen
spullen te laten komen. Een dergelijke uitvergroting kan leiden tot
een (over)simplificering van het moleculaire en een verkeerde indruk
geven van de aard van de samenwerking in de onderzochte securiteitsassemblages. In het overgrote deel van de gevallen is er sprake
van veel collegialiteit over en weer en zijn de autoriteiten positief over
de inzet van hun collega’s en de resultaten die worden behaald. Toch
valt op dat er zich in de onderzochte assemblages tal van problemen
voordoen waarvoor de klassieke staatshandhaving juist beoogde een
oplossing te geven. Zo stelde de klassieke staat zich tot doel om op
een verantwoordelijke wijze de problemen op te lossen die het gevolg
waren van belangentegenstellingen, coördinatieproblemen, machtsmisbruik en willekeur wanneer burgers langs eigen weg hun belangen moesten beschermen. Eerder liet ik zien dat de aanpak van de
wegtransportcriminaliteit wordt gekenmerkt door tegengestelde
belangen tussen verzekeraars en de politie. Hierin ligt ook een verklaring voor het feit dat schade-experts zich in hun onderzoeken
gaan gedragen als politiemannen. Tegelijkertijd blijkt uit de aanpak
van de stedelijke interventieteams dat samenwerking geenszins een
gegeven is. Zo komt de beoogde integrale aanpak onvoldoende van
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de grond doordat de autoriteiten zich sterker met hun eigen organisatie identificeren dan met het gemeenschappelijke doel van het
interventieteam. Hier heeft het molaire niveau een mate van robuustheid die ervoor zorgt dat het afwijkende handelingen eenvoudig kan
opvangen. Hoe verschillend de casussen dan ook zijn, ze hebben
gemeenschappelijk dat wanneer veiligheid niet langer via de staat
wordt gehandhaafd, dezelfde problemen blijken terug te keren die
de staat juist wilde oplossen. Deze zaken kunnen dus niet worden
tenietgedaan, hoogstens worden gecontroleerd.
Selectieve uitsluiting
Nieuwe securiteitsassemblages hebben de stad opengelegd en
beheersbaar gemaakt. Tegelijkertijd brengen deze assemblages burgers bij elkaar in nieuwe gehelen. Deze combinatie is misschien wel
een van de meest opvallende aspecten van het beschreven securitiseringsproces. In dat proces, ik gaf het al eerder aan, worden steeds
meer gebieden benaderd vanuit het begrip veiligheid en worden veiligheidstechnieken ook op steeds ruimere schaal toegepast. Samen
lijken deze veranderingen het verhaal te vertellen van een samen
leving die zich naar het veiligste punt toe beweegt. Maar ze gaan ook
gepaard met een toenemend verlies aan democratische controle en
processen van uitsluiting. Hiermee dringt de vraag zich op hoe veiligheid ongelijkheid kan faciliteren en een rol speelt in morele vraagstukken over het wel of niet toegang hebben tot delen van de stad.
Welke burgers tellen mee en welke niet?
Immuniteit en afscherming zijn een steeds grotere rol gaan spelen
in de stedelijke ruimte. Een goed voorbeeld hiervan zijn de opvallende markeringen in het landschap die dienen als fysiek bewijs van
een eigen levensstijl, bijvoorbeeld de hoge hekken, dikke muren en
bewaakte poorten van gated communities. Naast de fysieke architectuur van deze afgebakende plaatsen heb ik gewezen op een nog
complexer fenomeen. Ook securiteitsassemblages als stedelijke interventieteams en de Collectieve Winkelontzegging maken duidelijk dat
veiligheid als sociaal probleem niet los kan worden gezien van haar
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ruimtelijke dimensie. Deze assemblages eisen hun eigen plaats in de
stad op en hebben de capaciteit om hierbij nieuwe grenzen te trekken en te controleren. Relevant hier is dat deze grenzen een andere
realiteit hebben voor verschillende groepen in de samenleving. Dat
bewijst de Collectieve Winkelontzegging waarmee overtreders een
jaar lang de toegang kan worden ontzegd tot grote delen van de binnenstad. Bepaalde personen worden zo uitgesloten van de binnenstad
en de voorzieningen die ter plekke zijn, een groep burgers die ik met
de term margizens heb aangeduid. De aloude sanctie van verbanning
lijkt te zijn teruggekeerd.
De situatie dat steeds meer personen de toegang wordt ontzegd
tot bepaalde plaatsen en de voorzieningen ter plekke komt in meer
landen voor. Zo hebben Beckett en Herbert (2009) onderzocht op
welke manieren ongewenste personen worden geweerd uit verschillende gebieden in de Amerikaanse stad Seattle en hoe die personen hier zelf op reageren. Zij concluderen dat vooral arme mensen
worden verbannen, met de zwarte bevolking als grootste slachtoffer van het nieuwe veiligheidsbeleid. Doel van de verbanning is het
verbeteren van de kwaliteit van de betreffende plek. Een ander doel
dat de verbanning moet rechtvaardigen, is dat mensen die worden
uitgesloten ‘worden aangemoedigd op te houden met hun deviante
gedrag’ (Beckett & Herbert 2009: 105). In hun boek Banished geven
de auteurs verschillende argumenten waarom ze de voorkeur geven
aan de term verbanning boven die van uitsluiting. Zo willen ze met
‘verbanning’ de dwingende macht van de overheid benadrukken om
mensen met een bevel te kunnen weren van bepaalde plaatsen. Ook
willen ze met de term de aandacht vestigen op het punitieve karakter
van de maatregel. De problemen van de personen in kwestie, dikwijls
dakloos en drugsverslaafd, worden vooral gezien als criminele problemen. Bovendien sluit de term nauw aan bij de beleving van de personen die worden uitgesloten. Ook Van de Bunt en Van Swaaningen
(2004) wijzen erop dat op tal van terreinen vormen van verbanning
worden ontwikkeld of uitgevoerd. Onder verbanning verstaan zij
‘het tijdelijk of permanent weren van daders of potentiële daders uit
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bepaalde plaatsen of functies’ (2004: 674). Voorbeelden die ze noemen zijn de ISD-maatregel en de Wet Bibob.
Hoewel geen enkele term volmaakt is, lijkt het op voorhand dat
verbanning als term te algemeen is en te weinig oog heeft voor de
machtsrelatie securiteit waarin de techniek wordt uitgeoefend. In de
vorige hoofdstukken heb ik juist laten zien dat het insluiten en uitsluiten van personen steeds afhankelijk is van een specifieke assemblage, met ieder hun eigen regels en straffen. Daarbij zagen we dat
een assemblage niet scherp is afgesneden en voortdurend verandert:
van vorm, van bereik, van inhoud, van doel. Ik prefereer daarom de
term selectieve uitsluiting vanwege zijn meer specifieke betekenis.
‘Selectieve uitsluiting’ gaat namelijk verder dan de aan de overheid
gekoppelde term van verbanning, wat Foucault klassieke macht of
de macht van de wet noemde. ‘Selectieve uitsluiting’ verwijst naar
wat er gebeurt als personen zich niet houden aan door lokale partijen
ingestelde leefregels. Dit zijn ontwikkelingen waarvan we ons zelden
bewust zijn, maar die wel een bepalende invloed uitoefenen op het
leven in de stad.
Afnemende rechtsbescherming
Ik heb erop gewezen dat securiteit en de middelen van controle een
sterk territoriale insteek hebben. De regulering van de stedelijke
ruimte zet zich door via de beschreven securiteitsassemblages. Daarbij wordt de behoefte aan controle versterkt door eigen vormen van
toegang, informatie, beheer, regels en sancties. Dit roept vragen op
naar de democratische controle op een en ander. Dikwijls blijken veranderingen die als vernieuwing in de veiligheidszorg worden gezien
en veranderingen in problematische zin twee kanten van dezelfde
medaille te zijn. Zo kunnen de belangen van partijen als winkeliers
en verzekeraars op gespannen voet staan met een solide borging van
publieke belangen als algemene toegankelijkheid en gelijke behandeling. Het probleem is dus wat er gebeurt als de elementen overheid
en publiek belang in belangrijke mate worden losgekoppeld doordat
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een optimale veiligheidszorg zich niet meer goed vanuit de nationale
staat laat organiseren.
Binnen de onderzochte assemblages blijken zich tal van moeilijke gevallen voor te doen. We zagen dit in de behandeling van de
Collectieve Winkelontzegging en iets vergelijkbaars hebben we ook
gezien bij de informatiedeling tussen politie en verzekeraars in de
aanpak van de wegtransportcriminaliteit. Ik citeerde daarin diverse
respondenten, die dikwijls spraken over bijzondere manieren om
informatie op te slaan en met elkaar te delen om de opsporing en het
voorkomen van criminaliteit en overlast te verbeteren. Zo kwam het
fenomeen van het smoelenboek ter sprake en ook wees ik erop hoe
schade-experts en politie onder tafel informatie aan elkaar doorgeven, waarbij ze een eigen taal spreken om elkaar op de hoogte te stellen van relevante feiten in de parallelle onderzoeken. Het gaat hierbij
telkens om uitvindingen die sterk verschillen van de wet, ook al steunen ze hier en daar op bepaalde juridische regels en verboden. Ook
werd duidelijk dat de rechtsbescherming in de securiteitsassemblages
niet hetzelfde is geregeld. Zo kunnen mensen met een Collectieve
Winkelontzegging hiertegen in beroep bij de plaatselijke ondernemersvereniging. Maar ik heb ook laten zien dat dit een verzwakte
mogelijkheid is om je te beroepen op je rechten. Overtreders wordt
weliswaar een mogelijkheid tot beroep gegeven, maar een dergelijke
rechtsingang biedt minder juridische waarborgen dan het strafrecht. Positief bedoelde maatregelen kunnen zo negatief uitpakken
voor sommige burgers. Op dit punt heb ik gesproken van een nieuw
gebied van ge- en verbodsbepalingen waarin veel minder eisen aan
de rechtsbescherming worden gesteld dan in het klassieke strafrecht:
het quasi-strafrecht.
Participeren in de veiligheidszorg betekent niet alleen deelnemen
aan maar ook het afleggen van publieke verantwoording over je handelen. Hoe gerechtvaardigd en overtuigend de maatregelen volgens
de betrokken partijen dan ook mogen zijn, juist ten tijde van al deze
veranderingen is de veiligheidszorg gebaat bij meer duidelijkheid
over de aard en reikwijdte van de genomen maatregelen. Hoe valt
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bijvoorbeeld het onderhands delen van informatie in de aanpak van
de wegtransportcriminaliteit te rijmen met iemands rechten op privacy, in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe
verhoudt het winkelverbod zich tot het recht binnen een land te gaan
en staan waar je wilt, de zogenoemde vrijheid van verplaatsing die
is neergelegd in artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM? Is
het weren van overtreders voor de periode van een jaar tot alle deelnemende winkels wel een proportionele sanctie, waar politie en het
Openbaar Ministerie hun praktische medewerking aan moeten verlenen (zie ook: Rb. Almelo 8 januari 2010, LJN BK8911)? Ik besef dat
het makkelijker is dergelijke vragen te stellen dan ze te beantwoorden,
maar antwoorden moeten er wel komen. Een antwoord zou kunnen
luiden: meer duidelijkheid kan worden verkregen wanneer partijen
op een systematische en transparante wijze verantwoording afleggen over de invulling en uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.
Dat kan door een meer deugdelijke en functionele invulling van het
systeem van geconditioneerde zelfregulering (in plaats van klassieke
regulering), dat wil zeggen, zelfregulering binnen de door de overheid gestelde grenzen. De overheid stelt hierin duidelijke randvoorwaarden aan het te bereiken resultaat. Die randvoorwaarden kunnen
inhoudelijk van aard zijn, maar kunnen ook betrekking hebben op
de te volgen procedure. Hierbij is er sprake van een bepaald minimum aan randvoorwaarden en tegelijkertijd van een reële ruimte
voor zelfregulering (o.a. Overkleeft-Verburg 1998). Op dit moment
valt echter vooral op hoe weinig interesse de overheid heeft in de
vraag wat de nieuwe partijen doen met hun verantwoordelijkheid in
de veiligheidszorg. Niet alleen hoeven die partijen nauwelijks verantwoording af te leggen, de overheid stuurt ook niet op het voorkomen
van misbruik van verantwoordelijkheden.
Slot
Het doel van dit boek is te komen tot een dynamisch perspectief op
de veiligheidszorg. Hiervoor heb ik naar antwoorden gezocht in het
Franse differentiedenken, hoewel ik ook veel inzichten uit andere
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disciplines heb gebruikt. Aan de hand van het werk van Foucault,
Deleuze en Tarde heb ik een begrippenapparaat ontwikkeld dat het
mogelijk maakt te denken vanuit de verandering zelf in relatie tot
de ordening door veiligheid. Op die manier zijn tal van begrippen
die zich richten op vaste voorstellingen van de veiligheidszorg, en
die sterk doorwerken in onze ideeën en denkbeelden over veiligheid,
geproblematiseerd. De ordening van de samenleving door veiligheid
kan namelijk moeilijk een exacte wetenschap worden genoemd. Hoe
goed het veiligheidsbeleid van tevoren ook is bedacht en voorbereid,
het lijkt onvermijdelijk dat ongerijmdheden en toevalligheden een
rol van betekenis spelen. In veiligheidsprogramma’s treden bijvoorbeeld functie- en doelverschuivingen op die niet zijn te herleiden tot
de eigenschappen van het geheel of tot een van de elementen afzonderlijk. Dat maakt het voor bestuurders en beleidsmakers, maar ook
voor wetenschappers, moeilijk – en eigenlijk onmogelijk – om er
definitief grip op te krijgen. Je zou willen denken dat dit voor zich
spreekt, maar wie de veiligheidsliteratuur leest, ziet dat dit niet het
geval is. Het dynamische karakter van veiligheid is niet weg te organiseren, maar is inherent aanwezig in de veiligheidszorg.

413

Orde in veiligheid.indd 413

23-8-2012 14:49:24

Orde in veiligheid.indd 414

23-8-2012 14:49:24

literatuur

Abrahamsen, R. & M.C. Williams (2009) ‘Security beyond the state. Global
security assemblages in international politics’. In: International Political
Sociology, 3, p. 1-17.
Adler, P.A. & P. Adler (eds.) (2003) Constructions of deviance. Social power,
context, and interaction. Belmont: Thomson/Wadsworth.
Agamben, G. (2004) ‘Nee tegen biopolitieke tatoeage’. In: Le Monde, 10 januari
2004, www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=133 (bezoekdatum:
8 augustus 2011).
Alliez, E. (2001) ‘Différence et répétition de Gabriel Tarde’. In: Multitude Web,
(7), p. 171-176.
Alliez, E. (2009) ‘Gabriel Tarde’. In: G. Jones & J. Roffe (eds.), Deleuze’s
philosophical lineage. Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 209-218.
Anderson, B. (1983) Imagined communities. Reflections on the origin and
spread of nationalism. London: Verso (editie 2006).
Appadurai, A. (1996) Modernity at large. Cultural dimensions of globalization.
Minneapolis: The University of Minnesota Press.
Augé, M. (1992) Non-places. Introduction to an anthropology of
supermodernity. London: Verso.
Augoyard, J.-F. & H. Torgue (2005) Sonic experience. A guide to everyday
sounds. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
Avelino J., B. Barboza, J.C. Araya, C. Fonseca, F. Davrieux, B. Guyot & C. Cilas
(2005) ‘Effects of slope exposure, altitude and yield on coffee quality
in two altitude terroirs of Costa Rica, Orosi and Santa María de Dota’.
In: Journal of the science of food and agriculture, 85, p. 1869-1876.
Bachelard, G. (1958) La poétique de l’espace. Paris: Presses Universitaires de
France.
Bacon, F. (2001) Essays, civil and moral. New York: Bartleby.com.

Orde in veiligheid.indd 415

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Badiou, A. ([1993] 2005) L’éthique. Essai sur la conscience du mal. Vertaald als:
De ethiek. Essay over het besef van het kwaad. Utrecht: IJzer.
Badiou, A. (1997) Deleuze. ‘La clameur de l’Être’. Paris: Hachette.
Balkema, J.P. (1987) ‘Strafrecht en quasi-strafrecht. Terug naar af…’.
In: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en geweten. Liber amicorum
J. Remmelink. Arnhem: Gouda Quint, p. 21-36.
Balzacq, T. (ed.) (2011) Securitization theory. How security problems emerge
and dissolve. London/New York: Routledge.
Banyan, M.E. (2008) ‘Making civic capacity work through business
improvement districts’. In: Public Administration Review, 68 (5),
p. 933-936.
Barham, E. (2003) ‘Translating terroir. The global challenge of French AOC
labeling’. In: Journal of rural studies, 19, p. 127-138.
Barry, A. & N. Thrift (2007) ‘Gabriel Tarde. Imitation, invention and economy’.
In: Economy and Society, 36 (4), p. 509-525.
Bauman, Z. (1999) In search of politics. Stanford: Stanford University Press.
Bauman, Z. (2000) Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Z. (2006) Liquid times. Living in an age of uncertainty. Cambridge:
Polity Press.
Bayley, D.H. & C. Shearing (1996) ‘The future of policing’. In: Law & Society
Review, 30 (3), p. 585-606.
Bayley, D.H. & C. Shearing (2001) The new structure of policing. Description,
conceptualization, and research agenda. Washington D.C.: National
Institute of Justice.
Beavon, R. & A. Jarvis (2003) Nelson advanced science. Structure, bonding and
main group chemistry. Cheltenham: Nelson Thornes.
Beccaria, C. ([1764] 1982) Dei delitti e delle pene. Vertaald als: Over misdaden
en straffen. Antwerpen: Kluwer.
Beck, U. ([1986] 1992) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Vertaald als: Risk society. Towards a new modernity. London: Sage (editie
2007).
Beck, U. (1999) World risk society. Cambridge: Polity Press.
Beck, U. (2002) ‘The terrorist threat: World risk society revisited’. In: Theory,
Culture & Society, 19 (4), p. 39-55.

416

Orde in veiligheid.indd 416

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Beck, U. & J. Willms (2004) Conversations with Ulrich Beck. Cambridge: Polity
Press.
Beckett, K. & S. Herbert (2009) Banished. The new social control in urban
America. New York: Oxford University Press.
Beirne, P. (1987) ‘Between classicism and positivism: Crime and penalty in the
writings of Gabriel Tarde’. In: Criminology, 25 (4), p. 785-819.
Beirne, P. (1993) Inventing criminology. Essays on the rise of ‘homo criminalis’.
Albany: State University of New York Press.
Beirne, P. (ed.) (1994) The origins and growth of criminology. Essays on
intellectual history, 1760-1945. Aldershot/Brookfield: Dartmouth
Publishing Company.
Beirne, P. (2001) ‘Introduction to the transaction edition’. In: G. Tarde, Penal
Philosophy (1912). New Jersey: Transaction Publishers, p. xi-xix.
Bennet, T. (1998) ‘Crime prevention’. In: M. Tonry (ed.), The handbook of crime
and punishment. London: Oxford University Press, p. 369-402.
Bennet, T., D. Farrington & K. Holloway (2003) The effectiveness of
Neighbourhood Watch. Pontypridd: University of Glamorgan.
Berg, M. van den (2008) ‘Boeventuig of vernieuwers? Rotterdamse
interventieteams zetten rechtvaardigheid op het spel’. In: Tijdschrift voor
sociale vraagstukken, 1-2, p. 8-12.
Bergmans, S. (2007) De juridische gevolgen van hennepteelt in (huur)woningen.
Verdere regulering - een verbetering van het softdrugsbeleid. Tilburg: Celsus
Juridische Uitgevers.
Bernstein, P.L. (1998) Against the gods. The remarkable story of risk. New York:
John Wiley & Sons.
Bey, H. (1991) T.A.Z. The temporary autonomous zone. Ontological anarchy,
poetic terrorism. New York: Autonomedia.
Bijlsma, L., M. Galle & J. Tennekes (2010) ‘De herbergzame ruimte van de
stadswijk’. In: Justitiële verkenningen, 5, p. 90-111.
Blakely, E.J., & M.G. Snyder (1997) Fortress America. Gated communities in the
United States. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
Blandy, S., D. Lister, R. Atkinson & J. Flint (2003) Gated communities. A
systematic review of research evidence. CNR Summary 12: Sheffield Hallam
University & University of Glasgow.

417

Orde in veiligheid.indd 417

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Blumer, H. (1969) Symbolic interactionism. Perspective and method. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Boomkens, R. (2006) De nieuwe wanorde. Globalisering en het einde van de
maakbare samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
Boomkens, R. (2008) ‘De continuïteit van de plek. Van de maakbare naar de
mondiale stad’. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein, 15,
p. 6-17.
Borgers, M.J. (2007) De vlucht naar voren. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
Bourdieu, P. (1979) La distinction. Critique sociale du jugement. Paris:
Les Éditions de Minuit.
Boutellier, H. (1993) Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van
criminaliteit in een postmoderne cultuur. Nijmegen: SUN.
Boutellier, H. (2002) De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen
rond misdaad en straf. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Boutellier, H. (2007) ‘De profeet van een steeds merkwaardiger land. Essay
naar aanleiding van De staat van verschil van Paul Frissen’. In: Tijdschrift
voor Sociale Vraagstukken, 61, p. 15-19.
Boutellier, H. (2008) ‘Nodale orde. Veiligheid en burgerschap in een
netwerksamenleving’. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid
en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, p. 151-173.
Boutellier, H. (2011) De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van
een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Boutellier, H. & B. van Stokkom (1995) ‘Consumptie van veiligheid. Van
verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat’. In: Justitiële verkenningen, 5,
p. 96-112.
Bovenkerk, F. (2008) ‘De commerciële teelt van hennep in Nederland en
het probleem van de georganiseerde misdaad’. In: T. Decorte (red.),
Cannabisteelt in de lage landen. Perspectieven op de Cannabismarkt in
België en Nederland. Leuven: Uitgeverij Acco, p. 175-184.
Bovenkerk, F. & W.I.M. Hogewind (2002) Hennepteelt in Nederland: het
probleem van de criminaliteit en haar bestrijding. Utrecht: Willem Pompe
Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

418

Orde in veiligheid.indd 418

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Bowen, S. & A.V. Zapata (2009) ‘Geographical indications, terroir, and
socioeconomic and ecological sustainability. The case of tequila’. In:
Journal of rural studies, 25, p. 108-119.
Braithwaite, J. (1989) Crime, shame and reintegration. New York: Cambridge
University Press.
Broekhuizen, J., R. van Steden & H. Boutellier (2010) ‘Versnipperde regie.
De positie van gemeente in een lokaal veiligheidsnetwerk’. In: Tijdschrift
voor veiligheid, 9 (3), p. 21-33.
Brooks, L. (2008) ‘Volunteering to be taxed. Business improvement districts
and the extra-governmental provision of public safety’. In: Journal of
Public Economics, 92, p. 388-405.
Brouwers, J. (1981) Bezonken rood. Amsterdam: De Arbeiderspers.
Brouwers, J. (2007) Datumloze dagen. Amsterdam: Atlas.
Brown, P. (2008) ‘Business improvement districts. An overview’. In: Local
Economy, 23 (1), p. 71-75.
Bruinsma, G.J.N. & F. Bovenkerk (1996) ‘Deelonderzoek II. Branches’. In:
Parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden, Inzake Opsporing;
enquête opsporingsmethoden, Eindrapport. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Brummelkamp, G. & M. Linssen (2006) Inventarisatie administratieve
belasting van de politie. Vooronderzoek ter identificatie van knelpunten.
Zoetermeer: EIM.
Bryson, B. (2003) A short history of nearly everything. London: Doubleday.
Bunt, H. van de (2007) ‘Muren van stilzwijgen’. In: H. van de Bunt e.a.
(red.), Drie perspectieven op sociale controle. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, p. 113-136.
Bunt, H. van de & R. van Swaaningen (2004) ‘Van criminaliteitsbestrijding
naar angstmanagement’. In: E.R. Muller (red.), Veiligheid. Studies over
inhoud, organisatie en maatregelen. Alphen aan den Rijn: Kluwer,
p. 663-677.
Burchell, G., C. Gordon & P. Miller (eds.) (1991) The Foucault effect. Studies in
governmentality. Chicago: The University of Chicago Press.
Burris, S. (2004) ‘Governance, microgovernance and health’. In: Temple Law
Review, 77, p. 335-362.

419

Orde in veiligheid.indd 419

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Burris, S., P. Drahos & C.D. Shearing (2005) ‘Nodal governance’. In: Australian
Journal of Legal Philosophy, 30, p. 30-57.
Burris, S., M. Kempa & C. Shearing (2008) ‘Changes in governance. A crossdisciplinary review of current scholarship’. In: Akron Law Review, 41 (1),
p. 1-66.
Burroughs, W.S. (1959) Naked lunch. New York: Grove Press Inc. (twaalfde
druk).
Burroughs, W.S. (1990) Interzone. New York: Penguin Books.
Buruma, Y. (2005) De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van
misdaadbestrijding. De Haag: Boom Juridische uitgevers.
Buzan, B., O. Wæver & J. de Wilde (1998) Security. A new framework for
analysis. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers.
Caem, B. van (2008) Verborgen kracht. Burgerparticipatie op het vlak van
veiligheid. Amsterdam: Dynamics of Governance, FSW, VU.
Castells, M. (1996) The information age. Economy, society and culture. The rise
of the network society, volume I. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. (editie
2001).
Castells, M. (1997) The information age. Economy, society and culture. The
power of identity, volume II. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. (editie
2001).
Castells, M. (1998) The information age. Economy, society and culture. End of
millennium, volume III. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. (editie 2000).
Christie, N. (1993) Crime control as industry. Towards gulags, Western style.
New York: Routledge (editie 1994).
Chun, Y.H. & H.G. Rainey (2005) ‘Goal ambiguity in U.S. federal agencies’.
In: Journal of Public Administration Research and Theory, 15 (1), p. 1-30.
Clarke, V. & J. Eck (2003) Become a problem-solving crime analyst in 55 small
steps. London: Jill Dando Institute of Crime Science.
Cohen, S. (1979) ‘The punitive city. Notes on the dispersal of social control’.
In: Contemporary Crises, 3, p. 339-363.
Cohen, S. (1985) Visions of social control. Crime, punishment and classification.
Cambridge: Polity Press.
Coleman, J.S. (1990) Foundations of social theory. Cambridge: Harvard
University Press (editie 1994).

420

Orde in veiligheid.indd 420

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Colley, S. (1999) ‘Betting on bids’. In: The American City & County, 114 (15),
p. 21-31.
Colquhoun, P. (1806) A treatise on the police of the metropolis. London:
Printed for J. Mawman.
Cornelissen, E. & T. Brandsen (2007) Handreiking ‘Achter de voordeur’. Een
verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke Achter de voordeurprojecten. Rotterdam: SEV.
Cornelissen, E. & T. Brandsen (2008) ‘Kritiek op huisbezoeken is vrijblijvend’.
In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 5, p. 6-9.
Crawford, A. (1999) The local governance of crime. Appeals to community and
partnerships. Oxford: Oxford University Press (editie 2004).
Crawford, A. (2003) ‘“Contractual governance” of deviant behavior’. In:
Journal of Law and Society, 30 (4), p. 479-505.
Crawford, A. (2006a) ‘Networked governance and the post-regulatory state?
Steering, rowing and anchoring the provision of policing and security’.
In: Theoretical Criminology, 10 (4), p. 449-479.
Crawford, A. (2006b) ‘Policing and security as “club goods”. The new
enclosures?’. In: J. Wood & B. Dupont (eds.), Democracy, society and the
governance of security. Cambridge: Cambridge University Press, p. 111-138.
Crawford, A. (2009) ‘Governing through anti-social behaviour. Regulatory
challenges to criminal justice’. In: The British Journal of Criminology, 49
(6), p. 810-831.
Davis, M. (1992) City of quartz. Excavating the future in Los Angeles. New
York: Vintage Books.
Davis, M. (1998) Ecology of fear. Los Angeles and the imagination of disaster.
New York: Vintage Books.
De Bolle, L. (2009) ‘Ontologie & eenzinnigheid’. In: E. Romein,
M. Schuilenburg & S. van Tuinen (red.), Deleuze compendium.
Amsterdam: Boom, p. 360-371.
De Cauter, L. (2004) De capsulaire beschaving. Over de stad in het tijdperk van
de angst. Rotterdam: NAi Publishers.
De Sola-Morales, I. (1996) ‘Terrain vague’. In: Quaderns 212 Tierra-Agua.
Barcelona: Collegio de Arquitectos de Catalunya, p. 34-44.

421

Orde in veiligheid.indd 421

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Decorte, T. & D. Zaitch (red.) (2009) Kwalitatieve methoden en technieken in de
criminologie. Leuven: Acco.
DeLanda, M. (1991) War in the age of intelligent machines. New York: Swerve
Editions (vierde editie 1998).
DeLanda, M. (2006) A new philosophy of society. Assemblage theory and social
complexity. London: Continuum.
Deleuze, G. (1953) Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon
Hume. Paris: Presses Universitaires de France.
Deleuze, G. (1962) Nietzsche et la philosophie. Paris: Presses Universitaires de
France (editie 1999).
Deleuze, G. (1963) La philosophie critique de Kant. Doctrine des facultés. Paris:
Presses Universitaires de France (editie 1991).
Deleuze, G. (1966) Le Bergsonisme. Paris: Presses Universitaires de France.
Deleuze, G. (1968) Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de
France (editie 2003).
Deleuze, G. (1969) Logique du sens. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. (1981) Francis Bacon. Logique de la sensation. Paris: Éditions de la
Différence.
Deleuze, G. (1983) Cinema-1. L’Image-mouvement. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. (1986) Foucault. Paris: Éditions de Minuit (editie 2004).
Deleuze, G. (1988) Le pli. Leibniz et le Baroque. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. (1990) Pourparlers 1972-1990. Paris: Éditions de Minuit (editie
2007).
Deleuze, G. (1993) Critique et clinique. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. (2001) Pure immanence. Essays on a life. New York: Zone Books.
Deleuze, G. (2002) L’île déserte et autres texts. Textes et entretiens 1953-1974.
Paris: Éditions de Minuit (onder redactie van David Lapoujade).
Deleuze, G. (2003) Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. Paris:
Éditions de Minuit (onder redactie van David Lapoujade).
Deleuze, G. & F. Guattari (1972) Capitalisme et schizophrénie tome 1. L’AntiŒdipe. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. & F. Guattari (1975) Kafka. Pour une litterature mineure. Paris:
Éditions de Minuit.

422

Orde in veiligheid.indd 422

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Deleuze, G. & F. Guattari (1980) Capitalisme et schizophrenie tome 2. Mille
plateaux. Paris: Éditions de Minuit.
Deleuze, G. & F. Guattari (1991) Qu’est-ce que la philosophie?. Paris: Éditions
de Minuit (editie 1996).
Deleuze, G. & C. Parnet (1991) Dialogen. Kampen: Kok Agora.
Derrida, J. (1970) ‘Structure, sign, and play in the discourse of the human
sciences.’ In: R. Macksey & E. Donato (eds.), The structuralist controversy.
The languages of criticism & the sciences of man. Baltimore: Hopkins
University Press.
Derrida, J. (1972) Marges de la philosophie. Paris: Éditions de Minuit.
Derrida, J. (1994) Force de loi. Le ‘ fondement mystique de l’autorité’. Vertaald
als: Kracht van wet. Het ‘mystieke fundament van het gezag’. Kampen:
Agora.
Dijk, A. van (2008) ‘Ruimte voor de politiefunctie. De lokale en de nodale
oriëntatie’. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid en
burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, p. 175-197.
Dijksterhuis, E.J. (1950) De mechanisering van het wereldbeeld. Amsterdam:
Meulenhoff (negende druk 2000).
Dijstelbloem, H. (2007) De democratie anders. Politieke vernieuwing volgens
Dewey en Latour. Enschede: Ipskamp.
Doeleman, H. & J.G.V. Maas (2009) De kwaliteit van milieu- en Arbo-zorg.
Deventer: Kluwer (zevende druk).
Dom, L. (2005) ‘Het nut van Giddens’ structuratietheorie voor empirisch
onderzoek in de sociale wetenschappen’. In: Mens & Maatschappij, 80 (1),
p. 69-91.
Donzelot, J. (1977) La police des familles. Paris: Éditions de Minuit.
Downs, A. (1967) Inside bureaucracy. Long Grove Illinois: Waveland Press
(editie 1993).
Dupont, B. (2004) ‘Security in the age of networks’. In: Policing & Society, 14
(1), p. 76-91.
Durkheim, E. (1893) De la division du travail social. Paris: Presses
Universitaires de France (editie 1960).

423

Orde in veiligheid.indd 423

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Durkheim, E. (1895) Les règles de la méthode sociologique. Paris: Presses
Universitaires de France (editie 1968).
Durkheim, E. (1900) ‘Deux lois de l’évolution pénale’. In: Année sociologique,
4, p. 65-95.
Edelenbos, J. & E.H. Klijn (2007) ‘Trust in complex decision-making networks.
A theoretical and empirical exploration’. In: Administration & Society, 39
(1), p. 25-50.
Eggen, A.Th.J. & W. van der Heide (2005) Criminaliteit en rechtshandhaving
2004. Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag/Voorburg: Ministerie
van Justitie/WODC en CBS.
Eggert, R.J. (2007) Technisch ontwerpen. Amsterdam: Pearson Education
Benelux.
Ekblom, P. (1995) ‘Urban crime prevention: development of policy and practice
in England’. In: K. Miyazawa & S. Miyazawa (eds.), Crime prevention in
the urban community. Deventer: Kluwer Law and Taxations Publishers,
p. 99-114.
Elias, N. ([1970] 1971) Was ist Soziologie?. Vertaald als: Wat is sociologie?.
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (vierde druk).
Elias, N. & J.L. Scotson ([1965] 1976) The established and the outsiders.
A sociological enquiry into community problems. Vertaald als: De
gevestigden en de buitenstaanders. Een studie van de spanningen en
machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten. Utrecht/Antwerpen:
Het Spectrum.
Engbersen, G.B.M. (2006) ‘Sociale uitsluiting en sociale herovering in
Rotterdam’. In: K. van Beek & Y. Zonderop (red.), 30 Plannen voor een
beter Nederland. De sociale agenda. Amsterdam: Meulenhoff, p. 130-147.
Engbersen, G. (2009) Fatale remedies. Over de onbedoelde gevolgen van beleid
en kennis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Ericson, R.V. (2007) Crime in an insecure world. Cambridge: Polity Press.
Ericson, R.V. & K. Haggerty (1997) Policing the risk society. Toronto: University
of Toronto Press.
Eshuis, J., E.-H. Klijn & M. van Twist (2011) ‘Privaat beheerde woondomeinen:
beloftevol of beangstigend fenomeen?’. In: Beleid en Maatschappij, (38) 1,
p. 30-46.

424

Orde in veiligheid.indd 424

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Eshun, K. (1998) More brilliant than the sun. Adventures in sonic fiction.
London: Quartet Books.
European Parliament (2007) Organised theft of commercial vehicles and their
loads in the European Union, www.europarl.europa.eu/activities/expert/
eStudies.do?language=EN (bezoekdatum: 9 januari 2009).
Ewald, F. ([1986] 1993) L’Etat providence. Vertaald als: Der Vorsorgestaat.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ewald, F. (2002) ‘The return of Descartes’s malicious demon: An outline of a
philosophy of precaution’. In: T. Baker & J. Simon (eds.), Embracing risk.
The changing culture of insurance and responsibility. Chicago/London: The
University of Chicago Press, p. 273-301.
Farrías, I. & T. Bedner (eds.) (2010) Urban assemblages. How actor-network
theory changes urban studies. London/New York: Routledge.
Feeley, M.M. & J. Simon (1992) ‘The new penology. Notes on the emerging
strategy of corrections and its implications’. In: Criminology, 30 (4),
p. 449-474.
Feeley, M. & J. Simon (1994) ‘Actuarial justice. The emerging new criminal
law’. In: D. Nelken (ed.), The futures of criminology. London: Sage,
p. 173-201.
Felson, M. (2002) Crime and everyday life. London: Sage.
Ferrell, J., K. Hayward & J. Young (2008) Cultural criminology. An invitation.
London: Sage.
Fijnaut, C. & B. de Ruyver (2008) Voor een gezamenlijke beheersing van de
drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn. Tilburg/Gent.
Fineman, S. (2000) Emotion in organizations. London: Sage.
Flint, J. (2006) ‘Surveillance and exclusion practices in the governance of
access to shopping centres on periphery estates in the UK’. In: Surveillance
& Society, 4 (1/2), p. 52-68.
Folter, R. de (1987) Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het
probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault.
Groningen: Historische Uitgeverij.
Foqué, R. & A.C. ’t Hart (1990) Instrumentaliteit en rechtsbescherming.
Grondslagen van een strafrechtelijke waardendiscussie. Arnhem/
Antwerpen: Gouda Quint/Kluwer Rechtswetenschappen.

425

Orde in veiligheid.indd 425

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Foucault, M. (1966) Les mots et les choses. Une archéologie des sciences
humaines. Paris: Gallimard.
Foucault, M. (1972) Histoire de la folie à l’âge classique. Paris: Gallimard.
Foucault, M. (1975) Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris:
Gallimard.
Foucault, M. (1976) Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir. Paris:
Gallimard.
Foucault, M. (1980) Power/Knowledge. Selected interviews & other writings
1972-1977 (C. Gordon, ed.). New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (1981) ‘Nietzsche, de genealogie, de geschiedschrijving’. In:
M. Foucault & G. Deleuze, Nietzsche als genealoog en nomade. Nijmegen:
SUN, p. 8-44.
Foucault, M. (1983) ‘The subject and power’. In: L.H. Dreyfus & P. Rabinow,
Michel Foucault. Beyond structuralism and hermeneutics. With an
afterword by Michel Foucault. Chicago: The University of Chicago Press,
p. 208-226.
Foucault, M. (1984a) Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs. Paris:
Gallimard.
Foucault, M. (1984b) Histoire de la sexualité III. Le souci de soi. Paris:
Gallimard.
Foucault, M. (1985) Ervaring en waarheid. Nijmegen: Te Elfder Ure.
Foucault, M. (1997) ‘Sex, power, and the politics of identity’. In: P. Rabinow
(ed.), Michel Foucault. Ethics, subjectivity and truth. New York: The New
Press, p. 163-173.
Foucault, M. (2000a) ‘Omnes et singulatim. Toward a citique of political
reason’. In: J.D. Faubion (ed.), Michel Foucault. Power. New York: The New
Press, p. 298-325.
Foucault, M. (2000b) ‘The birth of social medicine’. In: J.D. Faubion (ed.),
Michel Foucault. Power. New York: The New Press, p. 134-156.
Foucault, M. (2000c) ‘The politics of health in the eighteenth century’. In:
J.D. Faubion (ed.), Michel Foucault. Power. New York: The New Press,
p. 90-105.
Foucault, M. (2000d) ‘The risks of security’. In: J.D. Faubion (ed.), Michel
Foucault. Power. New York: The New Press, p. 366-381.

426

Orde in veiligheid.indd 426

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Foucault, M. (2003) Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974-1975.
New York: Picador.
Foucault, M. (2004a) ‘Society must be defended’. Lectures at the Collège de
France 1975-1976. London: Penguin Books.
Foucault, M. (2004b) Breekbare vrijheid. Teksten & interviews. Amsterdam:
Boom/Parrèsia.
Foucault, M. (2008) The birth of biopolitics. Lectures at the Collège de France
1978-1979. New York: Palgrave MacMillan.
Foucault, M. (2009) Security, territory, population. Lectures at the Collège de
France 1977-1978. New York: Picador.
Frissen, P.H.A. (1991) De versplinterde staat. Over informatisering,
bureaucratie en technocratie voorbij de politiek. Alphen aan den Rijn:
Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Frissen, P.H.A. (1996) De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie. Een
postmodern verhaal. Schoonhoven: Academic Service.
Frissen, P.H.A. (1999) De lege staat. Amsterdam: Nieuwezijds.
Frissen, P.H.A. (2002). De staat. Een drieluik. Amsterdam: De Balie.
Frissen, P.H.A. (2007a) De staat van verschil. Een kritiek van de gelijkheid.
Amsterdam: Van Gennep.
Frissen, P.H.A. (2007b) ‘Verschil en ongelijkheid. Een lofzang’. In: Justitiële
verkenningen, 8, p. 35-47.
Froestad, J. & C. Shearing (2007) ‘The Zwelethemba Model. Practicing human
rights through dispute resolution’. In: S. Parmentier & E. Weitekamp
(eds.), Crime and human rights. Oxford: Elsevier Press, p. 193-214.
Garland, D. (1990) Punishment and modern society. A study in social theory.
Chicago: Chicago University Press.
Garland, D. (1996) ‘The limits of the sovereign state. Strategies of crime
control in contemporary society’. In: British Journal of Criminology, 36 (4),
p. 445-471.
Garland, D. (1997) ‘“Governmentality” and the problem of crime. Foucault,
criminology, sociology’. In: Theoretical Criminology, 1 (2), p. 173-214.
Garland, D. (2001) The culture of control. Crime and social order in
contemporary society. Chicago: Chicago University Press.

427

Orde in veiligheid.indd 427

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Garland, D. (2003) ‘Penal modernism and postmodernism’. In: T.G. Blomberg
& S. Cohen (eds.), Punishment and social control. New Brunswick:
Transaction Publishers, p. 45-74 (editie 2011).
Garner, J.S. (ed.) (1992) The company town. Architecture and society in the early
industrial age. Oxford: Oxford University Press.
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Slotervaart (2009) Jaarverslag 2008. Sociaal
Investeringsplan, Meldpunt Zorg en Overlast, Loket Zorg en Samenleving.
Amsterdam: Gemeente Amsterdam.
Gestel, B. van & M. Verhoeven (2011) ‘Obstakels voor samenwerking.
Bevindingen uit de procesevaluatie van de programmatische aanpak
mensenhandel’. In: Justitiële verkenningen, 2, p. 23-39.
Giddens, A. (1979) Central problems in social theory. Action, structure and
contradiction in social analysis. London: Macmillan.
Giddens, A. (1984) The constitution of society. Outline of the theory of
structuration. Berkeley: University of California Press (editie 1996).
Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity. Self and society in the late
modern age. Cambridge: Polity Press.
Gilling, D. (1994a) ‘Multi-agency crime prevention. Some barriers to
collaboration’. In: The Howard Journal, 33 (3), p. 246-257.
Gilling, D. (1994b) ‘Multi-agency crime prevention in Britain. The problem of
combining situational and social strategies’. In: Crime Prevention Studies,
3, p. 231-248.
Ginneken, J. van (1992) Crowds, psychology, and politics, 1871-1899.
Cambridge: Cambridge University Press.
Gluckman, M. (1963) ‘Gossip and scandal’. In: Current Anthropology, 4,
p. 307-316.
Goffman, E. (1959) The presentation of self in everyday life. New York: Anchor
Books.
Goffman, E. (1961) Asylums. Essays on the social situation of mental patients
and other inmates. Chicago: Aldine Publishing Company.
Goffman, E. (1963) Behavior in public places. Notes on the social organization
of gathering. New York: The Free Press (editie 1966).
Goffman, E. (1968) Stigma. Notes on the management of spoiled identity.
London: Penguin Books (editie 1976).

428

Orde in veiligheid.indd 428

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Gouldner, A.W. ([1970] 1985) The coming crisis of western sociology. Vertaald
als: De naderende crisis van de westerse sociologie. Den Haag: Ruward.
Graham, S. & S. Marvin (2001) Splintering urbanism. Networked
infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London:
Routledge.
Grail, J. & G. Dawkins (2008) ‘Business improvement districts in London’.
In: Local Economy, 23 (1), p. 76-80.
Grant, J. & L. Mittelsteadt (2004) ‘Types of gated communities’. In:
Environment and Planning B. Planning and Design, 31 (6), p. 913-930.
Guattari, F. (1977) La révolution moléculaire. Fontenay-sous-Bois: Encres/
Recherches.
Guattari, F. (1984) Molecular revolution. Psychiatry and politics. New York:
Puffin.
Guattari, F. (1992) Chaosmose. Paris: Galilée.
Guattari, F. (2009) Chaosophy. Texts and interviews 1972-1977. Los Angeles:
Semiotext(e) (onder redactie van Sylvère Lotringer).
Haan, W.J.M. de (1995) ‘Integrale veiligheid. Beleidsvernieuwing of
beleidsvervaging?’. In: Justitiële verkenningen, 5, p. 25-48.
Haggerty, K.D. & R.V. Ericson (2000) ‘The surveillant assemblage’. In: British
Journal of Sociology, 51 (4), p. 605-622.
Haggerty, K.D. & R.V. Ericson (eds.) (2006) The new politics of surveillance and
visibility. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.
Haggerty, K.D., D. Wilson & G.J.D. Smith (2011) ‘Theorizing surveillance in
crime control’. In: Theoretical Criminology, 15 (3), p. 231-237.
Hajer, M. & A. Reijndorp (2001) Op zoek naar nieuw publiek domein. Analyse
en strategie. Rotterdam: NAi Uitgevers.
Halewood, M. (2005) ‘A.N. Whitehead, information and social theory’. In:
Theory, Culture & Society, 22 (6), p. 73-94.
Hallsworth, S. & J. Lea (2011) ‘Reconstructing Leviathan. Emerging contours
of the security state’. In: Theoretical Criminology, 15 (2), p. 141-157.
Hamers, D. & M. van Middelkoop (2012) ‘Herkenbaar, overzichtelijk en
geborgen. Een verkenning van de maatschappelijke achtergronden van
afgeschermde woondomeinen in Nederland’. In: Tijdschrift over Cultuur &
Criminaliteit, (2) 1, p. 11-28.

429

Orde in veiligheid.indd 429

23-8-2012 14:49:24

orde in veiligheid
Hamers, D., K. Nabielek, S. Schluchter & M. van Middelkoop (2007)
Afgeschermde woondomeinen in Nederland. Rotterdam/Den Haag: NAi
Uitgevers/RPB.
Hamers, D. & J. Tennekes (2008) ‘Voor een beperkt publiek. De effecten
van besloten wooncomplexen op het publieke domein in Nederland’.
In: Krisis, 2, p. 18-36.
Hammar, T. (1990) Democracy and the nation state. Aliens, denizens, and
citizenship in a world of international migration. Aldershot: Avebury.
Hartman, C. & P.W. Tops (2005) Frontlijnsturing. Uitvoering op de publieke
werkvloer van de stad. Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden.
Harvey, D. (2008) ‘The right to the city’. In: New Left Review, 53, p. 23-40.
Hayward, K. (2004) City limits. Crime, consumer culture and the urban
experience. London: The Glass House.
Hayward, K. (2012) ‘Five spaces of cultural criminology’. In: British Journal of
Criminology, 52 (3), p. 441-462.
Heliview Research (2011) Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche.
Branchescan particuliere beveiliging 2010. Breda: Heliview.
Hobbes, T. ([1651] 2007) Leviathan. Amsterdam: Boom.
Home Office (2009) Research report 52. The effectiveness of partnership working
in a crime and disorder context. www.homeoffice.gov.uk/publications/
science-research-statistics/research-statistics/crime-research/horr52
(bezoekdatum: 17 augustus 2011).
Hoogenboom, A.B. (1994) Het politiecomplex. Over de samenwerking tussen
politie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche. Arnhem:
Gouda Quint.
Hoogenboom, A.B. (2009a) Bringing the police back in. Notes on the lost &
found character of the police in police studies. Dordrecht: SMVP.
Hoogenboom, A.B. (2009b) ‘Dingen veranderen en blijven gelijk’. In: Justitiële
verkenningen, 1, p. 63-77.
Hoogenboom, A.B. (2009c) De publiecke saeck. Politie en veiligheid in een
verwilderde wereld. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hoogenboom, A.B. & E.R. Muller (2002) Voorbij de dogmatiek. Publiek-private
samenwerking in de veiligheidszorg. Zeist: Uitgeverij Kerckebosch.

430

Orde in veiligheid.indd 430

23-8-2012 14:49:24

Literatuur
Hoyt, L.M. (2005) ‘Do business improvement district organizations make a
difference? Crime in and around commercial areas in Philadelphia’. In:
Journal of Planning Education and Research, 25 (2), p. 185-199.
Hughes, E.C. (1961) ‘Tarde’s psychologie économique. An unknown classic
by a forgotten sociologist’. In: The American Journal of Sociology, 66 (6),
p. 553-559.
Huisman, W. (2001) Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving
en regelovertreding door ondernemingen. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
Huisman, W. (2010) ‘Gemeenten en de strijd tegen de georganiseerde
criminaliteit’. In: Tijdschrift voor veiligheid, 9 (3), p. 45-59.
Husain, S. (1988) Neighbourhood watch in England and Wales. A locational
analysis. London: Home Office.
Johnston, L. (2006) ‘Transnational security governance’. In: J. Wood &
B. Dupont (eds.), Democracy, society and the governance of security.
Cambridge: Cambridge University Press, p. 33-51.
Johnston, L. & C. Shearing (2003) Governing security. Explorations in policing
and justice. London: Routledge.
Jones, T. & T. Newburn (2002) ‘The transformation of policing? Understanding
current trends in policing systems’. In: British Journal of Criminology, 42
(1), p. 129-146.
Jones, T. & T. Newburn (2006) Plural policing. A comparative perspective.
London: Routledge.
Jones, T. & T. Newburn (2007) Policy transfer and criminal justice. Exploring
US influence over British crime control policy. New York: Open University
Press.
Jong, A. de & M. Schuilenburg (2007) Mediapolis. Populaire cultuur en de stad.
Rotterdam: 010-Uitgevers.
Jong, J.D. de (2007) Kapot moeilijk. Een etnografisch onderzoek naar opvallend
delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Amsterdam: Aksant.
Jonge, G. de (2011) ‘Nederland is nog niet klaar met de doodstraf’. In: Justitiële
verkenningen, 1, p. 65-76.
Kafka, F. (1977) Verzameld werk. Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij (editie
1991).

431

Orde in veiligheid.indd 431

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Kane, A.A., L. Argote & J.M. Levine (2005) ‘Knowledge transfer between
groups via personnel rotation. Effects of social identity and knowledge
quality’. In: Organizational Behavior and Human Decision Processes, 96,
p. 56-71.
Kant, I. ([1781] 2004) Kritik der reinen Vernunft. Vertaald als: Kritiek van de
zuivere rede. Amsterdam: Boom.
Kant, I. ([1790] 1999) Kritik der Urteilskraft. Vertaald als: Kritiek van het
oordeelsvermogen. Amsterdam: Boom.
Kelling, G.L. & C. Coles (1996) Fixing broken windows. Restoring order and
reducing crime in our communities. New York: Random House.
Kempa, M., R. Carrier, J. Wood & C. Shearing (1999) ‘Reflections on the
evolving concept of “private policing”‘. In: European Journal of Criminal
Policy and Research, 7 (2), p. 197-223.
Kempa, M., P. Stenning & J. Wood (2004) ‘Policing communal spaces.
A reconfiguration of the “mass private property” hypothesis’. In: British
Journal of Criminology, 44 (4), p. 562-581.
Kemshall, H. (2003) Understanding risk in criminal justice. Berkshire: Open
University Press.
Kimmerle, H. (2000) Philosophien der Differenz. Eine Einführung. Würzburg:
Königshausen & Neumann.
KLPD (2007a) Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de
wegtransportsector. Jaarverslag 2007. Driebergen: Korps Landelijke
Politiediensten/Dienst Nationale Recherche.
KLPD (2007b) Jaarverslag 2007. Driebergen: Korps Landelijke Politiediensten.
KLPD (2008), Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de
wegtransportsector, 1e kwartaal 2008. Driebergen: Korps Landelijke
Politiediensten/Dienst Nationale Recherche.
Kop, N. & M.C. Euwema (2001) ‘Occupational stress and the use of force by
Dutch police officers’. In: Criminal justice and behavior, 28 (5), p. 631-652.
Korf, D. (2010) Coke bij de vis. Misdaad en moraal. Amsterdam: Vossiuspers
UvA.
Korf, D.J. & M. Wouters (2008) ‘Ontmantelen van hennepkwekerijen in
Nederland’. In: T. Decorte (red.), Cannabisteelt in de lage landen.

432

Orde in veiligheid.indd 432

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Perspectieven op de Cannabismarkt in België en Nederland. Leuven:
Uitgeverij Acco, p. 87-103.
Krausse, J. (1998) ‘Informatie in één oogopslag. Over de geschiedenis van
diagrammen’. In: Oase, 48, p. 3-30.
Kroon, P.L.A., P.H. Renooy & P. Scholten (2007) Sociaal Investeringsplan
Slotervaart eindrapport. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.
Kubinga, H. (2003) De molecularisering van het wereldbeeld. Deel I. Hilversum:
Verloren.
Kuhn, T.S. ([1962] 1972) The structure of scientific revolutions. Vertaald als:
De structuur van wetenschappelijke revoluties. Meppel/Amsterdam: Boom
(editie 1979).
Kuppens, J., E. de Vries Robbé, I. van Leiden & H. Ferwerda (2006) Zware
jongens op de weg. Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de
wegtransportsector. Arnhem: Advies- en onderzoeksgroep Beke.
Laar, M. van & M. van Ooyen-Houben (red.) (2009) Evaluatie van het
Nederlandse drugsbeleid. Utrecht/Den Haag: Trimbos/WODC.
Laermans, R. (1995) ‘Sociologie vandaag: enkele stellingen en notities’. In:
Tijdschrift voor Sociologie, 16 (2), p. 133-141.
Laermans, R. (2009a) ‘Soevereiniteit, biopolitiek en moderniteit. Een kritische
lezing van Giorgio Agambens Homo sacer’. In: Krisis. Tijdschrift voor
actuele filosofie, 3, p. 52-67.
Laermans, R. (2009b) ‘Verlangen’. In: E. Romein, M. Schuilenburg & S. van
Tuinen (red.), Deleuze compendium. Amsterdam: Boom, p. 237-251.
Lambrechts, M. (1982) Michel Foucault. Excerpten & kritieken. Nijmegen:
SUN.
Latour, B. (1987) Science in action. How to follow scientists and engineers
through society. Cambridge: Harvard University Press.
Latour, B. (1991) Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie
symétrique. Paris: La Découverte.
Latour, B. (2002) ‘Gabriel Tarde and the end of the social’. In: P. Joyce (ed.), The
social in question. New bearings in history and the social sciences. London:
Routledge, p. 117-132.
Latour, B. (2007) Reassembling the social. An introduction to actor-networktheory. New York: Oxford University Press.

433

Orde in veiligheid.indd 433

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Lefebvre, H. (1972) Le droit à la ville. Suivi de espace et politique. Paris: Ed.
Anthropos.
Lefebvre, H. (1996) Writings on cities. Oxford: Blackwell.
Lefebvre, H. (2003) The urban revolution. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
Lefort, C. ([1983] 1992) La question de la démocratie. Vertaald als: Het
democratisch tekort. Over de noodzakelijke onbepaaldheid van de
democratie. Meppel/Amsterdam: Boom.
Lemmens, P. (2008) Gedreven door techniek. De menselijke conditie en de
biotechnologische revolutie. Oisterwijk: Box Press.
Levi, M. & M. Maguire (2004) ‘Reducing and preventing organised crime.
An evidence-based critique’. In: Crime, Law & Social Change, 41 (5),
p. 397-469.
Levi, M. & D. Wall (2004) ‘Technologies, security, and privacy in the post
9/11 European information society’. In: Journal of Law and Society, 31 (2),
p. 194-220.
Lévi-Strauss, C. ([1949] 1969) Les structures élémentaires de la parenté.
Vertaald als: The elementary structures of kinship. Boston: Beacon Press.
Leys, M., D. Zaitch & T. Decorte (2009) ‘De gevalstudie’. In: T. Decorte &
D. Zaitch (red.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie.
Leuven: Acco, p. 174-197.
Liazos, A. (1972) ‘The poverty of the sociology of deviance. Nuts, sluts, and
perverts’. In: Social problems, 20, p. 103-120.
Liddle, A.M. & L. Gelsthorpe (1994) ‘Crime prevention and inter-agency
co-operation’. Crime Prevention Unit Series Paper 53. London: Home Office
Police Department, Police Research Group.
Lint, W. De & S. Virta (2004) ‘Security in ambiguity. Towards a radical
security politics’ In: Theoretical Criminology, 8 (4), p. 495-519.
Loader, I. (2000) ‘Plural policing and democratic governance’. In: Social and
Legal Studies, 9 (3), p. 323-345.
Loader, I. & N. Walker (2001) ‘Policing as a public good. Reconstituting the
connections between policing and the state’. In: Theoretical Criminology, 5
(1), p. 9-35.

434

Orde in veiligheid.indd 434

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Loader, I. & N. Walker (2006) ‘Necessary virtues. The legitimate place of
the state in the production of security’. In: J. Wood & B. Dupont (eds.),
Democracy, society and the governance of security. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 165-195.
Lohof, S. & A. Reijndorp (red.) (2006) Privéterrein. Privaat beheerde
woondomeinen in Nederland. Rotterdam: NAi Uitgevers.
Low, S. (2001) ‘The edge and the center. Gated communities and the discourse
of urban fear’. In: American Anthropologist, 103, p. 45-58.
Low, S. (2003) Behind the gates. Life, security, and the pursuit of happiness in
fortress America. New York/London: Routledge.
Low, S. (2009) ‘Maintaining whiteness. The fear of others and niceness’. In:
Transforming Anthropology, 17, p. 79-92.
Lupi, T. & D. Schelling (2010) Eerste hulp bij sociale stijging. Een
literatuuronderzoek naar ‘achter de voordeur’-aanpakken. Den Haag:
Ministerie van VROM/Nicis Institute.
Lyotard, J-F. (1979) La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris:
Éditions de Minuit.
Machiavelli, N. ([1513] 1995) Il principe. Vertaald als: De heerser. Amsterdam:
Athenaeum.
Marks, M. & A. Goldsmith (2006) ‘The state, the people and democratic
policing: the case of South Africa’. In: J. Wood & B. Dupont (eds.),
Democracy, society and the governance of security. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 139-164.
Marx, G.T. (2001) ‘Murky conceptual waters. The public and the private’. In:
Ethics and Information Technology, 3 (3), p. 157-169.
Maturana, H.R. & F.J. Varela (1980) Autopoiesis and cognition. The realization
of the living. Dordrecht/London: Reidel.
Maurutto, P. & K. Hannah-Moffat (2006) ‘Assembling risk and the
restructuring of penal control’. In: British Journal of Criminology, 46 (3),
p. 438-454.
Mauss, M. ([1923] 1990) Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les
sociétés archaïques. Vertaald als: The gift. The form and reason for exchange
in archaic societies. London: Routledge.

435

Orde in veiligheid.indd 435

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Mazerolle, L. & J. Ransley (2005) Third party policing. Cambridge: Cambridge
University Press.
McLaughlin E. & K. Murji (1995) ‘The end of public policing? Police reform
and the new managerialism’. In: L. Noaks et al. (eds.), Contemporary issues
in criminology. Cardiff: University of Cardiff Press, p. 110-127.
McLuhan, M. (1964) Understanding media. The extensions of man. New York:
McGraw-Hill Book Company.
Megginson, W. & J. Netter (2001) ‘From state to market. A survey of empirical
studies on privatization’. In: Journal of economic literature, 39, p. 321-389.
Metaal, S., M. Delnoij & J.W. Duyvendak (2006) Een Amsterdamse benadering.
Vooruitkomen, samenleven en thuis voelen in Nieuw West. Amsterdam:
Bureau Parkstad.
Michiels, F.C.M.A. (2005) ‘De bestuurlijke boete als remedie tegen
handhavingstekorten’. In: Justitiële verkenningen, 6, p. 60-72.
Mill, J.S. ([1859] 2007) On liberty. Vertaald als: Over vrijheid. Amsterdam:
Boom.
Mitchell, D. (2003) The right to the city. Social justice and the fight for public
space. New York: The Guilford Press.
Mitchell, J. (2001) ‘Business improvement districts and the “new” revitalization
of downtown’. In: Economic Development Quarterly, 15 (2), p. 115-123.
Mucchielli, L. (2000) ‘Tardomania? Réflexions sur les usages contemporains de
Tarde’. In: Revue d’histoire des sciences humaines, 3, p. 161-184.
Nelen, H. (2008a) Evidence maze. Het doolhof van het evaluatieonderzoek.
Maastricht: Oce Business Services/Universiteit Maastricht (oratie).
Nelen, H. (2008b) ‘Demystificeren en Verstehen. De toegevoegde waarde van
culturele criminologie voor het evaluatieonderzoek’. In: D. Siegel, F. van
Gemert & F. Bovenkerk (red.), Culturele criminologie. Den Haag: Boom
Juridische uitgevers, p. 69-79.
Newman, J. (2001) Modernising governance. New Labour, policy and society.
London: Sage.
Nietzsche, F. ([1887] 1980) Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift.
Vertaald als: Genealogie der moraal. Amsterdam: De Arbeiderspers.

436

Orde in veiligheid.indd 436

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Nietzsche, F. ([1889] 1994) Götzen-Dämmerung. Oder wie man mit dem
Hammer philosophiert. In: F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, Band 3.
Köln: Könemann, p. 279-384.
Notitie Integrale Aanpak Hennepteelt (2006) Drugbeleid. Brief van de minister
van BZK aan de voorzitter van de TK inzake Notitie Integrale aanpak
hennepteelt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 24 077, nr. 184.
Nozick, R. (1974) Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.
Nuytiens, A. & V. Scheirs (2011) ‘Etnografisch onderzoek en emoties. Over
de (on)verenigbaarheid van mens en wetenschap’. In: Panopticon, 32 (1),
p. 21-39.
O’Malley, P. (1996) ‘Risk and responsibility’. In: A. Barry, T. Osborne &
N. Rose (eds.), Foucault and political reason: Liberalism, neo-liberalism
and rationalities of government. London: University College London Press,
p. 189-208.
O’Malley, P. (2004) Risk, uncertainty and government. London: The Glasshouse
Press.
O’Malley, P. & S. Hutchinson (2007) ‘Reinventing prevention. Why did “crime
prevention” develop so late?’ In: British Journal of Criminology, 47,
p. 373-389.
Oenen, G. van (2008) ‘Babylonische maakbaarheid. Lessen van New Babylon
voor de hedendaagse publieke ruimte’. In: Open. Cahier over kunst en het
publieke domein, 15, p. 36-59.
Ombudsman Rotterdam (2007) Baas in eigen huis. ‘Tja, wij komen eigenlijk
voor alles’. Rapport van een ambtshalve onderzoek naar de praktijk van
huisbezoeken. Rotterdam.
Ombudsman Rotterdam (2011) Kijken en bekeken worden. Een onderzoek naar
de dagelijkse praktijk van de Rotterdamse interventieteams. Rotterdam.
Oosterling, H. (1989) De opstand van het lichaam. Over verzet en zelfervaring
bij Foucault en Bataille. Amsterdam: SUN.
Oosterling, H. (1996) Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de
xenofobe rede. Kampen: Kok Agora.
Oosterling, H. (2009a) ‘Rizoom’. In: E. Romein, M. Schuilenburg & S. van
Tuinen (red.), Deleuze compendium. Amsterdam: Boom, p. 188-204.

437

Orde in veiligheid.indd 437

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Oosterling, H. (2009b) Woorden als daden. Rotterdam vakmanstad/skillcity
2007-2009. Rotterdam: Jap Sam Books.
Oosterling, H. & S. Thissen (red.) (1998) Chaos ex machina. Het ecosofisch werk
van Félix Guattari op de kaart gezet. Rotterdam: CFK.
Osborne, D. & T. Gaebler (1992) Reinventing government. New York: Plume.
Overkleeft-Verburg, G. (1998) ‘Zelfsturing en zelfregulering. Over de
verhouding van bestuurskunde en (bestuurs)recht’. In: W.B.H.J. van de
Donk & P.H.A. Frissen (red.), Over bestuur , recht en informatisering.
Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen. Lelystad:
Koninklijke Vermande, p. 253-270.
Paine, R. (1967) ‘What is gossip about? An alternative hypothesis’. In: Man, 2,
p. 278-285.
Park, R.E. & E.W. Burgess (1921) Introduction to the science of sociology.
Chicago: The University of Chicago Press.
Paxson, H. (2010) ‘Locating value in artisan cheese. Reverse engineering
terroir for new-world landscapes’. In: American anthropologist, 112 (3),
p. 444-457.
Peters, A.A.G. (1972) ‘Het rechtskarakter van het strafrecht’. In: Y. Buruma
(red.), 100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de twintigste eeuw.
Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 271-287 (editie 1999).
Pierre, J. (ed.) (2000) Debating governance. Authority, steering, and democracy.
Oxford: Oxford University Press.
Pieterman, R. (2008) De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld
vol risico en onzekerheid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Piret, J.M. (2002) ‘Het recht op veiligheid. Fundamenteler dan een sociaal
grondrecht’. In: K. Rimanque e.a. (red.), Het recht op vrijheid. Antwerpen/
Apeldoorn: Maklu, p. 11-37.
Pleysier, S. (2008) ‘Integrale veiligheid als dogma? Grenzen aan het heersende
veiligheidsdiscours’. In: Tijdschrift voor veiligheid, 7 (1), p. 34-46.
Politie (1977) Politie in verandering. Een voorlopig theoretisch model.
’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
Politie (2003) Tegenhouden troef. Een nadere verkenning van tegenhouden als
alternatieve strategie van misdaadbestrijding. Projectgroep opsporing.

438

Orde in veiligheid.indd 438

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Politie (2004) Tegenhouden als nieuw paradigma voor de politie? Amsterdam:
DSP-groep.
Politie (2005) Politie in ontwikkeling. Visie op de politiefunctie. Den Haag: NPI.
Pols, R. (1997) ‘Pokken’. In: Trouw, 22 oktober 1997, www.trouw.nl/
krantenarchief/1997/10/22/2560843/POKKEN.html (bezoekdatum:
10 november 2009).
Pratt, J. (2000) ‘The return of the wheelbarrow men. Or, the arrival of
postmodern penality?’. In: British Journal of Criminology, 40 (1), p. 127-145.
Presdee, M. (2000) Cultural criminology and the carnival of crime. London:
Routledge.
Prigogine, I. & I. Stengers ([1984] 1985) Order out of chaos. Vertaald als: Orde
uit chaos. De nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur. Amsterdam:
Bert Bakker.
Prigogine, I. & I. Stengers ([1988] 1989) Entre le temps et l’éternité. Vertaald
als: Tussen tijd en eeuwigheid. De nieuwe plaats van de mens in de
natuurwetenschap. Amsterdam: Bert Bakker.
Prins, R. & L. Cachet (2011) ‘Integrale veiligheidszorg en de burgemeester’.
In: Tijdschrift voor veiligheid, (10) 1, p. 43-58.
Purcell, M. (2002) ‘Excavating Lefebvre. The right to the city and its urban
politics of the inhabitant’. In: GeoJournal, 58, p. 99-108.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2008) De ontkokering
voorbij. Slim organiseren voor meer speelruimte. Amsterdam: Uitgeverij
SWP.
Räkers, M. (2008). ‘Hulpverleners moeten niet meegaan in stoere taal’. In:
Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 10, p. 26-29.
Rancière, J. (1995) La mésentente. Politique et philosophie. Paris: Éditions
Galilée.
Reagans, R. & B. McEvily (2003) ‘Network structure and knowledge transfer.
The effects of cohesion and range’. In: Administrative Science Quarterly, 48
(2), p. 240-267.
Reichman, N. (1986) ‘Managing crime risks. Towards an insurance based
model of social control’. In: Research In Law Deviance and Social Control,
8, p. 151-172.

439

Orde in veiligheid.indd 439

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Reiner, R. (2010) The politics of the police. New York: Oxford University Press
(vierde editie).
Rhoads, J.K. (1991) Critical issues in social theory. Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press.
Ricoeur, P. (1965) De l’interprétation. Essai sur Freud. Paris: Seuil.
Rigakos, G.S. & D.R. Greener (2000) ‘Bubbles of governance. Private policing
and the law in Canada’. In: Canadian Journal of Law and Society, 15 (1),
p. 145-185.
Romein, E. (2009) ‘Hume’. In: E. Romein, M. Schuilenburg & S. van Tuinen
(red.), Deleuze compendium. Amsterdam: Boom, p. 51-67.
Romein, E. & M. Schuilenburg (2008) ‘Are you on the fast track? The rise of
surveillant assemblages in a post industrial age’. In: Architectural Theory
Review, 13 (3), p. 337-348.
Romein, E., M. Schuilenburg & S. van Tuinen (red.) (2009) Deleuze
compendium. Amsterdam: Boom.
Rose, N. (1999) Powers of freedom. Reframing political thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
Rose, N. (2000) ‘Government and control’. In: British Journal of Criminology,
40 (2), p. 321-339.
Rose, N. & P. Miller (1992) ‘Political power beyond the state. Problematics of
government’. In: The British Journal of Sociology, 43 (2), p. 173-205.
Rosenbaum, D.P. (2002) ‘Evaluating multi-agency anti-crime partnerships.
Theory, design, and measurement issues’. In: Crime Prevention Studies, 14,
p. 171-225.
Rozemond, K. (2010) ‘De droom van Beccaria. Over het strafrecht en de
nodale veiligheidszorg’. In: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, (39) 2,
p. 158-175.
Ruebbens, M. (1986) ‘Actoren en structuren in de sociologie van Giddens en
Habermas. In: Tijdschrift voor sociologie, 7 (3), p. 573-600.
Russelman, G.H.E. (2007) ‘De drie mechanistische perioden van de
westerse cultuur. Het uurwerk, de stoommachine en de computer’.
www.gherusselman.nl/map8/driemechperiodengef.htm (bezoekdatum:
14 januari 2010).

440

Orde in veiligheid.indd 440

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Sampson, A., P. Stubbs, D. Smith, G. Pearson & H. Blagg (1988) ‘Crime,
localities and the multi-agency approach’. In: British Journal of
Criminology, (28) 4, p. 478-493.
Sassen, S. (1991) The global city. New York, London, Tokyo. Princeton:
Princeton University Press.
Sassen, S. (1999) Globalisering. Over mobiliteit van geld, mensen en informatie.
Amsterdam: Van Gennep.
Sassen, S. (2006) Territory, authority, rights. From medieval to global
assemblages. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
Saussure, F. de ([1916] 1986) Cours de linguistique générale. Vertaald als:
Course in general linguistics. Peru: Open Court (editie 2006).
Schepers, M. (1995) ‘Gilles Deleuze. Revolutionair worden’. In: R. Devos
& L. Vanmarcke (red.), De marges van de macht. Filosofie en politiek in
Frankrijk: 1981-1995. Leuven: Universitaire Pers Leuven, p. 149-162.
Schinkel, W. (2007) Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Kampen:
Klement.
Schinkel, W. (2008) De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.
Schinkel, W. (2009) ‘De nieuwe preventie. Actuariële archiefsystemen en de
nieuwe technologie van de veiligheid’. In: Krisis. Tijdschrift voor actuele
filosofie, 2, p. 1-21.
Schinkel, W. & M. van den Berg (2011) ‘City of exception. The Dutch
revanchist city and the urban homo sacer’. In: Antipode, 0 (0), p. 1-28.
Schinkel, W. & M. Schuilenburg (2011) ‘Loïc Wacquant’. In: B. Ieven,
A. van Rooden, M. Schuilenburg & S. van Tuinen (red.), De nieuwe Franse
filosofie. Denkers en thema’s voor de 21e eeuw. Amsterdam: Boom,
p. 243-253.
Schnabel, P. (1978) ‘Erving Goffman (1922)’. In: L. Rademaker (red.),
Hoofdfiguren uit de sociologie 3. Modernen-2. Utrecht/Antwerpen:
Uitgeverij het Spectrum, p. 26-44.
Scholte, R. (2008) ‘Burgerparticipatie in veiligheidsprojecten’. In:
H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid en burgerschap in een
netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 223-241.
Schrift, A.D. (2005) Twentieth-century French philosophy. Key themes and
thinkers. Oxford: Blackwell Publishing.

441

Orde in veiligheid.indd 441

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Schuilenburg, M. (2007a) ‘Banlieue Blues’ (boekrecensie: L. Wacquant, Straf
de armen. Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid). In: Justitiële
verkenningen, 4, p. 115-123.
Schuilenburg, M. (2007b) ‘Bidden is goed, verzekeren beter’. In: I. Devisch
& M. De Kesel (red.), Fundamentalisme face to face. Kampen: Klement,
p. 90-108.
Schuilenburg, M. (2008a) ‘Citizenship revisited. Denizens and margizens’.
In: Peace Review. A Journal of Social Justice, 20, p. 358–365.
Schuilenburg, M. (2008b) ‘De paradox van het voorzorgsbeginsel. Over
“unk-unk” en uitsluiting’. In: D. Siegel e.a. (red.), Culturele criminologie.
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 57-67.
Schuilenburg, M. (2008c) ‘Een gecontroleerde vrijheid. Neoliberalisme,
veiligheid en verzekeringen’. In: R. Brouwer & T. Bakker (red.), Liberticide.
Kritische reflecties op het neoliberalisme. Utrecht: IJzer, p. 74-92.
Schuilenburg, M. (2008d) ‘The dislocating perspective of assemblages.
Another look at the issue of security’. In: Open. Cahier on art and the
public domain, 15, p. 18-35.
Schuilenburg, M. (2008e) ‘Waar wachten we nog op? Hoe technologie de
ruimte herverdeelt’. In: M. van den Berg, C. Prins & M. Ham (red.), In de
greep van de technologie. Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger.
Amsterdam: Van Gennep, p. 189-205.
Schuilenburg, M. (2010) ‘Muziek. De blinde vlek van de criminologie’. In:
Justitiële verkenningen, 6, p. 41-46.
Schuilenburg, M., D. Siegel, R. Staring & R. van Swaaningen (2011) ‘Over
cultuur en criminaliteit’. In: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (1) 0,
p. 3-17.
Schuilenburg, M. & P. Van Calster (2009) ‘De Collectieve Winkelontzegging.
Een antwoord van willekeur op overlast’. In: H. Boutellier e.a. (red.),
Omstreden ruimte. Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid.
Amsterdam: Van Gennep, p. 137-155.
Schwitters, R.J.S. (1996) ‘Risico’s verzekerd, verantwoordelijkheden op drift’.
In: Justitiële verkenningen, 5, p. 9-23.

442

Orde in veiligheid.indd 442

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Senellart, M. (2009) ‘Course context’. In: M. Foucault, Security, territory,
population. Lectures at the Collège de France 1977-1978. New York: Picador,
p. 369-401.
Sennett, R. (2008) The craftsman. New Haven & London: Yale University Press.
SEV (2010) Internationale vergelijking achter de voordeur. Professionals in de
frontlijn tussen burgers en instanties. Rotterdam.
Shearing, C.D. (2001) ‘Punishment and the changing face of the governance’.
In: Punishment & Society, 3 (2), p. 203-220.
Shearing, C.D. (2005) ‘Nodal security’. In: Police Quarterly, 8 (1), p. 57-63.
Shearing, C.D. (2006) ‘Reflections on the refusal to acknowledge private
governments’. In: J. Wood & B. Dupont (eds.), Democracy, society and the
governance of security. Cambridge: Cambridge University Press, p. 11-32.
Shearing, C.D. & P.C. Stenning (1981) ‘Modern private security. Its growth
and implications’. In: M. Tonry & N. Morris (eds.), Crime and justice. An
annual review of research. Chicago: Chicago University Press, vol. 3,
p. 193-245.
Shearing, C.D. & P.C. Stenning (1983) ‘Private security. Implications for social
control’. In: Social Problems, 30 (5), p. 493-506.
Shearing, C. & J. Wood (2003a) ‘Governing security for common goods’. In:
International Journal of the Sociology of Law, 31, p. 205-225.
Shearing, C. & J. Wood (2003b), ‘Nodal governance, democracy and the new
“denizens”’. In: Journal of Law and Society, 30, p. 400-419.
Siegel, D. (2010) Maffia, diamanten en Mozart. Etnografie in criminologisch
onderzoek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Siegel, D., F. van Gemert & F. Bovenkerk (red.) (2008) Culturele criminologie.
Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Sijbesma, R. (2007) Pakkende verbindingen. Zelf-organiserende moleculen voor
functionele materialen. Intreerede, uitgesproken op 23 februari 2007 aan
de Technische Universiteit Eindhoven.
Simmel, G. ([1908] 1992) ‘Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft’.
In: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung.
Franfurt am Main: Suhrkamp, p. 383-455.
Simmel, G. ([1968] 1976) Soziologie. Vertaald als: Een keuze uit het werk van
Georg Simmel. Deventer: Van Loghum Slaterus.

443

Orde in veiligheid.indd 443

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Simon, J. (1987) ‘The emergence of a risk society. Insurance, law and the state’.
In: Socialist Review, 97, p. 61-89.
Simon, J. (1988) ‘The ideological effects of actuarial practices’. In: Law and
Society Review 22 (4), p. 771-800.
Simon, J. (2007) Governing through crime. How the war on crime transformed
American democracy and created a culture of fear. Oxford: Oxford
University Press.
Simon, J. & M.M. Feeley (2003) ‘The form and limits of the new penology’.
In: T.G. Blomberg & S. Cohen (eds.), Punishment and social control. New
Brunswick: Transaction Publishers, p. 75-116 (editie 2011).
Simons, M. & J. Masschelein (2009) ‘In de ban van het leren. Over biopolitiek
en beleid van levenslang leren’. In: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie,
3, p. 23-38.
Sloterdijk, P. ([1998/1999] 2003) Sphären I – Blasen. Mikrosphärologie/Sphären
II – Globen. Makrosphärologie. Vertaald als: Sferen. Bellen & globes.
Amsterdam: Boom.
Sloterdijk, P. ([2004] 2009) Sphären III. Schaume – Plurale Sphärologie.
Vertaald als: Sferen. Schuim. Amsterdam: Boom.
Sluis, A. van & V. Bekkers (2009) ‘De ontknoping van de nodale oriëntatie;
op zoek naar randvoorwaarden en kritische factoren’. In: Justitiële
verkenningen, 1, p. 78-92.
Smith, A. ([1776] 1976) An inquiry into the nature and causes of the wealth of
nations (R.H. Campbell & A.S. Skinner, eds.). Oxford: Clarendon Press.
Smith, K.G., S.J. Carroll, & S.J. Ashford (1995) ‘Intra- and interorganizational
cooperation. Toward a research agenda’. In: The Academy of Management
Journal, 38 (1), p. 7-23.
Snyder, G.J. (2009) Graffiti lives. Beyond the tag in New York’s urban
underground. New York/London: New York University Press.
Spapens, A.C.M., H.G. van de Bunt & L. Rastovac (2007) De wereld achter de
wietteelt. Den Haag: WODC.
Steden, R. van (2007) Privatizing policing. Describing and explaining the growth
of private security. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Steden, R. van (2009) ‘De pretparksamenleving. Een wereld van veilig vertier’.
In: H. Boutellier, N. Boonstra & M. Ham (red.), Omstreden ruimte. Over

444

Orde in veiligheid.indd 444

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
de organisatie van spontaniteit en veiligheid. Amsterdam: Van Gennep,
p. 15-31.
Steden, R. van (2011a) ‘Veiligheid vraagt om een positief concept’. In: Sophie, 1
(6), p. 18-21.
Steden, R. van (2011b) ‘Veiligheid vraagt om positief vertrouwen’. In: Trouw,
13 september 2011.
Steden, R. van & H. Hageman (2008) ‘Vervagend blauw. Over politiefamilies,
controle en vertrouwen’. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid
en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, p. 199-221.
Steden, R. van, M. van Vliet, T. Salman & H. Boutellier (2010) ‘Gemeenschap
als bron van positieve veiligheid. Een conceptuele verkenning en aanzet tot
empirisch onderzoek’. In: Tijdschrift voor veiligheid, (9) 2, p. 31-47.
Steenhuis, D.W. (1984) ‘Strafrechtelijk optreden. Stapje terug en een sprong
voorwaarts’. In: Delikt en Delinkwent, 14, p. 395-414 en p. 497-512.
Stokkom, B. van, M. Becker & T. Eikenaar (2012) Participatie en
vertegenwoordiging. Burgers als trustees. Amsterdam: Pallas Publications.
Swaan, A. de (1989) Zorg en staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in
Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker.
Swaaningen, R. van (1996) ‘Justitie als verzekeringsmaatschappij. “Actuarial
justice” in Nederland’. In: Justitiële verkenningen, 5, p. 80-97.
Swaaningen, R. van (2004) ‘Veiligheid in Nederland en Europa. Een
sociologische beschouwing aan de hand van David Garland’. In: Justitiële
verkenningen, 7, p. 9-23.
Swaaningen, R. van (2005) ‘Public safety and the management of fear’. In:
Theoretical Criminology, 9 (3), p. 289-305.
Swaaningen, R. van (2008) ‘Sweeping the street. Civil society and community
safety in Rotterdam’. In: J. Shapland (ed.), Justice, community and civil
society. A contested terrain. Devon: Willan Publishing, p. 87-106.
Swanborn, P.G. (1996) Case-study’s. Wat, wanneer en hoe? Amsterdam/
Meppel: Boom.
Szymborska, W. ([1957] 1999) Einde en begin. Gedichten 1957-1997.
Amsterdam: Meulenhoff.

445

Orde in veiligheid.indd 445

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Taleb, N.N. ([2007] 2008) The black swan. The impact of the highly improbable.
Vertaald als: De zwarte zwaan. De impact van het hoogst onwaarschijnlijke.
Amsterdam: Nieuwezijds.
Tarde, G. (1886) La criminalité comparée. Paris: Librairie Félix Alcan (editie
1924).
Tarde, G. ([1890] 1912) La philosophie pénale. Vertaald als: Penal Philosophy.
Boston: Little, Brown, and Company.
Tarde, G. ([1890] 1962) Les lois de l’imitation. Vertaald als: The laws of
imitation. Massachusetts: Glouchester.
Tarde, G. (1893) Monadologie et sociologie. Paris: Les empêcheurs de penser en
rond (editie 1999).
Tarde, G. (1895a) ‘Criminalité et santé sociale’. In: Revue philosophique, 39,
p. 148-162.
Tarde, G. (1895b) ‘Revue critique: congrès de sociologie’. In: Archives de
I’anthropologie criminelle, 10, p. 206-207.
Tarde, G. ([1898] 2000) Les lois sociales. Vertaald als: Social Laws. An outline of
sociology. Kitchener, Ontario: Batoche Books.
Tarde, G. ([1901] 1969) ‘The public and the crowd’. In: G. Tarde, On
communication and social influence (Selected papers. Edited, and with an
introduction by T.N. Clark). Chicago: University of Chicago Press,
p. 277-294.
Tarde, G. (1969) On communication and social influence (Selected papers.
Edited, and with an introduction by T.N. Clark). Chicago: University of
Chicago Press.
Teisman, G.R. (2005) Publiek management op de grens van chaos en orde.
Over leidinggeven en organiseren in complexiteit. Den Haag: Sdu Uitgevers
(editie 2007).
Terpstra, J. (2001) ‘Netwerken en samenwerking bij de uitvoering van beleid’.
In: Beleidswetenschap, 15, 2, p. 141-168.
Terpstra, J. (2008) ‘Police, local government, and citizens in local security
networks’. In: Police Practice and Research, 9 (3), p. 213-225.
Terpstra, J. (2009) ‘Nodale sturing van veiligheid en lokale
veiligheidsnetwerken; over de beperkingen van een perspectief’. In:
Justitiële verkenningen, 1, p. 113-126.

446

Orde in veiligheid.indd 446

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Terpstra, J. (2010) Het veiligheidscomplex. Ontwikkelingen, strategieën en
verantwoordelijkheden in de veiligheidszorg. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
Terpstra, J. & R. Kouwenhoven (2004) Samenwerken en netwerken in de lokale
veiligheidszorg. Zeist: Uitgeverij Kerckebosch.
Terpstra, M. (2002) Omstreden besluiten. Filosofische aspecten van het
besturen. Amsterdam: SUN.
Tonkens, E. (2003) ‘“Achter de Voordeur” als opdracht en taboe’. In: Mondige
burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de
publieke sector. Amsterdam: Van Gennep, p. 201-215 (editie 2008).
Tonkens, E., J. Uitermark & M. Ham (red.) (2006) Handboek moraliseren.
Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep.
Tops, P. (2007) Regimeverandering in Rotterdam. Hoe een stadsbestuur zichzelf
opnieuw uitvond. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas.
Trommel, W.A. (2009) Gulzig bestuur. Den Haag: Boom/Lemma.
Trouwborst, A. (2007) ‘The precautionary principle in general international
law. Combating the babylonian confusion’. In: Review of European
Community and International Environmental Law, 16 (2), p. 185-195.
Tuinen, S. van (2009) Mannerism in philosophy. A study of Gilles Deleuze’s
development of monadology into nomadology, of Leibnizian approaches
to the problem of constitution, and of Deleuze’s concept of mannerism.
Dissertatie Universiteit Gent.
Tweede Kamer der Staten-Generaal (1985) Samenleving en criminaliteit.
Een beleidsplan voor de komende jaren. Vergaderjaar 1984-1985, 18 995,
nrs. 1-2.
Tweede Kamer der Staten-Generaal (2004) Drugbeleid. Brief ministers over het
cannabisbeleid. Vergaderjaar 2003-2004, 24 077, nr. 125. Den Haag: Sdu
Uitgevers.
Tweede Kamer der Staten-Generaal (2006) Drugbeleid. Brief minister bij
aanbieding notitie integrale aanpak hennepteelt. Vergaderjaar 2005-2006,
24 077, nr. 184. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Tweede Kamer der Staten-Generaal (2009) Bestrijding georganiseerde
criminaliteit. Vergaderjaar 2009-2010, 29 911, nr. 34. Den Haag: Sdu
Uitgevers.

447

Orde in veiligheid.indd 447

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Van Calster, P. (2005a) Georganiseerde criminaliteit als emergent fenomeen van
complexe wisselwerkingsprocessen. Dissertatie Vrije Universiteit Brussel.
Van Calster P. (2005b) ‘Een pleidooi voor wetenschappelijk-criminologisch
onderzoek naar micro-processen oftewel het vragen van aandacht voor het
besef dat criminelen, rechercheurs en wetenschappers ook maar mensen
zijn’. In: Panopticon, 26 (6), p. 1-8.
Van Calster, P. (2006) ‘Re-visiting Mr. Nice. On organized crime as
conversational interaction’. In: Crime, Law and Social Change, 45 (4-5),
p. 337-359.
Van Calster, P. (2010) ‘Studying society, safety, and security. Notes on observer
involvement’. In: R. Lippens & P. Van Calster (eds.), New directions for
criminology. Notes from outside the field. Antwerpen/Apeldoorn/Portland:
Maklu, p. 17-39.
Van Calster, P. & M. Schuilenburg (2009) ‘Burgernet vanuit een nodal
governance perspectief’. In: Justitiële verkenningen, 1, p. 93-113.
Van Calster, P. & M. Schuilenburg (2010) ‘On Gabriel Tarde, complexity
theory and complex interactions’. In: R. Lippens & P. Van Calster (eds.),
New directions for criminology. Notes from outside the field. Antwerpen/
Apeldoorn/Portland: Maklu, p. 171-189.
Van Calster, P., M. Schuilenburg & R. Guitjens (2010)
‘Bedrijfsverbetergebieden. Een verkennend onderzoek naar de
veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium’. In: Justitiële
verkenningen, 5, p. 61-79.
Van Calster, P. & K. Verfaillie (2007) ‘Het strafrechtsysteem als narratief
proces. Over de illusie van maakbaarheid en controle’. In: P. Van Calster
e.a. (red.), Liber Amicorum Christian Eliaerts. Brussel: University Press
Brussels, p. 319-332.
Vedder, A., L. van der Wees, B.-J. Koops & P. de Hert (2007) Van privacyparadijs tot controle-staat? Opsporing, terreurbestrijding en privacy aan het
begin van de 21e eeuw. Den Haag: Rathenau Instituut.
Verbeek, P.P. (2011) ‘Bruno Latour’. In: B. Ieven. A. Van Rooden, M.
Schuilenburg & S. van Tuinen (red.), Franse filosofie. Denkers en thema’s
voor de 21e eeuw. Amsterdam: Boom, p. 431-439.

448

Orde in veiligheid.indd 448

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Verhage, A. (2009) ‘Corporations as a blind spot in research. Explanations for
a criminological tunnel vision’. In: M. Cools, S. De Kimpe, B. De Ruyver,
M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. Vande Walle, T. Vander Beken,
F. Vander Laenen & G. Vermeulen (eds.), Governance of security research
papers series I. Contemporary issues in the empirical study of crime.
Antwerpen: Maklu, p. 80-108.
Verschuren, P. & H. Doorewaard (2004) Het ontwerpen van een onderzoek.
Utrecht: Uitgeverij Lemma (derde druk).
Vindevogel, F. (2005) ‘Private security and urban mitigation. A bid for BIDs’.
In: Criminal Justice, 5 (3), p. 233-255.
Vollaard, B., P. Versteegh & J. van den Brakel (2009) Veelbelovende
verklaringen voor de daling van de criminaliteit na 2002. Apeldoorn: Politie
& Wetenschap.
Von Hirsch, A. & C. Shearing (2000) ‘Exclusion from public space’. In: A. Von
Hirsch, D. Garland & A. Wakefield (eds.), Ethical and social perspectives on
situational crime prevention. Oxford: Hart Publishing, p. 77-96.
Voorbeeldconvenant integrale aanpak hennepteelt (2007) Op: www.vrco.nl/
nl/media/pdf/voorbeeldconvenantaanpakhennepteelt.pdf (bezoekdatum:
12 januari 2011).
Wacquant, L. ([2004] 2006) Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de
l’insécurité sociale. Vertaald als: Straf de armen. Het nieuwe beleid van de
sociale onzekerheid. Berchem: Epo.
Wacquant, L. (2008) Urban outcasts. A comperative sociology of advanced
marginality. Cambridge: Polity Press.
Wacquant, L. (2009a) ‘The body, the ghetto and the penal state’. In: Qualitative
Sociology, 32, p. 101-129.
Wacquant, L. (2009b) ‘The new missions of the prison in the neo-liberal age’.
In: W. Schinkel (ed.), Globalization and the state. Sociological perspectives
on the state of the state. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Wacquant, L. (2009c) Prisons of poverty. Minneapolis: University of Minnesota
Press.
Wæver, O. (1995) ‘Securitization and desecuritization’. In: R.D. Lipschutz (ed.),
On security. New York: Columbia University Press, p. 46-86.

449

Orde in veiligheid.indd 449

23-8-2012 14:49:25

orde in veiligheid
Wakefield, A. (2003) Selling security. The private policing of public space.
Cullompton: Willan.
Wakefield, A. (2005) ‘The public surveillance functions of private security’.
In: Surveillance & Society, 2 (4), p. 529-545.
Walters, R. (1996) ‘The “dream” of multi-agency crime prevention. Pitfalls
in policy and practice’. In: R. Homel (ed.), The politics and practice
of situational crime prevention. Crime prevention studies. New York:
Criminal Justice Press, p. 75-96.
Wastell, D., P. Kawalek, P. Langmead-Jones & R. Ormerod (2004) ‘Information
systems and partnership in multi-agency networks. An action research
project in crime reduction’. In: Information and Organization, 14,
p. 189-210.
Welch, M. (2010) ‘Pastoral power as penal resistance. Foucault and the Groupe
d’Information sur les Prisons’. In: Punishment & Society, 12 (1), p. 47-63.
Wesselink, L., M. Schuilenburg & P. Van Calster (2009) ‘De Collectieve
Winkelontzegging’. In: Tijdschrift voor veiligheid, 8(1), p. 6-19.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2005) Sociale
herovering in Amsterdam en Rotterdam. Eén verhaal over twee wijken.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
Whitehead, A.N. ([1920] 1964) The concept of nature. Cambridge: Cambridge
University Press.
Wieringen, J. van (1986) ‘Bescherming door mensenrechten en het fiscale
(quasi-)strafrecht’. In: Delikt en Delinkwent, (8), p. 790-798.
Wilde, R. de & P. Peters (2000) ‘Verstrikt in het net’. In: Krisis. Tijdschrift voor
actuele filosofie, 3, p. 57-67.
Williams, R.G. (1996) ‘Strike it niche! Business improvement districts’. In:
Journal of Property Management, 61 (3), p. 21-22.
Williams, R. & D. Edge (1996) ‘The social shaping of technology’. In: Research
Policy, 25, p. 865-899.
Williams, S.J. (1986) ‘Appraising Goffman’. In: The British Journal of Sociology,
37 (3), p. 348-369.
Willrich, M. (2011) Pox. An American history. New York: The Penguin Press.
Wilson, J.E. (1998) Terroir. The role of geology, climate, and culture in the
making of French wines. London: Reed Consumer Books.

450

Orde in veiligheid.indd 450

23-8-2012 14:49:25

Literatuur
Wilson, J.Q. & G.L. Kelling (1982) ‘Broken windows. The police and
neighborhood safety’. In: Atlantic Monthly, 127, p. 29-38.
Wittebrood, K. & P. Nieuwbeerta (2006) ‘Een kwart eeuw stijging in
geregistreerde criminaliteit. Vooral meer registratie, nauwelijks meer
criminaliteit’. In: Tijdschrift voor Criminologie, 48 (3), p. 227-242.
Wogenscky, A. (1987) ‘The unité d’habitation at Marseille’. In: A.H. Brooks
(ed.), Le Corbusier. The Garland essays. New York: Garland Publishing.
Wood, J. (2006) ‘Research innovations in the field of security. A nodal
governance view’. In: J. Wood & B. Dupont (eds.), Democracy, society and
the governance of security. Cambridge: Cambridge University Press,
p. 217-240.
Wood, J. & M. Kempa (2005) ‘Understanding global trends in policing:
explanatory and normative dimensions’. In: J. Sheptycki & A. Wardak,
Transnational and comparative criminology. London: Glasshouse Press,
p. 288-316.
Wood, J. & C.D. Shearing (2007) Imagining security. Devon: Willan
Publishing.
Wood, J. & C. Shearing (2009) ‘De nodale politiefunctie’. In: Justitiële
verkenningen, 1, p. 11-28.
Wouden, R. van der (2007) ‘De harde competitie der steden’. In: De Groene
Amsterdammer, (8).
Wouters, W., D.J. Korf & B. Kroeske (2007) Harde aanpak, hete zomer. Een
onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland.
Den Haag: WODC.
Ybema, D. & M. van Druenen (2008) Procesmodel achter de voordeur v6.2.
Amsterdam: Stadsdeel Slotervaart.
Yin, R.K. (1994) Case study research. Design and methods. Thousand Oaks:
Sage (tweede editie).
Young, J. (1999) The exclusive society. Social exclusion, crime and difference in
late modernity. London: Sage (editie 2006).
Zedner. L. (2006a) ‘Liquid security. Managing the market for crime control’.
In: Criminology & Criminal Justice, 6 (3), p. 267-288.

451

Orde in veiligheid.indd 451

23-8-2012 14:49:26

orde in veiligheid
Zedner, L. (2006b) ‘Policing before and after the police. The historical
antecedents of contemporary crime control’. In: British Journal of
Criminology, 46, p. 78-96.
Zedner, L. (2007) ‘Pre-crime and post-criminology?’. In: Theoretical
Criminology, 11 (2), p. 261-281.
Zedner, L. (2009) On security. London/New York: Routledge.
Zijderveld, A.C. (1979) On clichés. The supersedure of meaning by function in
modernity. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Žižek, S. (2000) The ticklish subject. The absent centre of political ontology.
London/New York: Verso.
Zuijlen, R.W. van (2008) Veiligheid als opdracht. Een onderzoek naar veiligheid
als fundamenteel recht en als positieve verplichting van de staat in het licht
van de politietaak tot strafrechtelijke rechtshandhaving. Nijmegen: Wolf
Legal Publishers.
Zweedijk, M.Q. & J.P. Menger (2006) Business improvement districts. Een
beproefde manier tot structurele private bijdragen aan de bedrijfsomgeving.
Utrecht: STOGO.

452

Orde in veiligheid.indd 452

23-8-2012 14:49:26

verantwoording

Dit boek is het resultaat van onderzoek dat vele jaren in beslag heeft
genomen. Sommige stukken die hierin aan de orde komen, zijn in
een eerdere, en andere versie gepubliceerd. In dit boek heb ik ze
samengebracht en me tot doel gesteld er een samenhangend geheel
van te maken dat meer is dan de som der delen. Hierdoor zijn deze
stukken ingrijpend bewerkt en geactualiseerd. Hierna volgt de verantwoording van delen uit de verschillende hoofdstukken van dit
boek. Hoofdstuk 2 bouwt voort op het themanummer ‘Nodal governance en veiligheidszorg’ dat ik als gastredacteur heb gemaakt voor
Justitiële verkenningen (2009, nr. 1). Een vroegere en kortere versie
van hoofdstuk 3 is gepubliceerd in Krisis. Tijdschrift voor actuele
filosofie (2009, nr. 3) als ‘De securisering van de samenleving. Over
de relatie tussen veiligheidszorg, bestuur en quasi-strafrecht’. Een
Engelstalige versie van een deel van dit hoofdstuk is gepubliceerd
als ‘The securitization of society. On the rise of quasi-criminal law
and selective exclusion’ in Social Justice. A Journal of Crime, Conflict,
and World Order (2011, nrs. 1-2). Delen van hoofdstuk 4 komen uit
het hoofdstuk ‘Assemblages’, dat is opgenomen in het Deleuze compendium (Amsterdam: Boom, 2009) onder redactie van Ed Romein,
Marc Schuilenburg en Sjoerd van Tuinen. Hoofdstuk 5 bouwt voort
op delen uit de artikelen ‘Molair en moleculair onderzoek in veiligheidsstudies’ (Panopticon, 2010, nr. 4) en ‘The assassination of Gabriel
Tarde by the coward Emile Durkheim (Panopticon, 2010, nr. 5), die
ik samen met Patrick Van Calster schreef. Een Engelstalige versie
van een deel van dit hoofdstuk heb ik gepubliceerd als ‘Institutions
and interactions. On the problem of the molecular and molar’ in het
boek Deleuze and law onder redactie van Laurent de Sutter en Kyle
McGee (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012). Een eerdere
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gepubliceerd als ‘Samenwerking in de criminaliteitsbestrijding. Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak van illegale hennepteelt’
in Tijdschrift voor Veiligheid (2011, nr. 1). Hoofdstuk 7 is een verdere
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met Annerieke Coenraads en Patrick Van Calster schreef voor Justitiële verkenningen (2009, nr. 1). Hoofdstuk 8 is in een kortere versie
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geschreven met Catharina Dijkstra. Hoofdstuk 9 is voor een deel
ontleend aan het hoofdstuk ‘De Collectieve Winkelontzegging. Een
antwoord van willekeur op overlast’ uit het boek Omstreden ruimte.
Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid onder redactie van
Hans Boutellier, Nanne Boonstra en Marcel Ham (Amsterdam: Van
Gennep, 2009), dat ik schreef met Patrick Van Calster. Een Engelstalige versie ‘Eye to eye with the Dutch anti-social behaviour agenda’
is verschenen in Beyond the death penalty. Reflections on punishment
onder redactie van Hans Nelen en Jacques Claessen (Cambridge/
Antwerp/Portland: Intersentia, 2012). Hoofdstuk 10 bouwt verder
voort op het hoofdstuk ‘Een politiek van versplintering. Over enclaves, denizens en margizens’ uit Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving onder redactie van Hans Boutellier en Ronald van
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