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   INTERVIEW  Ineke Haen Marshall, hoogleraar sociologie en criminologie,  
over het Nederlandse veiligheidsbeleid 

 ‘ SOMS VIND IK DAT 
DE HANG NAAR 
EVIDENCE BASED 
DOORDRAAIT’ 

door Lynsey Dubbeld

 ‘H
et is duidelijk dat het Nederlandse beleid 
past binnen het kader van het denken over 
risico’s. In de risicomaatschappij heerst 
altijd een soort gevoel van voortdurende 

crisis en dreiging. Dat is een heel ander perspectief 
dan tien of vijftien jaar geleden, toen we nog spra-
ken over criminaliteitsbeleid in plaats van veilig-
heidsbeleid.” Dat zegt Ineke Haen Marshall, hoogle-
raar sociologie en criminologie aan de Northeastern 
University in Boston. De verandering in terminolo-
gie is niet alleen een kwestie van woorden, maar 
heeft directe implicaties voor beleid en praktijk, 
zegt Haen. “Het criminaliteitsbeleid was gefocust 

op het tegengaan van criminaliteit, en had een 
 realistisch en rehabilitatief thema. Het huidige 
 veiligheidsbeleid is veel zakelijker en gericht op 
 output en efficiency. Daarbij gaat het er steeds 
meer om gevoelens van onzekerheid onder burgers 
weg te nemen en om wetgeving op het gebied van 
criminaliteit aan te scherpen.”

Haen, die in 1973 na haar studie sociologie in Tilburg 
naar de Verenigde Staten (VS) vertrok en daar sinds-
dien woont en werkt, verwijst naar het paradigma 
van het new public management, dat in de VS sterk 
ontwikkeld is. Dit managementdenken kenmerkt 
zich door een sterk pragmatisme, beleidsgericht 
onderzoek en een voortdurende zoektocht naar 

Hoe staat het huidige veiligheidsbeleid in Nederland 
er voor? Welke lessen kunnen we trekken uit Amerikaans 
beleid? secondant vroeg het hoogleraar Ineke Haen 
Marshall, een Nederlandse expert in internationaal 
vergelijkende criminologie die haar carrière opbouwde 
in de Verenigde Staten. “Het huidige veiligheidsbeleid is 
veel zakelijker en gericht op output en efficiency.”
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Ineke Haen Marshall, hoogleraar Northeastern 
University: “Het kritische denken dat typerend 
was voor de criminologie is op de achtergrond 
geraakt.”/ foto: Inge van Mill.
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efficiënte kortetermijnoplossingen. Haen is daar 
niet onverdeeld gelukkig mee. “Het management-
denken heeft veel weggenomen van het menselijke 
en relativerende van het vroegere criminaliteits-
beleid. En soms vind ik dat de hang naar evidence 
based wat te veel doordraait.” 

‘In Nederland staat 
men heel erg open 
voor Amerikaanse 
invloeden’

Is de veramerikanisering van het Nederlands veilig-
heidsbeleid wel te stoppen? “Door internationalise-
ring en globalisering worden bepaalde beleidsidee-
en tegenwoordig natuurlijk snel verspreid en 
overgenomen,” geeft Haen toe. “En gewoonlijk is er 
sprake van eenrichtingverkeer van de Verenigde 
Staten naar Nederland. In Nederland staat men heel 
erg open voor Amerikaanse invloeden, meer dan 
België en Frankrijk. Nederland was in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog een voorbeeld van een erg 
tolerant land waarin de gevangenispopulatie klein 
was. Dat is de laatste tien jaar veranderd: nu 
behoort Nederland wat betreft het aantal gedeti-
neerden tot de middenmoot van Europa.” 

PUNITIEF
De VS staan internationaal bekend om hun  puni tieve 
strafklimaat. Het aantal gedetineerden per 100000 
inwoners is (met ongeveer 700) meer dan zeven keer 
zo hoog als in Nederland (waar het aandeel op 
91 ligt). Hoewel een exact landelijk cijfer moeilijk te 
berekenen is, ligt de gemiddelde detentieduur er 
rond de twee jaar – tegenover vier maanden in ons 
land. In een aantal staten krijgen gedetineerden een 
rekening voorgeschoteld voor politietransport, voor 
het niet komen opdagen bij hun rechtszaak, of voor 
een verplichte donatie aan een slachtofferfonds. En 
de doodstraf is in Amerika nog springlevend. In 
Nederland zijn dan ook niet direct “Amerikaanse 
toestanden” te  vrezen, zegt Haen.

“Nederland is tegenwoordig punitiever dan voor-
heen, maar het is een zachtere punitiviteit dan in 
de Verenigde Staten. Vooral het discours is in Neder-
land veel punitiever geworden. Maar de soep wordt 
meestal niet zo heet gegeten als ze wordt opge-
diend. Er zijn strengere maatregelen ingevoerd, 
maar als je kijkt wat die in de praktijk betekenen, 
dan zie je toch nog een zekere mildheid. Neem bij-
voorbeeld het gedwongen afkicken voor veelple-
gers. Daarbij is toch nog een heel uitgebreid vang-
net van sociale hulp en voorzieningen na detentie 
– iets dat in de Verenigde Staten totaal niet bestaat. 
Het Nederlandse beleid kan nooit helemaal verame-
rikaniseren, omdat de culturele barrières daarvoor 
te groot zijn.”

‘Het beleid in 
Nederland wordt 
gepolitiseerd’

Haen is bovendien huiverig voor al te makkelijke 
vergelijkingen tussen Nederland en de VS. “Ten 
 eerste: iedereen denkt te simplistisch als het gaat 
om internationale vergelijkingen. Er bestaan over 
en weer veel misverstanden. Door simplificering 
vindt er al snel een zekere demonisering plaats in 
de richting van de Verenigde Staten. In de trant van: 
kijk die gekke Amerikanen eens met hun wapens. 
Maar zoiets als ‘Amerika’ of ‘de Amerikanen’ 
bestaat niet. Er zijn vijftig staten met in totaal 
315 miljoen inwoners van allerlei soorten nationali-
teiten en etnische afkomst – er is niet één Amerika. 
Daarnaast verschillen het beleid en de maatschap-
pelijke context tussen Nederland en de Verenigde 
Staten zo sterk dat ideeën niet rechtstreeks kunnen 
worden overgenomen. De manier waarop beleid in 
de Verenigde Staten gemaakt wordt, is ook heel 
anders dan hier. Hoewel het beleid in Nederland 
ook gepolitiseerd wordt, is de invloed van popu-
lisme op het beleid in de Verenigde Staten echt 
heel groot. En de invloed van deskundigen op het 
beleid is er veel kleiner dan in Nederland.”

Want beleid wordt gemaakt door het bestuderen 
en begrijpen van achtergrondfactoren van crimi-
naliteit. We doen geen onderzoek alleen maar 
omdat het leuk is.”

Haen, die in 2012 nog in Nederland was als lid van 
het cluster criminologie van de Landelijke Onder-
wijsvisitatie, is enthousiast over het grote aanbod 
aan criminologisch onderzoek in de VS. Maar ze 
ziet de veramerikanisering van de internationale 
academische wereld, die ook in Nederland zichtbaar 
is, niet als zaligmakend. “Naar mijn idee treedt 
er op vele gebieden in de criminologie een soort 
veramerikanisering op. En daar zitten goede 
en slechte kanten aan. Het onderzoek is meer 
 empirisch en evidence based geworden, dat is 
echt goed. Maar het betekent ook dat het kritische 
denken dat  vroeger typerend was voor de crimi-
nologie echt op de achtergrond is geraakt. Ik durf 
wel te zeggen dat er weinig kritische criminologen 
zijn in de Verenigde Staten – en degenen die er wel 
zijn, worden weinig gehoord.” 

‘Het huidige 
 crimi nologische 
onderzoek zit te 
veel in het hoofd’

Haen waarschuwt voor de teloorgang van de 
 kritische en humanistische criminologie, die van 
oudsher in Nederland sterk vertegenwoordigd 
was. “Als ik terugdenk aan criminologen uit het 
 verleden dan had je mensen en denkers die een 
eigen identiteit, passie en ideologie hadden. 
Je had mensen die een duidelijk idee hadden over 
wat belangrijk is en hoe we iets doen, die niet altijd 
detached (afstandelijk, red.) waren. Het combineren 
van een goed hoofd met een goed hart vind ik 
belangrijk. Generaliserend zit het huidige crimi-
nologische onderzoek te veel in het hoofd en 
te  weinig in het hart.” 

VERAMERIKANISERING
Haen promoveerde in 1977 aan Bowling Green 
 State University in sociologie met als specialisatie 
criminologie. “In de criminologie waren de Verenig-
de Staten hét land, omdat de aanpak van misdaad er 
al heel lang erg belangrijk is en er veel onderzoekers 
zijn die zich met het onderwerp bezighouden. 
 Amerika is trouwens nog steeds koploper in 
de  criminologie.”

Haen signaleert wel een toename van samen werking 
tussen Amerikaanse onderzoekers en  Europese 
 criminologen. Een voorbeeld is de International Self-
Report Delinquency Study, een langlopend onderzoek 
waaraan 30 landen deelnemen. Het oorspronkelijke 
idee voor het project kwam van de Amerikaanse 
 criminoloog Malcolm Klein maar het werd geoperati-
onaliseerd door Josine Junger-Tas, die toen verbonden 
was aan het WODC. Haen is de voorzitter van de 
stuurgroep van het project. “Dit is een van de eerste 
projecten waarbij een groot aantal landen hetzelfde 
soort onderzoeksdesign gebruikt. Er is gestreefd naar 
een standaardvragenlijst en een gestandaardiseerde 
manier van het trekken van steekproeven, en 
 gecentraliseerde invoer van data.” 

‘Je had mensen 
die een eigen 
 passie en ideologie 
hadden’

In tegenstelling tot de International Crime Victims 
Survey, die zich richt op langetermijnvergelijkingen 
in slachtofferschap, kijkt de International Self-
Report Delinquency Study naar de achtergronden 
van daderschap. Dat klinkt misschien theoretisch, 
maar de implicaties van het onderzoek zijn wel 
degelijk relevant voor de praktijk, zegt Haen. “Om 
onderzoeksfinanciering te kunnen krijgen, moet het 
onderzoek sowieso wetenschappelijk verantwoord 
én beleidsgericht zijn. Ons onderzoek is theoretisch 
goed onderbouwd maar heeft wel beleidsimpact. >>
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SLECHT BELEID
Wat kan Nederland leren van het criminologische 
onderzoek uit de andere kant van de oceaan? “In 
de Verenigde Staten is heel veel onderzoek beschik-
baar, omdat er veel geld aan wordt besteed en er 
veel criminologen zijn. Er wordt daardoor veel 
 geëxperimenteerd met programma’s. Die kunnen 
misschien niet rechtstreeks worden geëxporteerd 
aan Nederland, maar we kunnen er wel van leren.” 
Haen noemt als best practices de vele re-entry 
 programmes die zijn ontwikkeld op basis van 
gemeentelijke ervaringen met re-integratie van 
 ex-gedetineerden. En ze spreekt over de aanpak 
van pesten, die niet simpelweg onderdeel uitmaakt 
van het veiligheidsbeleid, maar van een omvangrijk 
educatief programma. “Er is bijvoorbeeld het pro-
gramma Gang Resistance Education And Training, 
G.R.E.A.T., waarmee scholieren leren weerstand te 
bieden tegen de verleidingen om lid te worden 
van gewelddadige gangs.”

‘In bepaalde delen 
van de inner cities 
zijn overal wapens’

Worst practices zijn er ook, vooral in de beleids-
wereld, zegt Haen. “Een duidelijk voorbeeld van 
slecht beleid is het Amerikaanse wapenbeleid. In 
Nederland vinden we het onbegrijpelijk dat er niets 
aan wapens gedaan wordt.” Na het schietincident 
in Newton, Connecticut in december 2012, waar een 
20-jarige schutter 27 slachtoffers maakte op een 
basisschool, heeft president Obama maatregelen 
aangekondigd om wapengeweld tegen te gaan en 
wapenhandel te beperken. Het recht op wapenbezit 
staat daarbij niet ter discussie. Haen vindt dat 
onverstandig, maar niet onbegrijpelijk. “In de 
 Verenigde Staten zijn er verschillende machtige 
groepen die belang hebben bij de handel in wapens. 
En vergeet niet: wapenbezit wordt gezien als een 
grondwettelijk recht. En Amerikanen staan meer 
wantrouwend tegenover de overheid dan Neder-
landers. Verder heerst de angst voor criminaliteit in 
Amerika veel sterker dan in Nederland. Dat voedt 

het gevoel dat het zo gevaarlijk is dat je wel een 
geweer op zak móet hebben. In bepaalde delen van 
de inner cities zijn overal wapens.”

Ook als het gaat om het alcoholbeleid zijn de VS 
geen goed voorbeeld, vindt Haen. In Nederland 
is sinds 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en 
 Horecawet van kracht. Daarin zijn maatregelen 
opgenomen waarmee gemeenten strenger kunnen 
optreden tegen alcoholgebruik door jongeren onder 
de 16 jaar. Bij de aanscherping van alcoholbeleid 
wordt nogal eens naar de VS verwezen, waar 

 jongeren tot 21 jaar geen alcohol mogen bezitten of 
kopen. Ten onrechte, zegt Haen. “De Amerikaanse 
wet brengt jongeren alleen maar in de problemen. 
Ze gaan valse identiteitsbewijzen maken. Of ze 
 rijden onder invloed in auto’s rond omdat ze thuis 
geen alcohol kunnen drinken. Ik wil niet zeggen 
dat er absoluut geen leeftijdsgrens moet zijn. Maar 
het is onzin om de Verenigde Staten als goed voor-
beeld te zien. Want natuurlijk drinken alle jongeren 
daar – maar ze doen dat onder minder open 
omstandigheden.”

“Naar mijn idee treedt er 
op vele gebieden in de 
criminologie een soort 
veramerikanisering op.” 
/ foto: Inge van Mill. 

VERTAKKING
Als gevolg van internationale ontwikkelingen 
zijn de verschillen tussen het Amerikaanse en 
Nederlandse veiligheidsbeleid niet zo groot als 
we geneigd zijn te denken, benadrukt Haen. 
Ze noemt responsibilisering, publiek-private 
samenwerking en de invloed van internationale 
wetgeving op nationaal beleid als bekende voor-
beelden. “Ook horizontale vertakking – de trend 
dat veiligheid niet alleen een aangelegenheid is 
voor de overheid maar ook voor de private beveili-
gingsbranche – is een internationale ontwikkeling 
die in het algemeen gesproken in de westerse 
wereld plaatsvindt. In de Verenigde  Staten is dat 
alleen al veel langer aan de gang. Dat komt ten 
dele omdat de overheid daar altijd een minder 
grote rol heeft gespeeld in allerlei publieke zaken. 
Bijvoorbeeld: de infrastructuur van elektriciteit en 
openbaar vervoer is in de  Verenigde Staten voor 
85 procent in handen van het bedrijfsleven.” Op het 
gebied van criminaliteit vallen de talrijke private 
gevangenissen en de omvangrijke particuliere 
beveiligingssector op. Het aantal particuliere 
beveiligers per 100000 inwoners ligt in de VS op 
598; dat is bijna drie keer zo veel als in Nederland.

“De samenwerking tussen publieke en private 
 veiligheidspartners is onvermijdelijk, vooral 
gezien de internationale ontwikkelingen in 
 neoliberalisme, groeiende marktwerking en een 
terugtredende overheid. Daar hoeft niks mis 
mee te zijn, want het kan goed en efficiënt zijn 
om samen te werken. Maar als socioloog ben ik 
gewend om te kijken naar potentiële problemen. 
En dan zeg ik: you can’t outsource the government. 
De overheid heeft per definitie het publieke 
belang in het hoofd, maar voor het bedrijfsleven 
geldt dat niet.” <<

18 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 19



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

SLECHT BELEID
Wat kan Nederland leren van het criminologische 
onderzoek uit de andere kant van de oceaan? “In 
de Verenigde Staten is heel veel onderzoek beschik-
baar, omdat er veel geld aan wordt besteed en er 
veel criminologen zijn. Er wordt daardoor veel 
 geëxperimenteerd met programma’s. Die kunnen 
misschien niet rechtstreeks worden geëxporteerd 
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‘In bepaalde delen 
van de inner cities 
zijn overal wapens’
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Nederland vinden we het onbegrijpelijk dat er niets 
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in Newton, Connecticut in december 2012, waar een 
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basisschool, heeft president Obama maatregelen 
aangekondigd om wapengeweld tegen te gaan en 
wapenhandel te beperken. Het recht op wapenbezit 
staat daarbij niet ter discussie. Haen vindt dat 
onverstandig, maar niet onbegrijpelijk. “In de 
 Verenigde Staten zijn er verschillende machtige 
groepen die belang hebben bij de handel in wapens. 
En vergeet niet: wapenbezit wordt gezien als een 
grondwettelijk recht. En Amerikanen staan meer 
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het gevoel dat het zo gevaarlijk is dat je wel een 
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de inner cities zijn overal wapens.”

Ook als het gaat om het alcoholbeleid zijn de VS 
geen goed voorbeeld, vindt Haen. In Nederland 
is sinds 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en 
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opgenomen waarmee gemeenten strenger kunnen 
optreden tegen alcoholgebruik door jongeren onder 
de 16 jaar. Bij de aanscherping van alcoholbeleid 
wordt nogal eens naar de VS verwezen, waar 

 jongeren tot 21 jaar geen alcohol mogen bezitten of 
kopen. Ten onrechte, zegt Haen. “De Amerikaanse 
wet brengt jongeren alleen maar in de problemen. 
Ze gaan valse identiteitsbewijzen maken. Of ze 
 rijden onder invloed in auto’s rond omdat ze thuis 
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dat er absoluut geen leeftijdsgrens moet zijn. Maar 
het is onzin om de Verenigde Staten als goed voor-
beeld te zien. Want natuurlijk drinken alle jongeren 
daar – maar ze doen dat onder minder open 
omstandigheden.”

“Naar mijn idee treedt er 
op vele gebieden in de 
criminologie een soort 
veramerikanisering op.” 
/ foto: Inge van Mill. 

VERTAKKING
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