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BESPREKINGEN

Heiligverklaring en legitimiteitstekorten van het strafrecht

Marc Groenhuijsen

J.C.J. Boutellier, Meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap (oratie 
Vrije Universiteit Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, 41 
blz., ISBN 90 5454 600 x.

Voor velen lijkt 9 september 2001 een totale omkering van traditionele verhou-
dingen te markeren. Sinds die dag heeft iedereen de mond vol over terrorisme en 
de massieve bedreigingen waaraan moderne maatschappijen bloot staan. Maar 
natuurlijk: het terrorisme staat niet op zichzelf, de angst voor aanslagen heeft 
een bredere achtergrond. Die bredere context wordt belicht en opgehelderd in de 
oratie van Hans Boutellier als hoogleraar politie- en veiligheidsstudies vanwege 
de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Zijn vertrekpunt is dat we in een 
bange samenleving leven, in een bange wereld. Mensen hebben behoefte aan vei-
ligheid en kunnen moeilijk omgaan met gevaar en met risico’s.
Het gevaar komt uit vele hoeken. Eén daarvan is de criminaliteit. Boutellier laat 
zien dat de relatie tussen de begrippen veiligheid en criminaliteit in feite pas van 
recente datum is, de jaren negentig. De verbinding van deze concepten heeft even-
wel enorme consequenties gehad. Daardoor is namelijk een brug geslagen tussen 
misdrijven en andere risico’s, tussen strafrechtelijke handhaving en bestuurlijke 
maatregelen, en tussen objectieve gebeurtenissen en de subjectieve beleving 
daarvan. In de zoals altijd fraaie stijl van de auteur:

‘Via het veiligheidsbegrip wordt het criminaliteitsprobleem in materiële 
zin breder, in bestuurlijke zin complexer en in psychologische zin dieper. 
Veiligheid functioneert als een semantisch sleepnet voor problemen die 
variëren van terrorisme tot vervuiling en van overlast tot georganiseerde 
misdaad.’ (p. 10)

Het gevolg van deze vervlechting van problemen is de roep om meer strafrecht én 
de vraag naar grotere betrokkenheid van dé samenleving. Meer strafrecht bete-
kent dat bijna automatisch – zonder refl ectie – naar dit middel wordt gegrepen; 
daardoor wordt het tevens een soort vanzelfsprekend strafrecht. De problemati-
sche kanten van dit reguleringsmechanisme lijken verdwenen.
Boutellier zegt zelfs dat het strafrecht een ‘proces van heiligverklaring’ heeft 
ondergaan (p. 5). Ik begrijp die constatering wel, gelet op de voortdurende expan-
sie van strafbepalingen, uitbreiding van aansprakelijkheden en toekenning van 
aanvullende procedurele bevoegdheden. Maar anderzijds staat vast dat de straf-
rechtspleging als geheel ook lijdt aan grote legitimiteitstekorten. Daarnaast staat 
de opgekomen roep om meer inzet van de samenleving. Dit vraagt onder andere 
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om bestuurlijke maatregelen, integrale veiligheidsplannen, samenwerkingsrela-
ties van de politie met het onderwijs, de horeca, de particuliere beveiligingsindu-
strie, woningcorporaties, winkeliersverenigingen enzovoort, vaak in de vorm van 
publiek-private samenwerking.

Geen roeiboot of spreeuwen, maar een voetbalelftal in de verdediging

De eigenlijke vraag die in de oratie aan de orde wordt gesteld is welke besturings-
fi losofi e in deze situatie moet worden gevolgd. De overheid zit in een spagaat tus-
sen terugtreden en optreden, aldus Boutellier (p. 15). Zoals zo vaak gaat het om 
tegengestelde aanspraken die in een bepaald domein naar voren worden gebracht. 
De spanning tussen onverenigbare verwachtingen of claims moet volgens Boutel-
lier worden gesitueerd tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen 
die door Schnabel zijn samengevat onder de termen individualisering, informa-
lisering, informatisering, internationalisering en intensivering (p. 11 e.v.). Hier 
is niet zo interessant wat daaronder precies wordt begrepen, het gaat erom dat de 
verticale organisatievorm van het strafrecht onvoldoende antwoorden kan aan-
reiken op de uitdagingen waarvoor het zich door de roep om veiligheid gesteld 
ziet. Wat nodig is, zijn ‘netwerken’ van samenwerkende partners, een ‘oerwoud 
van overlegvormen’ dat past bij de ‘vloeibare samenleving’ (p. 18). Een ‘proces van 
responsabilisering van andere partijen’ is onvermijdelijk.
Al deze kenmerken contrasteren zodanig met de traditionele strafrechtelijke stra-
tegie dat er volgens Boutellier ‘goede redenen zijn om van een nieuw paradigma 
te spreken’ (p. 19). Hij keert vervolgens bijna direct op deze schreden terug. In de 
praktijk kan het onderscheid tussen een strafrechtelijk paradigma en een veilig-
heidsparadigma niet zo helder worden gemaakt (p. 20). Er zou eerder sprake zijn 
van een omgekeerd paradigma, geen alternatief, maar inversie:

‘In deze omkering van perspectief is het strafrechtelijk systeem niet zozeer 
eindpunt als wel beginpunt van sociale ordening. (…) In een onttoverde
[= bange; MG] samenleving is niet het goede leven uitgangspunt voor sociale 
ordening, maar de vermijding van het ongewenste.’ (p. 21)

En zo komt Boutellier tot een oordeel over de meest passende besturingsfi loso-
fi e. Hij kiest niet voor het beeld van de roeiboot (de overheid als stuurman en de 
roeiers als uitvoerende instanties) en evenmin voor dat van de zwerm spreeuwen 
(de collectieve beweging als gevolg van onderhandelend bestuur). Zijn metafoor 
is die van een sportteam, meer in het bijzonder een voetbalelftal dat sterk in de 
verdediging is gedrongen. ‘Justitie staat tussen de palen en vliegt de ballen om 
de oren’ (p. 23). De keeper, politie en justitie, als pro-actieve laatste instanties. 
De verdediging bestaat uit de maatschappelijke instellingen die zich bezighouden 
met risico’s (jeugdzorg, particuliere beveiliging). De middenvelders zijn de insti-
tuties waarvoor veiligheid slechts een afgeleide functie is (onderwijs, bedrijfsle-
ven, gemeentelijke diensten). Ten slotte de aanvallers: ‘De voorhoede bestaat uit 
de burgers en de sociale verbanden die zij aangaan’ (p. 23). Hier moet het spel 
worden gemaakt, maar dat kan alleen als er voldoende steun van achteren is.
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Vervolgens bespreekt hij de rol van de politie in het nieuwe veiligheidsparadigma. 
Dat is niet het sterkste deel van de oratie, omdat het een hoog enerzijds/ander-
zijds-gehalte heeft, waar geen scherpe conclusies uit voortvloeien (p. 24-27). Vol-
gens Boutellier is de politieke functie van de politie veranderd, onder andere als 
gevolg van de omstandigheid dat er defi nitief een einde is gekomen aan het mono-
polie van de politie op veiligheid.

‘De hedendaagse identiteit van de politie is wellicht nog het beste te 
omschrijven als januskop. Enerzijds dient zij zich toe te leggen op haar 
kerntaken in de rechtshandhaving, anderzijds dient zij haar rol te spelen als 
ondersteuner van de veiligheidsnetwerken.’ (p. 26)

Jazeker, zou men denken, maar vervolgens krabbelt hij fundamenteel terug door 
te waarschuwen tegen een gebrek aan oog voor de continuïteit van de politiefunc-
tie. In dat verband wijst hij nog op het ‘specifi eke karakter van het dagelijkse poli-
tiewerk’, op de ‘unieke gezagspositie’ en een ‘aparte cultuur’, met als bijzonder 
kenmerk een ‘soort radicaal pragmatisme’ (p. 27). Dit levert, lijkt mij, analytisch 
weinig winst op in vergelijking met het oude paradigma.

Van moreel appèl tot tolerantie en pluralisme

De oratie eindigt onverwacht optimistisch. De dominantie van het veiligheids-
vraagstuk stelt ons onvermijdelijk voor de vraag in wat voor samenleving we wil-
len leven: ‘We lijken voor de keuze te staan tussen een sociale controlecultuur of 
een punitieve-controlecultuur’ (p. 28). Dat klinkt als de kogel of de strop. Ook 
Boutellier noemt dit een ‘weinig aantrekkelijk dilemma’. Maar dan ineens stelt hij 
dat het toch niet zo kan zijn dat we ons laten uitleveren aan de angst in dit veilig-
heidsparadigma. We moeten ons hieraan ontworstelen. En omdat we ons hieraan 
willen onttrekken, kúnnen we ons hieraan ook ontrekken. We gaan de norma-
tieve functie van de instituties weer ontdekken! ‘Zo bezien gaat er van het veilig-
heidsverlangen onherroepelijk [sic; MG] een moreel appèl uit, dat in positieve zin 
valt te waarderen’ (p. 29). Het leidt onder andere tot de ‘constituering van actuele 
vormen van burgerschap’ en tot ‘de mogelijkheid van nieuwe patronen van ‘soci-
aliteit’ ‘, waardoor ruimte wordt geboden aan ‘innovatief of zelfs spiritueel elan’. 
En nog is de koek dan niet op: ‘Het veiligheidsparadigma (…) dient ook de ruimte 
te creëren voor nieuwe kaders voor vitaliteit: ontmoeting, creativiteit, sociale 
innovatie, kunst en cultuur’ (p. 29-31).
Zelf probeer ik ook zo optimistisch mogelijk te zijn, maar dit gaat mij wel duize-
lingwekkend snel. Schematisch bezien lees ik de redenering ongeveer als volgt. 
We hebben een enorm probleem; dat willen we dus oplossen; dat kúnnen we 
daarom ook oplossen; kijk eens: er moet zelfs allerlei goeds uit voortkomen. Cri-
sis als kans! Een blessing in disguise! De vlucht naar voren! Als ik de ideologie van 
de Verenigde Staten onder Bush bezie – overgenomen binnen het grootste deel 
van Europa, met hooguit enig gepruttel in de academische marge, maar met nau-
welijks politiek serieus tegengas – ontwaar ik nog weinig van deze creativiteit en 
vormen van nieuw verrijkend burgerschap. Voorzover ik in de veiligheidsdiscussie 
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een moreel appèl hoor klinken, is dat vooral van de ouderwetse burgermanssnit. 
Ik hoor heel weinig meer over tolerantie en over pluralisme en zie veel vaker de 
herhaling van het eigen benepen gelijk en het terugvallen op (resp. het attaqueren 
van) het beeld van de vijand buiten de eigen directe kring.
Maar misschien zie ik het niet goed. Misschien heeft Boutellier gelijk. Ik hoop dat 
zelfs. Maar dat gelijk heeft hij in deze oratie op dit punt nog niet aangetoond. Wel-
licht ben ik nog niet overtuigd als gevolg van zijn ambivalente omgang met het 
woord ‘paradigma’. Enerzijds suggereert hij voortdurend dat het veiligheidsdebat 
de panelen totaal heeft doen verschuiven. En dan blijkt even later weer dat het 
niet zo scherp ligt.
Zelf meen ik dat het wetenschappelijk discours ermee zou zijn gediend als we eens 
zouden ophouden met het waarnemen van ingrijpende veranderingen in termen 
van paradigmawisselingen (bestuurskundigen hebben daar overigens schijnbaar 
meer last van dan juristen of criminologen). Radicale veranderingen van pro-
bleemstelling of oplossingsrichting zijn om die reden nog geen nieuw paradigma. 
We moeten goed beseff en dat volgens de bedenker van het begrip – good old 
 Th omas Kuhn – wijziging van paradigma in menig opzicht leidt tot beëindiging 
van rationele discussie.

Dat is het laatste wat we willen. Dat is ook het laatste wat Boutellier zou willen. 
De oratie biedt weer, zoals we van hem gewend zijn, zoveel stof tot nadenken dat 
het debat daardoor juist zou moeten worden gevoed. Zijn prikkelende gedachte-
gang, wederom met superieure penvoering opgeschreven, vraagt om méér. Over 
bestuur, bescherming en burgerschap zijn we voorlopig nog niet uitgepraat. Er 
zijn er maar weinigen die dat op zo hoog niveau doen als Hans Boutellier.

De status van technisch bewijs

Henk Elff ers

A.P.A. Broeders, Ontwikkelingen in de criminalistiek. Van vingerspoor tot DNA-profi el 
– van zekerheid naar waarschijnlijkheid (oratie Leiden), Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2005, 39 blz., ISBN 90 5454 576 3.

Aan de Universiteit van Leiden benoemd tot bijzonder hoogleraar criminalistiek, 
vanwege de Stichting Leerstoel Criminalistiek, aanvaardde Ton Broeders zijn 
ambt op 19 november 2004 met een rede waarin hij zich verbaast: in de rechts-
zaal wordt ten aanzien van technisch bewijs, in ruime zin, vrijwel altijd slechts 
(on)rechtmatigheidsargumentatie naar voren gebracht en zelden de inhoudelijke 
waarde van de bewijsmiddelen ter discussie gesteld. Zijns inziens zou daar niet-
temin regelmatig alle reden voor zijn: technisch bewijs oogt misschien wel onaan-
tastbaar, maar is dat lang niet altijd. Als hoogleraar criminalistiek hoopt Broeders 
bij te dragen aan een beter begrip van technisch bewijs, door helderder zicht te 
verschaff en op hoe zeker of onzeker de aangedragen technische bewijzen zijn. 
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