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Aflevering 2008-7
Boekbespreking

p. 763. (E. Lissenberg) Recensie van: H. van de Bunt, P. Spierenburg en R. van Swaaningen, Drie perspectieven op
sociale controle (inaugurele redes Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.

DD 2008, 52, p. 763. ( E. Lissenberg * [2] ) Recensie van: H. van de Bunt, P.
Spierenburg en R. van Swaaningen, Drie perspectieven op sociale controle
(inaugurele redes Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2007.* [1] 

In maart 2008 verscheen Drie perspectieven op sociale controle met de oraties van twee bijzondere en een gewoon hoogleraar
criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De publicatie bevat een gezamenlijke inleiding, 'Toezicht houden', plus de
oraties van achtereenvolgens Van Swaaningen, Spierenburg en Van de Bunt, die uitvoeriger zijn dan de redes zoals ze werden
uitgesproken op 7 september 2007. Zo'n plechtigheid ter gelegenheid van de inauguratie van drie hoogleraren in hetzelfde vakgebied heeft
naar mijn weten nog niet eerder plaatsgevonden aan een Nederlandse universiteit.
De projecten van de leerstoelhouders hebben weinig gemeenschappelijk behalve dat zij onderdeel zijn van een en hetzelfde
onderzoeksprogramma: 'Toezicht houden. Over de dynamiek tussen criminaliteit en sociale controle in de moderne samenleving',
waarmee de sectie criminologie van de EUR zich niet wezenlijk onderscheidt van andere criminologische secties of leerstoelgroepen.
Vrijwel ieder criminologisch onderzoeksproject past onder die paraplu. De titel van het boekje dekt de lading beter.
De op schrift gestelde teksten van Van Swaaningen en Spierenburg beslaan ieder ruim dertig bladzijden, wat het dubbele is van een
openbare les (normaliter drie kwartier of ongeveer vijftien pagina's: de lengte van Van de Bunts rede), maar namen ditmaal een half uur in
beslag vanwege de gecombineerde presentatie. In de kortere versie kwamen de teksten van Van Swaaningen en Spierenburg
waarschijnlijk beter tot hun recht, zij het dat ik de mondelinge presentatie van Van Swaaningen ook niet steeds kon volgen.
Van Swaaningen beoefent de 'internationaal comparatieve criminologie' en streeft, zoals de titel van zijn rede aangeeft, 'Naar een
kosmopolitische criminologie'. Hij kan vlot schrijven als hij de inhoud van zijn leeropdracht uiteenzet of zijn kritiek spuit op Nederlandse
criminologen, die zijns inziens 'parochiaal' zijn ingesteld, maar zijn taalgebruik wordt eigenzinnig en soms ontoegankelijk bij de uitwerking
van de door hem voorgestane kosmopolitische variant die de internationaal comparatieve criminologie moet verbinden met de culturele
criminologie (p. 35).
Wat staat in een zin als 'Het pleidooi voor diversiteit' leidt er ook toe dat wij ons etnocentrische 'culturisme' (Schinkel, 2007) weer inruilen
voor een kosmopolitisch 'culturalisme' waarin culturele verschillen worden gezien als uitdrukking van een groepsidentiteit (Apadurai, 1996:
15)' (p. 35)? Is culturisme hetzelfde als culturalisme of hoort culturisme bij etnocentriciteit en culturalisme bij een kosmopolitische kijk? Van
Swaaningen leent termen, maar lijkt die soms een andere betekenis te geven, die hij in zijn tekst niet duidelijk maakt. Is een
kosmopolitische benadering vereist om culturele verschillen als uitdrukking van een groepsidentiteit te zien? Ook volgens de multiculturele
benadering komt groepsidentiteit tot uiting in culturele verschillen. Wat is de wetenschappelijke meerwaarde voor de criminologie van een
kosmopolitische in plaats van een multiculturele houding?
Van Swaaningen heeft een zwak voor neologismen als propponents, een vondst van Ulrich Beck. Het is een samentrekking van
proponent en opponent en behelst de opdracht om tegelijkertijd voor- en tegenstander van mondialisering te zijn: 'voorstander (proponent)
van mondialisering als zodanig en tegenstander (opponent) van haar onwenselijke gevolgen en van het ontbreken van legitiem gezag' (p.
39). Dit soort constructies maakt mij niet enthousiast voor een kosmopolitische criminologie. Ook glocalisation, de 'lokale dimensie in het
mondiale en de mondiale dimensie in het lokale' (p. 43) is een neologisme waarvan het belang voor de criminologie mij ontgaat. Van
Swaaningen wijst een Rotterdams promotieonderzoek aan als 'cultuurcriminologische toepassing van de 'glocalisation-these' (p. 43), maar
legt dat niet uit.
Misschien is een kosmopolitische criminologie waardevol. Het zou niet de eerste keer zijn dat Van Swaaningen de aandacht vestigt op
belangrijke ontwikkelingen in de buitenlandse criminologie: hij deed dat al in zijn proefschrift Critical criminology. Visions from Europe en in
publicaties over risicojustitie. Maar zijn ideeën over een kosmopolitische criminologie lijken jammer genoeg nog onvoldoende
uitgekristalliseerd.
In zijn oratie: 'Apegatjes achtervolgers. Sociale controle tussen verschuivende geweldsdrempels en veranderende noties van privacy'
onderscheidt Spierenburg drie hoofdstromen in zijn vakgebied, namelijk de lange termijnontwikkelingen in de veranderende verhouding
tussen formele en informele reacties, de ontwikkeling van de criminologie zelf en de studie van crimineel en deviant gedrag in het verleden
met een nadruk op (de)criminaliseringsprocessen (p. 72).
Anders dan de titel belooft, spelen Apegatje (de bijnaam van een 18e eeuwse misdadiger) en zijn achtervolgers een ondergeschikte rol.
Spierenburg besteedt veel woorden aan de analyse van 'de vetevoering en het bevorderen van de zoen door de overheid', wat ons lezers
moet attenderen op het langetermijnproces van toenemende staatsbemoeienis (p. 102). Vetes zijn van vele eeuwen en vele plaatsen in
Europa (over vetes buiten Europa lezen we niets). De beschrijving begint 'in het epicentrum van de vendetta, middeleeuws Florence' (p.
74).
De vetevoerende groep kon bestaan uit familieleden, familie en knechten, buurtgenoten, gilden, broederschappen of uit meerdere families,
maar het waren altijd mannen die geweld gebruikten tegen andere mannen. Een vete betrof wraakneming op een buitenstaander en kwam
voort uit de behoefte aan interne solidariteit.Vetes draaiden om gewelddaden en kenden, anders dan 'eenvoudige wraak', tenminste drie
elkaar opvolgende gebeurtenissen: het oorspronkelijke onrecht, de wraakneming en de weerwraak (p. 74). Wie in vete lagen, hoeveel
mannen deelnamen aan de feitelijke wraakneming en wat hun minimumleeftijd was, verschilde naar tijd en plaats. De overheid of een
vergelijkbare institutie bemoeide zich niet met de gang van zaken en had wel begrip voor de strijdende partijen. Uit anderen hoofde waren

Delikt en delinkwent http://www.kluwer.nl/cl2/sf7_rss_docpopup.jsp?&listSLOT.offset=0...

1 of 2 16-7-2009 10:43



Delikt en Delinkwent, p. 763. (E. Lissenberg) Recensie van: H. van de Bunt, P. Spierenburg en R. van Swaaningen, Drie perspectieven op
sociale controle (inaugurele redes Erasmus Universiteit Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.

overheidsfunctionarissen soms zelf betrokken bij een vete.
Spierenburg releveert een aantal vetes tussen stedelijke magistraten en andere gevestigden in onze eigen Lage Landen in de 14e en 15e
eeuw (p. 84). Ook de zoen of verzoening, het religieuze complement van de wereldse vete of wraak, kwam in Holland voor (p. 89). De
zoengroep was dezelfde als de vetegroep, en zoals de vete had de zoen zijn eigen procedure en daarin vervulden kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten wel een functie.
Uit de officiële houdingen tegenover vetes en zoenen leidt Spierenburg af dat de zoen wel en de vete geen middel van sociale controle
was. De vete, zo begrijp ik hem, is een serie opeenvolgende gewelddaden en daarmee het tegendeel van gedragsbeheersing. Deze visie
strookt met de Eliaanse opvatting dat de zelfbeheersing toenam met de groeiende stabiliteit en kracht van het geweldmonopolie van de
staat. De geïnstitutionaliseerde vete verdween met de opkomst van de moderne staat (p. 85).
Kan de historische criminologie ons iets leren voor de hedendaagse praktijk? Spierenburg beantwoordt deze vraag genuanceerd: 'Uit het
verleden vallen geen eenvoudige te lessen te destilleren; wel helpt een historische analyse om eigentijdse problemen in een breder kader
te plaatsen' (p. 102). Al met al legitimeert ook dit betoog een historische criminologie die mede dankzij Spierenburg internationale erkenning
heeft gekregen.
De mooiste rede is van Henk van de Bunt, maar hij heeft ervaring, want het is zijn tweede oratie. Vertrouwen is een sleutelbegrip. In zijn
eerste oratie, Organisatiecriminaliteit* [3]  , schreef hij: 'Het is voor ons burgers heel belangrijk dat wij vertrouwen kunnen stellen in de
maatschappelijke instellingen waaraan wij zijn overgeleverd (…). Organisatiemisdaad is een belangrijke inbreuk op dit vertrouwen.'(1992:
9). De afgelopen vijftien jaar is dit vertrouwen verminderd, wat hij onder meer afleidt uit de versterking van het toezicht (p. 114). Toch is
het aantal misstanden niet afgenomen en dat roept de vraag op hoe misstanden en verboden activiteiten, die in groepsverband worden
gepleegd, zo lang verborgen kunnen blijven. In zijn rede getiteld 'Muren van stilzwijgen', betrekt Van de Bunt de stelling dat 'het geen
kwestie is van falend toezicht, maar van effectieve geheimhouding' (p. 115).
Onderling vertrouwen is essentieel voor groepen of bewegingen die (verboden) activiteiten geheim willen houden en die dankzij dit
vertrouwen deel kunnen blijven uitmaken van grotere sociale netwerken. De verboden activiteiten zijn ingebed in het dagelijkse leven (p.
119). Onderling vertrouwen tussen de daders is echter niet de enige voorwaarde voor het geheimhouden van verboden activiteiten.
Omstanders spelen een doorslaggevende rol, waarmee Van de Bunt voortbouwt op Stanley Cohens analyses van hun zwijgen. Sommige
omstanders zeggen niets omdat ze niets weten of omdat het hen niet kan schelen: zij zijn de onwetende en onverschillige omstanders. De
overige omstanders hebben twee redenen om niet te praten: zij zwijgen vanwege het voordeel of belang dat zij bij zwijgen hebben, en
fungeren als 'een effectieve afdeklaag' (p. 124), of ze houden hun mond omdat ze bang zijn voor wat hun onthulling aan kan richten en
hebben eveneens belang bij zwijgen.
Van de Bunt rekent ook slachtoffers, in het bijzonder slachtoffers van incest, tot de omstanders die zwijgen (p. 125). Deze samenvoeging
lijkt mij niet verstandig omdat onderzoek naar 'de dynamiek tussen toezicht en geheimhouding' tot een differentiatie van daders,
slachtoffers en omstanders moet leiden die ons inzicht vergroot en specifieke beleidsaanbevelingen kan opleveren. Grünfeld en Huijboom
bieden aanknopingspunten met hun tweedeling van omstanders in collaborateurs (met de daders) en helpers (van de slachtoffers)* [4]  .
In relatie tot daders en slachtoffers onderscheid ik omstanders dan in collaborateurs die belang hebben bij zwijgen, onverschilligen die wel
weten maar zich niet druk maken, wegkijkers die weten maar niet willen (h)erkennen wat er aan de hand is en ten slotte helpers van de
(potentiële) slachtoffers. De onwetende omstanders vallen buiten deze indeling. De verdeling in collaborateurs, onverschilligen, wegkijkers
en helpers biedt ook plaats aan specifieke omstanders, zoals toezichthouders en potentiële klokkenluiders, die soms belangen met daders
delen en soms beducht (moeten) zijn voor het prijsgeven van hun geheimen.
De oraties van de drie hoogleraren geven een caleidoscopisch beeld van de criminologie en misschien is dat ook wel het juiste beeld van
het vak. In die zin klinkt de titel van het boekje aangenaam bescheiden.

*[1] Citeerwijze: 'Boekbespreking' (bespreking van: H. van de Bunt, P. Spierenburg en R. van Swaaningen, Drie perspectieven op sociale
controle (inaugurele redes Erasmus Universiteit Rotterdam)), DD 2008, 52.

*[2] Emeritus hoogleraar criminologie Universiteit van Amsterdam.

*[3] H.G. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, Arnhem: Gouda Quint 1992.
*[4] Grünfeld, Fred and Anke Huijboom, The Failure to Prevent Genocide in Rwanda, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2007, p.

5-6 en 261.
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