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Criminologie en strafrechtstheorie / Criminology and Criminal Law Theory

20 jaar Culture of Control 
Begrijpen we beter waarom de aanpak van criminaliteit verandert?

Kristof Verfailliea

a Deeltijds docent en deeltijds doctor- assistent, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel (corresp.: 
kristof.verfaillie@vub.be)

In de recente geschiedenis van de criminologie hebben maar weinig boeken zoveel debat 
uitgelokt als The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society (2001) 
van de bestraffingssocioloog David GarlanD. Van bij aanvang waren er lezers die het boek de 
hemel in prezen voor de reikwijdte en ambitie van de analyse. Anderen verweten GarlanD 
dan weer veralgemenend en dystopisch te zijn. Vandaag behoort het boek tot een van de 
meest geciteerde werken in de criminologie en is het op vele vlakken bepalend geweest 
voor de manier waarop we over de aanpak van criminaliteit spreken. Voor een grondige 
bespreking van het boek en zijn belangrijkste kritieken, en voor de plaats van dit werk in de 
ruimere bestraffingssociologie van David GarlanD verwijs ik naar diverse bijdragen van Tom 
Daems, ondermeer in dit tijdschrift (Daems, 2002, 2005, 2008, 2009). 

In deze bijdrage wil ik meer specifiek blijven stilstaan bij de vraag of we dit boek vandaag, 
20 jaar na publicatie, nog moeten lezen en waarom? Mijn punt zal zijn dat de transformaties 
die de Culture of Control beschrijft, de belangrijkste veranderingen die zijn opgetreden in de 
aanpak van criminaliteit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tussen 1970 en 
2000, steeds minder relevant zullen zijn om hedendaagse criminaliteitscontrolepraktijken 
te begrijpen. Anderzijds is het in kaart brengen van die – weliswaar opmerkelijke – verande-
ringen misschien wel nooit de belangrijkste meerwaarde van de Culture of Control geweest. 
Veel belangrijker is de verklaring die het boek biedt voor die transformaties. David GarlanD 
legt uit hoe de aanpak van criminaliteit in een samenleving verandert en waarom dit proces 
onlosmakelijk met die samenleving is verbonden. 

Omdat net dat inzicht relevant en actueel blijft en de basis kan vormen voor nieuwe analy-
ses, wil ik de veronderstellingen die GarlanD maakt over de manier waarop praktijken tot 
stand komen en veranderen hier expliciteren en aangeven welke uitdagingen die uitgangs-
punten met zich meebrengen voor toekomstig onderzoek. 

1. Een geschiedenis van het heden 

In de Culture of Control maakt GarlanD van meet af aan duidelijk dat hij geen vergelijkende 
of historische analyse beoogt. Hij wil een “geschiedenis van het heden” schrijven, een bena-
dering die hij ontleent aan de Franse filosoof Michel Foucault. Zoals GarlanD (2014) ook later 
nog zal verduidelijken begint een geschiedenis van het heden met het identificeren van een 
praktijk in het heden die zowel vanzelfsprekend als problematisch is, of zelfs onbegrijpelijk, 
om dan vervolgens de machtsstrijd te traceren die de praktijk heeft voortgebracht. Het doel 
is niet om het verleden te begrijpen maar om een kritische analyse van het heden mogelijk 
te maken. 
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In de Culture of Control is dat heden het einde van de jaren 1990. In de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk lijkt er iets vreemds aan de hand. Het criminaliteitsbeleid in die 
landen strookt helemaal niet met hoe er daar tot voor enkele decennia over de aanpak van 
criminaliteit werd gedacht. Er zijn heel andere denkbeelden ontstaan, maar niemand lijkt 
dat vreemd te vinden of echt te weten waarom dat zo is. “We quickly grow used to the ways 
things are” schrijft GarlanD (2001: 1) daarover. Meteen is de toon gezet: er is nood aan een 
verklaring voor een aanpak van criminaliteit die velen vandaag normaal en vanzelfspre-
kend vinden, maar die dat geenszins is voor wie naar die praktijken kijkt met een bril uit de 
jaren 1960.

2. Criminaliteitsbestrijding als evolutionaire adaptatie

De meest voor de hand liggende verklaring voor die ingrijpende veranderingen wordt door 
GarlanD meteen van de hand gewezen. Een criminaliteitscontrolepraktijk komt niet tot 
stand door kritieken van academici, activisten en andere hervormers. Net zoals foltering 
enkele eeuwen geleden niet is afgeschaft onder druk van de kritieken van verlichtingsfilo-
sofen, zijn de denkbeelden voorafgaand de jaren 1960, en meer bepaald het rehabilitatief 
denken (“penal welfarism”), niet in diskrediet geraakt omdat critici of hervormers zich plots 
bewust werden van de mogelijke gevaren of misbruiken ervan. De praktijken die we eind 
jaren 1990 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aantreffen zijn ontstaan uit 
een nieuwe collectieve beleving van criminaliteit en onveiligheid, en die beleving is op haar 
beurt gevormd door de laatmoderne samenleving. 

GarlanD toont hoe de aanpak van criminaliteit is veranderd op basis van een evolutionair 
proces, een reeks adaptaties aan een onderliggende laatmoderne sociale ecologie. De Cul-
ture of Control moet vandaag in de eerste plaats gelezen worden als een boek waar dit evolu-
tionair proces concreet wordt uitgewerkt. In wat volgt tracht ik dit proces te reconstrueren 
aan de hand van de belangrijkste veronderstellingen die GarlanD maakt over het ontstaan 
en de transformatie van criminaliteitscontrolepraktijken. Ik distilleer die aannames uit het 
boek zelf en uit de duiding bij het boek in latere publicaties (zie meer bepaald GarlanD, 2004).

3. Fundamentele uitgangspunten over de evolutie van de criminaliteits
controle 

1. Een cultuur, adaptaties, strategieën, enzovoort, zijn emergente fenomenen. Ze ontstaan, 
bestaan en veranderen doorheen het re- iteratief handelen van actoren. 

2. Wanneer GarlanD verwijst naar “de aanpak van criminaliteit” in een samenleving, dan 
verwijst hij naar formele én informele vormen van sociale controle. Het handelen van 
politici, politie, justitie en strafuitvoering is belangrijk om de aanpak van criminaliteit 
te begrijpen, maar minstens even belangrijk zijn de alledaagse praktijken van actoren, 
zoals scholen, verenigingen, gezinnen en bedrijven, die niet tot die formele controleme-
chanismen behoren. Samen vormen die actoren, die formele en informele controleme-
chanismen, een veld, en in dat criminaliteitscontroleveld nemen ze concrete posities in 
(cf. Bourdieu). 

3. Een samenleving bestaat uit verschillende velden (bv. sociale, politieke, economische 
veld) die een invloed uitoefenen op het criminaliteitscontroleveld (zo hebben ontwik-
kelingen in het economisch veld ook effecten in de criminaliteitscontrole). Niettemin is 
een criminaliteitscontroleveld een relatief autonome sociale ruimte, een specifieke bete-
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keniswereld, met een geschiedenis en met regels en grenzen omtrent wat legitiem spre-
ken en handelen is in de bestrijding van criminaliteit. Een belangrijke vaststelling in de 
Culture of Control is dat die grenzen en regels sinds de jaren 1960 ingrijpend veranderd 
zijn. 

4. Wie veranderingen wil begrijpen in de aanpak van criminaliteit moet eerst kijken naar 
de samenleving. Laatmoderne samenlevingen brengen een aantal uitdagingen met zich 
mee, denk aan stijgende criminaliteitscijfers. Die uitdagingen roepen reacties op in de 
samenleving. Burgers schaffen verzekeringen of alarmsystemen aan of ze verenigen zich 
in een buurtinformatienetwerk. Politie en justitie passen op uiteenlopende manieren 
hun functioneren aan om met die stijgende criminaliteit te kunnen omgaan en ook poli-
tici positioneren zich meer expliciet ten aanzien van dit thema. Stijgende criminaliteits-
cijfers an sich dicteren echter niet hoe tal van actoren met die nieuwe realiteit zullen om-
gaan. Maatschappelijke uitdagingen zoals criminaliteit worden altijd op een specifieke 
manier vertaald in een politieke en professionele praktijk of in de ruimere samenleving 
en ze kunnen om die reden tot effecten leiden die op voorhand niet altijd duidelijk of 
voorspelbaar zijn1. 

5. In algemene zin hebben de vele reacties op die stijgende criminaliteitscijfers een cultu-
reel effect veroorzaakt: de samenleving is zich aan die nieuwe realiteit gaan aanpassen, 
waarbij criminaliteit een heel andere plaats heeft gekregen in het spreken en handelen 
van mensen. Er is een andere collectieve beleving van dit thema ontstaan (“the crime 
complex”), en die beleving laat zich niet enkel voelen in nieuwe maatschappelijke routi-
nes en praktijken maar legt ook belangrijke restricties op aan politieke en professionele 
keuzes. 

6. Politici, politie, justitie en strafuitvoering hebben ook moeten leren omgaan met laat-
moderne uitdagingen, en met hoge criminaliteitscijfers in het bijzonder. De keuzes die 
ze daarbij maken zijn echter in grote mate beïnvloed en gevormd door de ruimere maat-
schappelijke beleving van criminaliteit, de denkbeelden die circuleren in de samenle-
ving. Tegelijk beïnvloeden ook meer specifieke professionele culturen (bv. politiecultuur, 
de politieke cultuur), de keuzes die actoren maken. Om die reden omschrijft GarlanD die 
keuzes als gesitueerd probleemoplossend handelen, een proces dat doorgaans rationeel 
en pragmatisch is, hoewel keuzes evenzeer conflicterend, ambivalent of emotioneel gela-
den kunnen zijn.

7. De adaptaties die optreden zijn veelvuldig en niet eenduidig. De evolutie van de aanpak 
van criminaliteit is een proces van strijd en conflict, van variatie, selectie en aanpassing: 
er zijn na verloop van tijd praktijken die succes hebben en ingeburgerd raken en er zijn 
praktijken die naar de achtergrond verdwijnen en minder relevant worden (zonder daar-
om helemaal te verdwijnen). De praktijken die gaan domineren en de aanpak van crimi-
naliteit in een samenleving gaan bepalen zijn diegene die het best passen bij de ruimere 
maatschappelijke beleving van criminaliteit en de concrete politieke en professionele 
culturen die daarin ontstaan. 

8. Hoewel beleidskeuzes heel erg gedetermineerd lijken, kunnen beleidsmakers ze toch 
opnieuw overwegen of zelfs terugdraaien. Volgens GarlanD (2001: 201) is de criminali-

1 Om die reden is het vandaag bijvoorbeeld onmogelijk om de culturele effecten te begrijpen van COVID-19 
op de aanpak van criminaliteit. 
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teitscontrole in grote mate gestructureerd door maatschappelijke processen, en zijn ook 
politieke keuzes onderworpen aan heel wat restricties, toch laten die een zekere vrijheid 
toe om keuzes te maken. 

9. Nieuwe ontwikkelingen in de aanpak van criminaliteit zijn de uitkomst van een evolu-
tionair proces, maar na verloop van tijd bereikt dit proces een evenwicht. Denkbeelden 
en praktijken worden meer duurzaam waardoor ze minder snel veranderen en zelf ook 
effecten beginnen ressorteren en bestendigen. De nieuwe aanpak van criminaliteit die 
we aantreffen op het einde van de jaren 1990 is een praktijk die niet zomaar zal verdwij-
nen en de wereld in grote mate mee zal helpen vorm geven.

4. De Culture of Control als inspiratiebron voor toekomstig onderzoek 

We begrijpen vandaag beter hoe en waarom de criminaliteitscontrole in een samenleving 
verandert, en we begrijpen ook beter waarom kritiek, voluntarisme of activisme op zich niet 
volstaat. De Culture of Control toont ook waarom we een criminaliteitsbeleid nooit kunnen 
begrijpen aan de hand van een beschrijvende opsomming van wetten of beleidsinitiatieven 
of een intellectuele ideeëngeschiedenis. De criminaliteitscontrole is een praktijk die een 
verregaande contextualisering vereist om begrijpbaar te zijn en als dusdanig bestudeerd 
moet worden.

Dat inzicht is ondermeer van belang voor de studie van de criminaliteitscontrole in België. 
De voorbije 20 jaar hebben een heel aantal nieuwe en ingrijpende uitdagingen met zich 
meegebracht. Denk daarbij niet alleen aan terrorisme, een economische crisis of een pan-
demie, maar ook aan de vergrijzing, superdiversiteit en de snelle ontwikkeling van nieuwe 
technologieën. Die uitdagingen zullen een vertaling krijgen in de samenleving en ze zullen 
het functioneren van de formele en informele vormen van sociale controle beïnvloeden. 
We kunnen de effecten van die maatschappelijke veranderingen niet vooronderstellen of 
voorspellen. We moeten ze bestuderen en de Culture of Control kan hier een belangrijke 
inspiratiebron zijn. 

Toekomstig onderzoek zal zich dan echter ook moeten richten op het verder uitwerken van 
GarlanD’s analyse. De Culture of Control bevat immers een aantal open theoretische vragen 
die mogelijk belangrijke implicaties hebben voor de manier waarop we de verandering van 
de criminaliteitscontrole moeten begrijpen. Ik geef de twee meest urgente voorbeelden. 

4.1 Een psychoanalytisch geïnspireerde sociologie

Een belangrijk punt in de analyse van GarlanD is dat we evoluties in de criminaliteitscontro-
le concreet kunnen begrijpen als gesitueerd probleemoplossend handelen (supra): actoren 
focussen zich op specifieke problemen en ze trachten die problemen op te lossen. De keuzes 
die ze daarbij maken, de oplossingen die ze aanreiken, zijn niet neutraal maar worden ge-
vormd door hun habitus, hun organisatorische belangen en hun percepties van de omge-
ving waarin zij opereren (GarlanD, 2004: 171). Die besluitvorming kan heel erg conflicterend, 
ambivalent of emotioneel geladen zijn. Net daarom is de analyse van de aanpak van crimi-
naliteit volgens GarlanD (2004) gebaat bij een meer psychoanalytisch geïnspireerde sociolo-
gie. We zien in het boek begrippen opduiken zoals “ontkenning”, “acting out”, “hysterie”, en 
ook later benadrukt GarlanD dat hij meer oog wil voor processen zoals groepsprojecties van 
fantasieën en angsten omdat die processen ons kunnen helpen begrijpen hoe dominante 
groepen morele oordelen aanwenden, sociale normen articuleren of gevaar identificeren 
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(GarlanD, 2004: 173). Over de precieze theoretische aard van deze begrippen en hun analy-
tische implicaties is GarlanD echter niet zo duidelijk. Hij pleit niet voor psychoanalytisch 
onderzoek maar benadrukt dat de psychologische elementen waarop hij zich beroept so-
ciaal gestructureerd zijn. Tegelijk geeft hij toe dat de Culture of Control slechts een eerste 
benadering is van een psychoanalytisch geïnformeerde analyse en dat de standpunten die 
hij op dit punt inneemt grotendeels speculatief blijven (GarlanD, 2004: 174).

4.2 De grenzen van politieke besluitvorming

In het laatste hoofdstuk van de Culture of Control suggereert GarlanD (2001: 201) dat de ont-
wikkelingen die hij beschrijft niet onvermijdelijk zijn. Beleidsmakers kunnen gemaakte 
keuzes steeds herzien. Op basis van GarlanD’s analyse is echter helemaal niet duidelijk of 
dit wel zo is en waar die vrijheid om andere keuzes te maken precies vandaan komt (zie 
ook: huDson, 2004)? In de Culture of Control zijn politieke keuzes immers heel erg bepaald en 
begrensd door de handelingen van vele andere actoren (de nieuwe collectieve beleving van 
criminaliteit, de politieke cultuur waarbinnen besluitvorming plaatsgrijpt, etc.). Bovendien 
zijn dominante denkbeelden en praktijken in de aanpak van criminaliteit de uitkomst van 
een evolutionair proces van variatie, selectie en aanpassing: praktijken die succes hebben 
en ingeburgerd raken zijn praktijken die het best passen in de laatmoderne sociale ecolo-
gie en haar politieke en culturele waarden. Net omdat de vrijheid om keuzes te maken zo 
beperkt is, gaat GarlanD (2004: 180) ervan uit dat andere laatmoderne samenlevingen een 
eerder beperkte variëteit aan adaptieve patronen zullen vertonen. De aanpak van crimina-
liteit in Europa zal dus op korte termijn heel erg gaan lijken op de grote lijnen die we in de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aantreffen. 

GarlanD kan dan wel schrijven dat beleidsmakers kunnen nadenken over hun keuzes en 
alternatieven kunnen voorstellen, maar het is helemaal niet duidelijk hoe die alternatieven 
dominant of legitiem kunnen worden als ze niet passen in de structuren van het criminali-
teitscontroleveld. Om keuzes te maken die echt anders zijn, zouden beleidsmakers zich op de 
een of andere manier moeten kunnen losmaken van de interacties waarin zij participeren 
en die hun handelen vormgeven, wat onmogelijk is. 

Een mogelijke oplossing voor dit dilemma reikt GarlanD zelf aan: een criminaliteitscontro-
leveld bestaat uit strijd en conflict, uit discoursen die dominant zijn en discoursen die naar 
de grenzen van het veld zijn verwezen, maar niettemin zijn blijven bestaan. Die strijd is 
een belangrijke bron van verandering omdat alternatieve discoursen een vorm van verzet 
inhouden en in die zin altijd een bron kunnen zijn voor een alternatief beleid in de toekomst 
(GarlanD, 2004: 168). 

Ook hier blijft het echter onduidelijk waarom en hoe precies deze alternatieve stemmen 
geloofwaardiger of prominenter zouden kunnen worden in de aanpak van criminaliteit. Als 
we de analyse van de Culture of Control ernstig nemen, kunnen politici weliswaar keuzes 
maken, maar is échte innovatie, een alternatief beleid of het fundamenteel herdenken van 
keuzes onmogelijk. De aanpak van criminaliteit zal enkel structureel veranderen wanneer 
de samenleving verandert, en meer bepaald de collectieve beleving van criminaliteit en 
onveiligheid. Wanneer de controlecultuur verandert, veranderen ook de grenzen die deze 
cultuur oplegt aan wat legitiem is in de aanpak van criminaliteit. 

GarlanD ontkent het belang van politiek en van politieke keuzes niet. Het is een thema waar 
hij ook later nog zal op terugkomen, ondermeer in zijn Sutherland Address, waar hij wijst 
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op het belang van politiek handelen en het begrijpen van de politieke structuren die maat-
schappelijke uitdagingen vertalen naar een criminaliteitsbeleid (GarlanD, 2013). Mijn punt 
hier is dat in het licht van GarlanD’s eigen uiteenzetting, inclusief zijn recentere publicaties, 
het onduidelijk blijft waar politieke actie haar autonomie aan ontleent, wat haar grenzen 
zijn, haar potentieel om te innoveren en het belangrijkste: hoe ze zich precies verhoudt en 
verbindt met de sociale en culturele krachten die volgens hem een belangrijke rol spelen bij 
het vormgeven van de criminaliteitscontrole. 

Het pleidooi voor een psychoanalytisch geïnspireerde sociologie en de onduidelijkheid 
over de grenzen van politieke besluitvorming mogen dan twee erg verschillende thema’s 
lijken, in essentie verwijzen ze naar dezelfde uitdaging: de bestraffingssociologie van David 
GarlanD is gebaat bij meer fijnmazige inzichten over de manier waarop mensen keuzes ma-
ken. Wanneer we die keuzeprocessen beter begrijpen zou dit wel eens een heel ander licht 
kunnen werpen op het ontstaan en de transformatie van de maatschappelijke aanpak van 
criminaliteit. 
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