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Ten geleide 

Dit Onderzoekbulletin is het tweede en laatste dat in 
1977 verschijnt. Het eerste dateert van mei van dit jaar. 
Gezien de gunstige reactie, ook op de Engelstalige versie, 

en het belang van een zo actueel mogelijke voorlichting op 

het terrein van het onderzoek, streeft de redactie er naar 

in het komende jaar te komen tot een uitgave van een serie 

van drie nummers. 
Een wijziging van inhoudelijke aard is het achterwege 
laten van de vermelding van onderzoekprojecten op het 

gebied van de Jeugdbescherming. 

De aanleiding hiertoe is de verschijning van een 

periodiek 'Jeugdbescherming en Onderzoek', dat in 

samenwerking met het Werkverband Integratie Jeugdwel-

zijndsbeleid wordt uitgegeven door de Coordinatie Corn-
missie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming 

en waarin een uitgebreid overzicht van onderzoekprojec-

ten wordt geboden. 
In het eenmaal per jaar verschijnende Onderzoeknummer 

van Justitiele verkenningen zal de Jeugdbescherming zijn 

plaats behouden. 
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1 Ingediende 
subsidieaanvragen 



Ingediende subsidieaanuragen 

I. Ingediende subsidieaanvragen 
1.1 Onderwerp: 

vraag en aanbod reelasseringshulp 

Subsidieaanvrager: 
Criminologisch lnstituut van de Rijksuniversiteit te 

Groningen 

Achtergrond van het onderzoek 
Door het WODC wordt in samenwerking met de 
Vereniging van Reclasseringsinstellingen (VVRI) een 

onderzoek verricht naar het funetioneren van de reclas-
sering. De eerste fase van dit onderzoek behelst het 
nagaan van de tijdsbesteding van de reclasserings-

maatschappelijk werkers. Daarna zal het onderzoek 
gericht worden op het hulpverleningsproces, zoals tilt 
wordt gezien door deze maatschappelijk werkers en 

door de .  elienten. Voor de uitvoering van het elienten-
onderzoek is door de VVRI een beroep gedaan op de 

medewerking van het Criminologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit to Groningen, van welk instituut een 
subsidieaanvrage voor zodanig onderzoek thans voor 

ligt. 

Doe/sidling van het onderzoek 
Het onderzoeksvoorstel behelst een evaluatie van het 
work van de Reelassering aan de hand van de vragen 
naar de actualiteit c.q. wenselijkheid van de problemen 

van de clienten en de geboden hulp. 

1.2 Onderwerp: 

beslissingsmomenten bij de politie 

Subsidieaanvrager: 

Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 
Leiden 

Achtergrond van het onderzoek 
Het voorgestelde tweeledig onderzoek — een laborato-
rium- en een veldexperiment — vormt een onderdeel van 

een reeks studies die zullen worden gedaan met het oog 
oP het in 1978 te houden congres van de Nederlandse 

Vereniging voor Kriminologie over het onderwerp 
'Beslissingsmomenten in het strafrechtelijk systeem'. 

Doelstelling van het onderzoek 
In twee verschillende experimentele situaties zal 
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worden getracht te achterhalen op welke wijze bepaal-
de persoonsvariabelen (leeftijd, geslacht, spraakgebruik, 
etnische herkomst, uiterlijke verzorging) van invloed 
zijn op het als verdacht van een delict worden aange-
zien en op de daarop volgende afhandelingsprocedure 
door de politie. 
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2 Onderzoek in de 
uitvoeringsfase 
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2.1. Extern verricht onderzoek 

2.I.I Sociale en juridische problematiek bij 
niet-gehuwd-paar relaties* 

I nstituut/supervisie: 
Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch 

Onderzoek te Zeist, in samenwerking met het 
Sociologisch lnstituut van de Rijksuniversiteit te 

Utrecht 
Een begeleidingscommissie wordt geformeerd door het 
Ministerie van CRM, de eerste subsidient. 

Voorgeschiedenis; aanleiding tot het onderzoek 
Het onderzoek dat thans plaatsvindt, is ontsproten aan 

het samenbundelen van soortgelijke 
onderzoeksvoorstellen, enerzijds van de Nederlandse 
Gezinsraad aan het Ministerie van CRM en anderzijds 

het COC aan het Ministerie van Justitie. De COC-' 
plannen zijn opgenomen in die van de Nederlandse 

Gezinsraad, die aan het NISSO de opdracht verstrekte 
tot het opstellen van een onderzoekplan, waarvoor 
subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van CRM, dat 

op zijn beurt het Ministerie van Justitie heeft verzocht 

de subsidiering gezamenlijk ter hand te nemen. 
Het initiatief tot het onderhavige onderzoek is voor een 
belangrijk deel gelegen in een aantal publicaties over de 

maatschappelijke en wettelijke positie van partners in 

een relatie die niet — zoals het huwelijk — in een 

wettelijke regeling kan worden vastgelegd. . 
De oorzaken van de aandacht die dit onderwerp kreeg 
zijn van kwantitatieve en kwalitatieve aard. Het aantal 

gevallen waarin mensen in een twee-relatie gaan 
samenwonen neemt duidelijk toe en dit niet alleen t.g.v. 
het toenemen van het verschijnsel dat jonge mensen 
gain samenwonen alvorens te gaan trouwen. Naast deze 

categorie zijn Cr groepen mensen die zonder dit 
perspectief van een huwelijk voor kortere of langere 

duur gaan samenwonen en een gemeenschappelijke 
huishouding voeren. Dit kunnen man-vrouw-relaties zijn 
dan wel samenwoningsrelaties van twee mannen of twee 

vrouwen. Ook de zgn. restgezinnen (samenwonende 
broers en zusters). alsmede de een-ouder gezinnen 

komen in deze context in de aandacht. 

voorheen: Ahematieve samenlevingsvormen. 



Onderzoek in de uitvoeringsfase 

Object en type van onderzoek, doelstelling van het 
onderzoek 
Voor de beschrijving van de problematiek in zijn 
diversiteit .maken de onderzoekers onderscheid tussen 

de aard van de relatie en de aard van de juridische 

problemen. Met de aard van de relatie bedoelen zij de 

sociaal zichtbare kenmerken trvan, zoals het wel of niet 

samenwonen, het alleen maar samenwonen onder een 
dak of ook een gemeenschappelijke huishouding voeren, 

het al of niet zorgen en verantwoording aanvaarden 
voor elkaars levensonderhoud, het al of niet familiale 

karakter ervan, de samenstelling naar gelijke of 
verschillende sekse en de eventuele aanwezigheid van 

kinderen. Het al of niet sterk persoonlijke karakter van 
de relatie en ook de eventuele seksuele aspecten ervan 

laten zij als minder zichtbare aspecten hier buiten 

beschouwing. De vraag uit welke van de opgesomde 

elementen een relatie is samengesteld wordt hier alleen 

relevant geacht voorzover de aard van de juridische 

problematiek erdoor verandert. 

Wat de aard van de juridische problematiek betreft 

worden drie soorten problemen onderscheiden: 

a 

	

	problemen, onderling waarvoor in principe een 
contractuele regeling te maken valt, 

problemen door de ontbrekende werking der onderlinge 

afspraken en regelingen naar derden toe, 

problemen door de ontbrekende werking der afspraken en 

regelingen naar de overheid toe. 
Als onderlinge problemen worden hier alleen zakelijke 

en personen-rechtelijke betrekkingen bedoeld. Van de 
mogelijkheid deze contractueel te regelen zal op het 

terrein van relaties veelal geen gebruik worden gemaakt 
met de soms zeer nadelige gevolgen vandien. 
De werking naar (particuliere) derden toe betreft o.a. 

erfgenamen, werkgevers, hypotheekverschaffers, 

woningbouwverenigingen, leveranciers. 

De werking naar de overheid toe omvat o.a. de 

volgende gebieden: woonruimtetoewijzing, vestigings-

en verblijfsvergunning, successierechten, pensioenen, 

sociale verzekeringen. Het probleem in beide gevallen is 

dat een onderlinge afspraak derden noch overheid bindt 

om daarmee op enigerlei wijze rekening te houden; en 

dit heeft weer tot gevolg dat het realiseren of 

functioneren van de relatie belemmerd wordt. 

Wat in eerste aanleg nodig of wenselijk lijkt is een 
verkennend en beschrijvend onderzoek dat de soorten 

en intensiteit aan problematiek in de verschillende typen 

twee-relaties blootlegt, en inzicht geeft in de 

beleidsrelevante vraag voor wat voor typen problemen 
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wat voor soorten juridische of maatschappelijke 

oplossingen wenselijk zouden kunnen zijn. De daarbij te 
hanteren methode zal die zijn van het 'focused non-

directed interview. 

Uitgangspuntenl.a.v. bet object van onderzoek 
Bij de voorbereiding van een onderzoek in 

bovengenoemde zin kan men van verschillende visies op 
het verschijnsel niet-huwelijkse relaties uitgaan. Zulke 

visies bepalen mede wat voor gegevens men relevant 

acht en in het onderzoek wil opsporen. 
Als grondgedachte zou men kunnen uitgaan van wat 

voor een (bepaald type) relatie nodig en wenselijk is om 
goed te kunnen functioneren. Deze functionele 
benadering is een ander gezichtspunt dim het opsporen 

van de punten waitrop niet-huwelijkse relaties zijn 
achtergesteld bij het huwelijk. Zonder te willen stellen 

dat het ondergaan van rechtsongelijkheid een 
onbelangrijk punt zou zijn, lijkt het voor het onderzoek 

vruchtbaarder om het hoofdaecent op de functionele 
benadering te leggen. Men stoot dan eventueel op 

problemen die de betrokkenen zich (nog) niet 
gerealiseerd hadden maar die men op grond van de 
analyse van taken, intentie en structuur kan zien 

aankomen als zich bepaalde omstandigheden voor gaan 
doen. Relevant lijkt mede.in  het onderzoek te betrekken 

de mate van retlectie op de cigen situatie en de daarmee 
samenhangende betrokkenheid bij het treffen van 

contractuele regelingen en het streven naar oplossingen 

your de ontbrekende werking naar derden en naar de 

overheid toe. 

Afbakening van de onderzoeksgroep 

Als minimum condities voor het betrekken van bepaalde 
relaties in het onderzoek gelden: het hebben van een 

gemeenschappelijke huishouding en een intentie van een 
zekere duurzaamheid. Als sociaal zichtbare combinaties 
van elementen (typen relaties) denken de onderzoekers 
aan: 

man-vrouw-relaties zonder kinderen 
man-vrouw-relaties met kinderen 

gelijke-sekse-relaties zonder kinderen 

gelijke-sekse-relaties met kinderen 
restgezinnen (broer-zuster-huishoudingen). 

Voor de man-vrouw-relaties zonder kinderen verdient 

het aanbeveling personen te nemen van ongeveer 30 jaar 
en ouder om de categorie 'voorlopig samenwonen met 
trouwplannen' erbuiten te houden. 
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De selectie van de te interviewen paren zal niet 
eenvoudig zijn. Omdat het hier om een verkennend en 
probleem-beschrijvend onderzoek gaat, is het in 
principe niet bezwaarlijk dat niet uitgegaan wordt van 
een representatieve steekproef. Gedacht wordt aan 
minimaal 15 paren per genoemde 5 categorieen, wier 
namen en adressen door diverse contactpersonen 

• worden geleverd. 

Voorbereidend onderzoek 
De gevoelde behoefte aan regelingen en de zelf 
gevonden oplossingen kunnen worden afgezet tegen en 
vergeleken met die oplossingen, welke door 
professionele hulpverleners, o.a. notarissen, zijn 
ontwikkeld. Dit is een wezenlijke aanvulling van het 
onderzoek: inventariseren van oplossingen in de vorm 
van contracten, testamenten e.d. die aansluiten bij door 
de relatiepartner§ opgeworpen vragen. 
Naast gesprekken met notarissen dient ook gedacht te 
worden aan gesprekken met hulpverleningsinstellingen 
die wellicht vaker met de hierbedoelde relatie-
problemen geconfronteerd worden: voor homofielen de 
Jhr. Mr. Schorer-stichting te Amsterdam, in het 
algemeen misschien Wetswinkels, bepaalde advocaten 
etc. Een orientatie op dit terrein hoort tot de 
voorbereidende werkzaamheden van het onderzoek. 
Gestreefd wordt naar 15 a 20 gesprekken met notarissen 
en hulpverleners. 

2.1.2 Drugs en detentie I: problemen en achtergronden van 
gedetineerde druggebruikers 

I nstituut/supervisie: 
Criminologisch lnstituut van de Rijksuniversiteit te 
Groningen 

Onderzoekers: 
Drs. L. H. Erkelens 
P. D. J. Haas 
Voorzitter begeleidingscommissie: 
Mr. L. Oranje 

Het thans in uitvoering genomen voorstel voor deel-
onderzoek I is de vrucht van nauw overleg tussen het 
Criminologisch Instituut te Groningen, de 
departementale Werkgroep Inventarisatie 
Drugproblemen in Justitiele Inrichtingen (voorzitter: 
Mr. L. Oranje) en het WODC. 



Onderzoek in de until; eringsfase 	 14 

Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 
Hoewel in het algemeen aangenomen wordt dat het 
aantal justitiabelen clat problemen heeft met drugs vrij 

groot is, zijn recente en betrouwbare gegevens over de 
omvang en spreiding van deze problemen nauwelijks 

voorhanden. 
•Binnen de penitentiaire inrichtingen vormen de 

druggebruikers een (momenteel waarschijnlijk in 

omvang groeiende) groep, die speciale aandacht vraagt. 
Men mag zeggen, dat ten aanzien van deze categorie de 

belangen van de penitentiaire inrichting en die van de 
gedetineerde parallel lopen. De druggebruiker 'hoort Cr 

niet', gezien zijn speciale problematiek, die om een 
snelle, gerichte aanpak vraagt; voor de inrichting 
betekent hij een extra belasting omdat zijn aanwezigheid 

om specifieke deskundigheid en om specifieke 
voorzieningen vraagt. Meestal zal de inrichting daaraan 
overigens niet of hoogstens maar zeer ten dele kunnen 

tegemoet komen. 
Men hoopt met dit onderzoek een inzicht te krijgen in 
de omvang en de aard van de drugproblematiek onder 

gedetineerden. Vervolgens zal gepoogd worden een 

bijdrage te leveren aan de voorbereiding van een 
adequate opvang van de gesignaleerde moeilijkheden. 

"Vraagstelling van het onderzoek 
BO de analyse van de problematiek van de gedetineerde 

druggebruiker bekijken de onderzoekers deze zowel 
vanuit het perspectief van het individu als vanuit dat 

van groep en situatie. De vraag is hoe het gedrag van 

individuen door groepen en situaties gesteund en 

gestuurd wont De onderzoekers hebben daarom 
voorgesteld het onderzoek in drie deelstudies uiteen te 

leggen. 
Het eerste deel-onderzoek concentreert zich op de 
problematiek van de indivkluele gedetineerde 
druggebruikers. Daarbij zullen o.m. vragen naar drug-

verleden, ervaringen tijdens de (voorlopige) hechtenis, 
op het politiebureau en met de medische-hulpdiensten 

aan de orde komen. 
In het tweede deel-onderzoek wordt het druggebruik in 
de context van de inrichting bezien. 

Het derde deel-onderzoek is bedoeld als een 'follow-up' 
van het tweede. Gedetineerden uit het tweede 

deelonderzoek zullen enige tijd na het verlaten van de 

strafinrichting nog eens worden geinterviewd m.b.t. 

druggebruik. 
Aan de orde is voorlopig alleen het eerste 

deelonderzoek. 
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, Opzet van het onderzoek; de steekproefprocedure 
Er is door de onderzoekers besloten naast de 

druggebruikende ook de niet-dniggebruikende 

gedetineerden in het onderzoek te betrekken, omdat: 
a 	de specifieke kenmerken van de verschillende typen 

gebruikers slechts zichtbaar gemaakt kunnen worden 

als deze met die van andere gedetineerden worden 
vergeleken; 

beter inzicht verkregen kan worden in de interactie 

• en onderlinge beinvloeding tussen druggebruikers en 
andere gedetineerden (mogelijk kan dit ook inzicht 

verschaffen in de rol van de niet-druggebruikende 

drughandelaar); 

zodoende de opinies en percepties van de niet-
gebruikende gedetineerde op zijn wel-gebruikende 

medegedetineerde bepaald kunnen worden. Voor het 

gehele klimaat waarbinnen eventuele hulpverlenings-

maatregelen t.a.v. de laatstgenoemden genomen gaan 
worden — en het mogelijke welslagen — kan dit niet 
onbelangrijk zijn. 

In verband met de binnen het Ministerie van Justitie 
levende wens tot zo snel mogelijke afronding van dit 

eerste deel-onderzoek, zijn een aantal beperkingen in de 
opzet van deel-onderzoek I aangebracht: 

a 	beperking tot een zestal HvB's. De definitieve selectie 

is gemaalct m.b.v. de jaarverslagen over 1976. Besloten is 
dat het selectiecriterium de kwantitatieve ernst in de 

verschillende HvB's zal zijn, met dien verstande dat ter 

vergelijking ook enkele HvB's onderzocht zullen worden 
waar de problematiek minder omvangrijk is. Het voorstel 

is om drie HvB's uit het westen van het land en drie 

uit de rest te kiezen. Gedacht wordt aan: Amsterdam 

(2x), Rotterdam, Arnhem, Breda en Maastricht. 

Voordeel van deze opzet is naast de te boeken 

tijdwinst tevens het inzicht dat men verkrijgt in de meesi 

problematische inrichtingen. De vergelijking met de 

minder problematische in de regio kan dit wellicht nog 
verdiepen. 

Het grote nadeel van deze opzet is dat er geen enkele 

aanspraak op representativiteit gemaakt kan worden. 
Met deel-onderzoek II kan dit bezwaar ondervangen 
worden; 

om aan de behoefte van snelle informatie te voldoen is 

verder afgesproken dat er een eerste deelverslaggeving 

m.b.t. alleen de gebruikers in de meest problematische 
HvB's opgesteld zal worden. In een tweede rapportage 

worden de gegevens vollediger en in meer onderlinge 
samenhang gepresenteerd. 
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. 
Alle in de"geseleeteerde HvB's ingesloten hard- 

• druigehruikers zullen zonder meer in de steekproef 
worden opgenorrien. Dit is mogelijk door gehruik te 
maken van het medische registratieproject van het 
WODC. 

4Ditarnaast zullen volgens een bepaakie verhouding 
willekeurig een ongeveer even groot aantal niet-
gebruikende gedetineerden geselecteerd worden. Daar 
gedetineerde'buitenlanders alleen al in kwantitatieve zin 
sterk de ernst van de problematiek mede bepalen, zullen 
ook deze in de steekproef worden opgenomen. 
De • op basis *an de gegevens van de jaarverslagen over 

.1976 van de: geslectrade HvB's gemaakte schatting van 
Iiet aantahaan te Befen gebruikers in de periode van 
steekproeltrekken en interviewen ligt op 130 a 150. 

2.1.3 Toepassing sanctiebevoegdheden.in de Hinderwet 

•-Instituut/supervigie- , 
triminologiach Institunt 'Bonger vdn'de Universiteit van, 

Aterdámz- 	C' 

Onderzoekert-e' 

-`4; z, V6azitterbegeleidttiii9ofraliisie .  :'-
. J'hrTh4rWBde9t0:4;2  

	

ti;r5tt: 	 • 	r - 

Acini:rgrond 	 vidlier'initieAoek 
.:Onderzodk naar de functionering van sancties in de 
="flinderwetwordt otntetriei redenen noodzakelijk . 

geatht: 	 ' 
- 	• xanwege het feit, dat swictiesiin,de Hinderwet, naar 

veelvuldig,werdt beweerd, zelderiof nooit worden 
toegepast in gevallen waarin dat objectief gezien wet op - 
iijn Plaats.zou zijn; .  

- - vahwege de herorientatie op sanctionering in de 
, milieuwetgeving en de functionering van de Hinderwet 

in hot:bijzonder. 

Onderzoek op dit gebied bestaat tot op heden nog niet. 
Dat het niettemin al jarenlang een brandende kwestie is, 
bewijst dr. E. H. A. Kocken die zich in tat van 
geschriften al een warm voorstander heeft getoond van 
het onderzoek op dit gebied. Zo formuleerde hij reeds in 
1966 in zijn proefschrift 'Het vergunningstelsel in de 
Woningwet en Hinderwet' een aantal mogelijke 
onderzoeksopdrachten ten aanzien van de handhaving 
van de Hinderwet: 
een op de dagelijkse praktijk gebaseerd onderzoek naar de 
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toepassing van sanetiemEtIdelen: IcAVantitatief,onderzoek 
naar de toepassing van strafsanetie en admihistratieve 
sanctie, werkelijke omvang van het 'bis-in-idem'- 
verschijnsel; 

- een vergelijkend onderzoek naar het beleid ter zake van 
opsporen, vervolgen en berechten van overtredingen in de 
diverse arrondissementen; 

- het ontwikkelen van normen in acht te nemen bij de 
toepassing van sanctiemiddelen; 

- onderzoek naar de mogelijkheden tot het ontwikkelen 
van nieuwe, meer adequate dwangmiddelen. 
In een recent artikel: '1875 Hinderwet 1975' (Milieu en 
Recht 1976/1 febr.) wijst Kocken op het ontbreken van 
voldoende feitelijke kennis omtrent wetstoepassing. 
Weinig of geen gegevens zijn bekend van o.a.: omvang 
en waarde van het informeel overleg; en de toepassing 
van sanctiemiddelen (sluiting, proces-verbaal), etc. 
Ook in dit artikel formuleert hij onder meer als 
uitgangspunt voor onderzoek: 'kennis vergaren omtrent 
de wijze waarop de wet wordt toegepast.' 
Daarmee is de algemene vraagstelling aangegeven 
waarop het hier gepresenteerde onderzoek zich baseert. 
Met de gegevens die dit onderzoek oplevert, hoopt de 
onderzoeker een bijdrage te leveren aan het hierboven 
als aanleiding tot het onderzoek reeds vermelde proces 
van herorientatie op het totale functioneren van de 
Hinderwet, zoals het door het Ministerie van VOMIL 
reeds in gang is gezet. Vandaar obk dat in eerste 
instantie bij dit ministerie om een financiele bijdrage is 
gevraagd. 
De minister van VOMIL heeft op haar beurt, gezien de 
wetgevende aspecten van genoemde herorientatie, haar 
ambtgenoot van Justitie verzocht het onderhavige 
project mede te willen subsidieren. 

Opzet van het onderzoek 
De benadering is explorerend van aard, d.w.z. eerst 
moet kennis worden vergaard over het verschijnsel van 
de niet-toepassing van sancties. 
Daartoe wordt materiaal verzameld door middel van 
interviews met bij de probleemstelling betrokkenen, 
zoals gemeentelijke instanties (afd. Bouw- en 

• Woningtoezicht, afd. Hinderwet); 	- 
districthoofden van de Arbeidsinspectie, en de 
inspecteur van de Volksgezondheid belast met het 
toezicht op de hygiene van het milieu. (Deze drie 
instanties adviseren het gemeentebestuur of een 
vergunning moet worden verleend of geweigerd). Voorts 
met het bedrijfsleven, omwonenden en actiegroepen. 
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Materiaalverzameling geschiedt verder door bestudering 

van dossiers. In aanmerking komt de registratie van 
klachten van omwonenden in de Jaarverslagen van 

Bouw- en Woningtoezicht. 
Nagegaan moet worden of de afwikkeling van klachten 

wordt geregistreerd, of die klachten uiteindelijk tot 

sanctionering leiden of niet, wat het overleg inhoudt dat 
naar aanleiding van de klachten op gang komt, enz. Per 

gemeente moet worden nagegaan of er een registratie is 

van het aantal gevallen waarin al dan niet tot 
sanctionering wordt overgegaan. Mogelijk zijn die 
gegevens te verstrekken door de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten of de Hinderwet- en 

Bouwtoezichtvereniging. 
Wat betreft de strafsancties zullen bestuur, politic en 
het Openbaar Ministerie worden geinterviewd. Ook in 

dit kader is dossier-studie gepland, benevens analyse 

van kranten. 
Het ligt in de bedoeling van de onderzoekers om in een 

tweede onderzoeksfase het beeld dat zich laat schetsen 
met behulp van de gegevens die op de hierboven 

aangegeven wijze zullen worden verzameld, te 
verifieren in de praktijk door middel van case-studies 

dan wel interviews en participerende observatie. 

2.2 Door het WODC verricht onderzoek 

2.2.1 Criminaliteit als gespreksonderwerp 

Onderzoeker: 
Dr. J. J. M. van Dijk 

Inleiding 
In enkele in 1976 afgesloten WODC-onderzoeken is 
aandacht besteed aan de openbare meningsvorming over 

criminaliteit en aan de invloed hierop van de 

massamedia. Zo bleek uit een onderzoek naar de 
gevoelens van onveiligheid van de bevolking dat 
drievierde deel van alle krantelezers altijd of regelmatig 
de misdaadartikelen in de krant leest. Van degenen die 

zeiden wel eens na te denken over het gevaar zelf 
slachtoffer van een delict te worden, gaf 40% te kennen 

dat de aanleiding voor zulke gedachten meestal een 

kranteartikel was. 
(WODC-rapport 'Onrustgevoelens in Nederland', 1976). 

U it een onderzoek naar de misdaadverslaggeving 
in de dagbladpers bleek verder dat de kranten zich in 
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hun berichtgeving over de criminaliteit concentreren op 
de zware geweldmisdrijven en dat voor de berichtgeving 
hierover steeds meer plaats wordt ingeruimd. Ook 
typografisch bleek dit soort berichten sinds 1966 een 
veel zwaarder accent te hebben gekregen (WODC-
rapport 'Misdaadverslaggeving in Nederland', 1976). 
Deze en andere onderzoekuitkomsten waren aanleiding 
om de relaties tussen de berichtgeving over de misdaad 
door de massamedia en de publieke rneningsvorming 
over dit onderwerp nog eens nader te exploreren. 
Besloten werd om in het vervolgonderzoek zowel de 
inhoud van de misdaadverslaggeving in bepaalde 
kranten te onderzoeken alsook de invloed van deze 
berichten op het Nederlandse publiek. 

Opzet van het onderzoek 
Omdat de effecten van massamedia-booschappen 

• moeilijk vanuit een experimentele situatie naar de 
alledaagse werkelijkheid gegeneraliseerd kunnen 
worden, werd besloten om de effecten van de 
kranteartikelen op de openbare meningsvorming te 
bestuderen door middel van een omvangrijk enquete-. 
onderzoek. De enquete werd in het najaar van 1975 
gehouden onder een steekproef van ± 4.000 
Nederlanders. Daamaast werd een inhoudsanalyse 
uitgevoerd op de misdaadartikelen die gedurende de 
enqueteperiode verschenen in de dagbladen De 
Telegraaf en de NRC/Handelsblad. Op deze wijze werd 
geprobeerd een globaal beeld te krijgen van de 
misdrijven waarover gedurende die dagen in de 
landelijke Nederlandse kranten is geschreven. 
De belangrijkste vraag bij de opzet van het onderzoek 
betrof de keuze van het criterium voor invloed: hoe kan 
worden bepaald of een bepaalde mediaboodschap 
invloed op de ontvanger heeft gehad? Het ligt voor de 
hand dat hiertoe allereerst het bereik of de ontvangst 
van de mediaboodschap moet worden vastgesteld. Aan 
de geenqueteerden werd niet alleen gevraagd of zij in het 
algemeen geregelde lezers van de misdaadartikelen waren 
maar ook of zij dit de dag voor de enquetedag hadden 
gedaan. Om de eventuele invloed van deze lectuur op 
de lezer te kunnen vaststellen werd in aansluiting bij 
andere onderzoeken naar de invloed van de massamedia 
gevraagd of men naar aanleiding van de lectuur nog met 
iemand een gesprek had gevoerd. Wanneer een lezer 
naar aanleiding van een mediaboodschap een gesprek 
met iemand anders aanknoopt, vormt dit immers .een 
aanwijzing dat het bericht hem of haar iets geciaan 
heeft. Voor de keuze van dit criterium pleit verder dat 
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het met-iemand-praten-over-een-onderwerp kan worden 

opgevat als een operationalisatie van het begrip 
'openbare meningsvorming'. 

In het onderzoek werd de invloed van de 
misdaadverslaggeving op de openbare meningsvorming 

over de misdaad niet geisoleerd bestudeerd. Ten eerste 
waren de misdaadartikelen slechts e'en van elf 
categorieenkranteartikelen waarvan de ontvangst en de - 

invloed werd vastgesteld (andere categorieen waren 
bijv. politick, sport, verkeersonveiligheid, godsdienst en 
druggebruik). Ten tweede werd aan de geenqueteerden 
ook gevraagd of zij de vorige dag over deze zelfde 

onderwerpen televisieboodschappen of 
radioboocischappen hadden ontvangen en of zij naar 

aanleiding daarvan gesprekken hadden gevoerd. In het 

tweede deel van de enquete werd het onderzoeksobject 
(de relaties tussen mediaboodschappen over de misdaad 

en de openbare meningsvorming hierover) nog eens van 
de andere kant benaderd. Hier werd om te beginnen 

gevraagd of men op de dag van de enquete persoonlijk 

met iemand over de eerdergenoemde elf onderwerpen, 
waaronder de misdaad, had gesproken. Aan degenen die 
opgaven met iemand over criminaliteit te hebben 

gesproken, werd vervolgens gevraagd waarover het 
gesprek precies ging. Wanneer het gespreksonderwerp 
een actuele gebeurtenis was, werd gevraagd hoe men van 

die gebeurtenis op de hoogte was gekomen. 

Analyse en rapportage 
Uit de voorlopige analyses van de enquete-uitkomsten 
blijkt dat de krant een belangrijke functie vervult binnen 
de openbare meningsvorming over de criminaliteit. Zo 

blijkt bijvoorbeeld dat tweederde deel van alle 

gesprekken over dit onderwerp worden gevoerd naar 
aanleiding van kranteberichten. Over de uitkomsten zal 

eind I977/begin 1978 een eindverslag worden 
gepubliceerd. 

2.2.2 Aanranding en verkrachting (politieregisters) 

Onderzoeker: 
Drs. C. Cozijn 

hackling 
Zedendelicten. en met name aanranding en 
verkrachting, staan sinds enige tijd sterk in de 

belangstelling. zowel bij criminologen als bij het grote 
publiek. 

• 
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De ontwikkeling van de criminologische aandacht voor 
aanranding en verkrachting hangt ten nauwste samen 
met de grotere aandacht voor de slachtoffers van 
delicten. Ook het onderzoek naar gevoelens van 
onveiligheid onder de burgerij heeft de agressieve 
zedenmisdrijven onder de aandacht gebracht. Zo bleek 
uit het WODC-onderzoek hiemaar dat de personen die 
het meest bevreesd waren om slachtoffer van een delict 
te worden hierbij met name aanranding en verkrachting 
op het oog hadden. Uit het feit dat de criminologische 
belangstelling voor de agressieve zedendelicten van 
recente datum is, vloeit bijna vanzelfsprekend voort dat 
op dit terrein nog weinig empirisch onderzoek is 
verricht. Bovendien dient men bij dergelijk onderzoek 
reeds op het beschrijvende niveau een aantal problemen 
te overwinnen. Als voorbeeld geven we hier het 
probleem van een adequate beschrijving van het 
'typische' slachtoffer van verkrachting. Omdat de bij de 
politie gemelde gevallen van verkrachting waarschijnlijk 
een selectie vormen met speciale kenmerken, zou men 
uit kunnen gaan van enquetes waarin aan een 
representatieve steekproef de vraag wordt gesteld of 
men wel eens slachtoffer is geweest van zedendelicten. 
Hoewel men zo een aanzienlijk groter aantal 
slachtofferenquetes grote dark numbers vertonen: bij 
bekend geworden slachtoffers, blijkt uit buitenlands 
onderzoek dat juist bij dit type delicten ook de 
slachtofferenquetes grote dark numbers te vertonen: bij 
enquetes worden verkrachtingen in de privesfeer vaak 
niet opgenomen. 
Daarnaast speelt bij de beschrijving van deze delicten 
het definitie-probleem een belangrijke . rol. In de 
politieregisters bijvoorbeeld vindt men een definitie van 
aanranding en verkrachting die overeenkomt met de 
delictsomschrijving in het Wetboek van Strafrecht. Bij 
internationale vergelijkingen is dit definitieprobleem nog 
groter. Immers: de delictsomschrijvingen lopen per land 
soms sterk uiteen. Wil men de strafrechtelijke 
afhandeling van zedendelicten internationaal 
vergelijken, dan moet men bovendien rekening houden 
met registratieverschillen, terwijl ook verschillen in de 
procesgang hier van groot belang zijn. 

Doelstelling en opzet van het onderzoek 
Hoewel een beschrijvend onderzoek naar het delict 
verkrachting problematische kanten heeft, is aan de 
andere kant duidelijk dat grote delen van de vrouwelijke 
bevolking zich intens betrokken voelen bij dit delict. 
Het inhalen van de kennisachterstand op dit gebied is 
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dan ook een belangrijke zaak. Om deze reden is dan 

ook besloten positief te reageren op het verzoek van 
Prof. G. Geis van de State University of California aan 

het WODC om mee te werken aan een internationale 

vergelijkende studie naar de gevallen van verkrachting 
die bij de politic bekend worden. De door Geis 
geinitieerde studie zal, behalve in Nederland, in ieder 

geval worden uitgevoerd in Engeland en de Verenigde 
Staten. Het WODC zal in een beperkt aantal 

gemeenten, welke qua bevolkingsstructuur 
overeenkomst vertonen met de streek waar het Engelse 

onderzoek werd uitgevoerd, de dagrapporten nagaan, en 

alle meldingen van aanranding en verkrachting daaruit 
selecteren. Vervolgens wordt nagegaan of terzake van 

overtreding van de art. 242 t/m 250 proces-verbaal werd 
opgemaakt, waaruit dan de benodigde gegevens worden 

overgenomen. 
Welke gegevens worden overgenomen wordt bepaald 
aan de hand van een Nederlandse versie van het door 
Geis gebruikte Rape Study formulier. Dit bevat voor 
wat betreft de daad onder andere de kenmerken tijdstip 

maand, seizoen en plaats waar het gebeurde zich 
afspeelde, de handelingen die uitgevoerd of geeist 

werden door de dader, de relatie tussen slachtoffer en 
dader en wie de politic hoe en wanneer in kennis stelde. 

Voor wat betreft dader en slachtoffer gaat het hierbij 
vooral om de persoonskenmerken. 
Het onderzoek zal nog dit najaar van start gaan. Het ligt 

niet in de bedoeling dat over de studies in de 

verschillende landen een gezamenlijke publicatie zal 

verschijnen. 

2.3.3 Verlenging van de bewaring (art. 64Sv) 

Onderzoeker: 

mevr. Drs. C. van der Werff 

In juli 1975 werden in de Tweede Kamer aan de 

Minister van Justitie vragen gesteld over de vordering 
tot bewaring (art. 64, lid I Sy) en de (gelijktijdige) 

verlenging van de geldigheidsduur van het bevel (art. 64, 
lid 2 Sv). 

lh zijn antwoord stelde de Minister dat deze kwestie 
nader diende te worden bestudeerd. Op zijn verzoek 

werd daartoe vervolgens door de vergadering van 
Procureurs-Generaal een werkgroep in het leven 
geroepen. Deze werkgroep heeft in samenwerking met 
het WODC een onderzoek ingesteld. In het kader van 

tilt onderzoek zijn een tweetal enquetes gehouden, een 
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onder de leden van het Openbaar Ministerie en een 
,onder de rechters-commissarissen. Gevraagd is onder 
andere om welke redenen 'gelijktijdige vorderingen' 
worden ingediend respectievelijk toegewezen. 
Los van de enquete is in alle arrondissementen door de 
parketadministratie in het eerste kwartaal van 1977 een 
registratie bijgehouden van de frequentie waarmee 
'gelijktijdige vorderingen' zijn ingediend en toegewezen. 
Het eindverslag zal binnenkort verschijnen. 

2.2.4 Misdrijven tegen de openbare zedelijkheid: 
een inventarisatie van verschijnselen en nevenverschijnselen 

Onderzoeker: 
mevr. Drs. C. van der Werff 

De pomografiecommissie van het Openbaar Ministerie 
heeft onder andere tot taak te adviseren over het 
strafrechtelijke beleid met betrekking tot prostitutie en 
(andere) commerciele sexbedrijven zoals sexclubs en 
sexbioscopen. Om tot een goede oordeelvorming te 
kunnen komen heeft de commissie behoefte aan een 
overzicht van de huidige situatie op dit gebied in ons 
land. Deze behoefte is mede ontstaan door de grote 
veranderingen die zich in de afgelopen jaren op dit 
terrein hebben voorgedaan. 
In samenwerking met het WODC heeft de 
pornografiecommissie daarom een enquete gehouden 
onder de burgemeesters van alle gemeenten. Behalve 
aan de omvang en de verspreiding van de diverse 
verschijnselen wordt in de enquete aandacht besteed 
aan de ongewenste nevenverschijnselen. Te denken valt 
aan ongewilde confrontatie, aan geluidsoverlast, aan de 
eventuele ongunstige invloed op de ontwikkeling van de 
criminaliteit, aan oneerlijke concurrentie en aan 
waardevermindering van huizen. Verder wordt nagegaan 
of ter regulering van de verschijnselen bestuurlijke 
maatregelen zijn getroffen (bestemmingsplannen en 
vergunningsbeleid), of politie-controle plaatsvindt en of 
behoefte bestaat aan strafrechtelijk optreden. 
De resultaten van de enquete zullen als basis moeten 
dienen voor de interne beraadslaging binnen het 
Openbaar Ministerie en voor het zgn. lokale en 
regionale driehoeksoverleg. De enqueteformulieren zijn 
in februari 1977 gedistribueerd. Het verslag zal in het 
najaar van 1977 verschijnen. 
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3 Uitgebrachte rapporten 

Voor het verkrijgen van de rapporten wende men zich 
tot de betreffende instituten. 
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3.1 Extern verricht onderzoek 

3. I. I Fraude en openbaar vervoer, en agressie in het verkeer* 

Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 

Leiden, 1977 

Rapporteur: 
Dr. A. R. Hauber 

Inleiding 
Vooral aan comparatieve aspecten werd aandacht 

besteed: er werd een honderdtal vervoerbedrijven in een 
groot aantal Europese landen bij het onderzoek 

betrokken in de rol van 'benadeelde' van OV-fraude, 
terwij1 in Nederland, Zwitserland en Denemarken door 

middel van een daartoe speciaal ontworpen procedure 

'daders' van OV-fraude anoniem werden benaderd en 
naar achtergronden van hun gedrag gevraagd. 

Ook het onderzoek 'agressie in het verkee strekte zich 
tat tot de drie bovengenoemde la idea. Daarnaast 
werden de in het veld gevonden resultaten door 

laboratoriumonderzoek ondersteund. 
Deze studie bestaat uit drie delen: 

1 	een theoretisch gedeelte, waarin wordt geanalyseerd op 

welke wijze normovertredend gedrag tot stand kan komen 
en onder welke voorwaarden lichtere vormen van norm-

overtredend gedrag consequenties hebben voor het zich 

ontwikkelen van ernstigere vormen; 
2 	een empirisch gedeelte, waarin bepaalde resultaten van 

experimenteel en veldonderzoek worden geanalyseerd en 

vergeleken; 
3 	een beleidsgedeelte, waarin wordt aangegeven met welke 

maatregelen deze vormen van normovertredend gedrag in 
verplaatsingssituaties zijn te verminderen en wat 

eventueel de consequenties zouden zijn van die 

veranderingen. 

Resultaten 
In dit korte bestek valt het accent op enkele resultaten 

van het onderzoek 'fraude en openbaar vervoer'. 

De particulier- en openbaar-vervoersituaties die werden 
bestudeerd, bleken uitnodigend voor respectievelijk 

In mei 1977. is een disserta tie verse henen. getiteld: 'Gedrag van mensen in 

bewegingi. Deze kan worden besehouwd als een tussentijdse rapporlage van 

eon deel van de onderzocken 'Fraude en openbaar vervoer en 'Agressie in het 

verkeer. 
• 
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agressief en frauduleus gedrag. Degenen die op de 
uitnodiging ingingen,. en dat waren in beide situaties 15 
— 25% van alle geobserveerden, werden in een groot 
aantal gevallen op emotionele gronden hiertoe bewogen. 
Hun gedrag is te beschouwen als een manier om in de 
anonieme sfeer conflicten op te lossen die voor 
betrokkene kennelijk minder bedreigend is dan een 
persoonlijke confrontatie met de tegenstander in het 
conflict. 
De percentages van de ondervraagden die aangeven de 
laatste vijf jaar wel eens zonder te betalen per OV te 
hebben gereisd, lopen nogal uiteen: in Zurich is dit 
percentage (36,2%) ruim driemaal zo hoog als in 
Amsterdam (11,1%) en Kopenhagen ligt daar tussenin 
(25,2%). Het betrekkelijk lage percentage bij de NS 
(14,5%) hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de 
fraudemogelijkheden bij de NS van situatie tot situatie 
nogal verschillen. 
Het aantal OV-fraudeurs zegt natuurlijk.nog niets over 
de gemiddelde absolute fraude. Daartoe zijn de cijfers 
nodig over de gemiddelde absolute fraudefrequentie per 
jaar. Ook deze blijkt in Zurich het hoogst te zijn. Daar 
rijdt (1973) de gemiddelde OV-fraudeur 49 maal zonder 
geldig plaatsbewijs. In Amsterdam (1972) is dat 23,3, in 
Kopenhagen (1974) 22,7 en bij de NS (1974) 11,7 maal. 
Daarbij moet in het oog worden gehouden dat de prijs 
van een gemiddelde rit bij de NS en in Kopenhagen 
aanzienlijk hoger ligt dan die in Amsterdam en Zurich. 
Bij OV-fraude dient het belang van de financiele 
redenen niet te worden onderschat, maar wanneer 
mensen deze opgeven, is het veelal een motivering 
achteraf. 
De onderzoeker meent door middel van het onderzoek 
bij het plegen van normovertredend gedrag leereffecten 
te hebben kunnen aantonen. Uit het onderzoek inzake 
agressie in het verkeer is naar voren gekomen dat er 
een significante relatie bestaat tussen agressie in de 
opvoeding en in de huidige thuissituatie aan de ene kant 
en agressie in het verkeer aan de andere kant. Het 
agressieve gedrag blijkt dus een aangeleerde manier te 
zijn om conflicten op te lossen. 
Het OV-onderzoek bracht aan het licht dat de OV-
fraudeurs tot een sub-cultuur behoren waarin het niet 
betalen voor OV-prestaties tot het waarden- en 
normenpatroon behoort. Deze waarden en normen 
worden van de ouder op de nieuw aangekomen leden 
van de subcultuur overgedragen. Hier is dus ook heel 
duidelijk sprake van een leereffect. Normovertredend en 
crimineel gedrag kan worden beschouwd als verkeerd 
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aangeleerd gedrag dat kan worden afgeleerd en 

vervangen door nieuw aan te leren menselijk gedtag. De 
veranderbaarheid van menselijk gedrag is in zijn 

algemeenheid recentelijk ook door experimenten (Lie o.a. 
Bandura, 1973) aangetoond en de gedragstherapie past 
dit ook toe. 

Met betrekking tot de veranderbaarheid van 
normovertredend gedrag hebben de onderzoeksdata de 

mogelijkheid tot verdieping van inzicht geboden. Het 
onderzoek draagt namelijk een longitudinaal karakter: 

de gegevens inzake een persoon of situatie strekken 
zich uit over een periode van tenminste vijf jaar. Op 
deze wijze konden wij uit het beschikbare materiaal 

afleiden dat 37,8% van de fraudeurs in de loop van de 

onderzoeksperiode de OV-fraude staakt. terwij1 de 
behoefte aan vervoer wel blijft bestaan. 
Een andere groep fraudeurs toonde zich bereid het 
frauduleuze gedrag te beeindigen als aan bepaalde 

voorwaarden zou zijn voldaan. Aan de andere kant 
blijken jaarlijks vele nieuwe fraudeurs hun activiteiten 

te beginnen, zodat per saldo het percentage OV-
fraudeurs jaarlijks toeneemt. In 1974 hebben de 

vervoerbedrijven ongeveer 5% van bun inkomsten op 
deze wijze verloren. 

Een laatste fundamentele bijdrage, die het theoretische 

model biedt, betreft de consequenties die lichtere 
vormen van normovertredend gedrag kunnen hebben 

voor het tot stand komen van ernstigere vormen van 
normovertredend gedrag. Dit generalisatie-effect vindt 
steun in het empirische onderzoek. 

Ook bier is gebruik gemaakt van een dubbele 
toetsingsprocedure: de resultaten van experimenteel en 
veldonderzoek ondersteunden elkaar. 

Uit de interviews bleek dat OV-fraudeurs meer en 
ernstigere vormen van normovertredend gedrag plegen 

dan de controlegroep die geen OV-fraude pleegt. Het 
experimentele.onderzoek bracht aan het licht dat de 
mens ook ten aanzien van het plegen van 

normovertredend gedrag geneigd is het risiconiveau te 
verhogen wanneer bepaalde vormen van 

normovertredend gedrag bij herhaling 

Risicoverhoging impliceert in de regel ernstigere vorrnen 
van normovertredend gedrag. 

Hierop aansluitend kwam uit het empirische onderzoek 

naar voren dat het dark number zowel bij OV-fraude als 
bij agressie in het verkeer zeer hoog is. De pakkans gaat 

zelden de 5 procent te boven. Ook werd aangetoond dat 
andere vormen van normovertredend gedrag ten aanzien 
van het dark number een overeenkomstig beeld 
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vertoonden. Dit impliceert dat bijna iedereen zich af en 
toe normovertredend gedraagt. Van de 8673 personen 
die werden geinterviewd, bleek 96,4% dat ook toe te 
geven. 
Met betrekking tot de OV-fraude heeft deze analyse 
ertoe geleid op grond van ernst en motivatie een viertal 
typen OV-fraudeurs te onderscheiden. Het 
bovenomschreven generalisatie-effect heeft de grootste 
kans op te treden bij de meest geraffineerde OV-
fraudeurs die veelvuldig actief aan betaling trachten te 
ontkomen. Boeteverhoging bleek daarentegen het 
meeste effect te hebben op de naleve fraudeurs, degenen 
die af en toe eens per OV frauderen. 
Tevens bleek de rol van de uitnodigende situatie 
ondubbelzinnig: waar een zelfbedieningssysteem bestaat 
met kaartverkoop buiten het vervoermiddel, waar het 
tarief hoog is, weinig frequente controle door 
gefiniformeerde functionarissen plaatsvindt en de boete 
laag is, wordt de hoogste fraudefrequentie gevonden. 
Dit zegt nog niets over de geconstateerde 
fraudefrequentie. Dit hangt voornamelijk af van de 
controlefrequentie. Vergelijking van de resultaten van 
dit onderzoek in Zurich en Kopenhagen leert dat de 
feitelijke fraudefrequentie niet significant verschilt, 
ondanks een groot verschil in geconstateerde 
fraudefrequentie. 
Onder OV-fraudeurs zijn de volgende categorieen 
oververtegenwoordigd: jongeren, mannen, ongehuwden, 
mensen met een gering inkomen en mensen die niet 
over een particulier vervoermiddel beschikken. Dit 
beeld komt in grote trekken overeen met dat van 
degenen die andere lichtere vormen van 
normovertredend gedrag plegen. 
Een interessante vondst is dat de percentages (15 a 
25%) normovertredend gedrag in beide onderzoekingen 
nauwelijks uiteen lopen. Nadere analyse leert dat in 
beide gevallen een hoog percentage van de oorzaken als 
verplaatste agressie dient te worden aangemerkt. Het is 
een conflictoplossing, waarbij men ongenoegen, dat men 
heeft ondervonden in de huiselijke of werksfeer, 
anoniem probeert af te reageren. Afhankelijk van het 
gebruikte vervoermiddel zal men daarvoor dus een van 
beide vormen van normovertredend gedrag kiezen. 
Beide gedragingen vullen elkaar tot op zekere hoogte 
aan. Het blijkt slechts zelden voor te komen dat men 
beide vormen van normovertredend gedrag pleegt. 
Op grond van de resultaten die dit onderzoek heeft 
opgeleverd, werden beleidsadviezen ontwikkeld, die 
desgewenst tot vermindering van de frequentie van deze 
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vormen van normovertredend gedrag zouden kunnen 

leiden. 

Wat de OV-situatie betreft, verdient invoering van gratis 
vervoer in de stedelijke agglomeraties op korte termijn 

aanbeveling, mits de kwaliteit van het openbaar vervoer 

tegelijkertijd wordt opgevoerd. Bij het interlocale 
openbaar vervoer client een beter aan de bezettingsgraad 

aangepast tariefsysteem te worden geintroduceerd, 
(halvering van tarieven tijdens de stille uren), terwijI het 
aanbeveling zou verdienen de betaling en de controle 

bijna volledig te automatiseren. Om de agressie in het 
verkeer te reguleren, wordt enerzijds aanbevolen 

verandering te brengen in ergemiswekkende 
verkeerstechnische maatregelen en —situaties door o.a. 
het toepassen van aan de locale situatie aangepaste 

snelheidsbeperkingen in plaats van algemeen geldende. 
Anderzijds zou tegelijkertijd aandacht moeten worden 
gegeven aan het verbeteren van de intermenselijke 
verhoudingen bij deelneming aan het verkeer door o.a. 

het verplicht stellen van een cursus die ten doel heeft de 
beleving van de deelname aan het verkeer in positieve 

zin te ervaren. Dit zou resulteren in een minder 

agressie-uitnodigende situatie, terwij1 tevens het 
individu na de verplichte training minder behoefte zou 

voelen verkeersagressie als conflictoplossing te kiezen. 

3.1.2 Gevolgen van de vrijheidsstraf* 

Willem Pompe Instituut, Rijksuniversiteit te Utrecht, 

1977 

Rapporteur: 

Dr. L. M. Moerings 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Volgens art. 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen 

dient de vrijheidsstraf, met behoud van het karakter van 
straf, mede dienstbaar gemaakt te worden aan de 
voorbereiding tot terugkeer in de maatschappij. 

Deze opdracht tot resocialisatie moet meer inhouden 
dan het voorkomen van recidive. Een verblijf in de 
gevangenis dient een positieve invloed te hebben op het 

leven van de gedetineerde. In dit onderzoek is daarom 
nagegaan wat werkelijk de betekenis is van een verblijf 

in de gevangenis voor de sociale relaties van een 

gedetineerde. 

In .juni 1977 is een tlissertatie verschenen. getiteld: 'De gevangenis sit. tle 

mitalschappij in. gehaseen1 op slit onderzoek. 



Uitgebrachte rapporten 	 31 

Om de betekenis van de detentie zo goed mogelijk te 
kunnen vaststellen is het van belang te weten hoe de 
situatie van de gedetineerde was vOor het verblijf in de 
gevangenis. Met de 195 geinterviewde gedetineerden is 
daarom tijdens hun detentie uitvoerig ingegaan op hun 
sociale contacten \to& het verblijf in de gevangenis. 
Eveneens is met hen gesproken over de contacten die 
zij ,tijdens hun verblijf in de gevangenis, via bezoek en 
post, met de buitenwereld hebben. In het tweede 
gesprek, 6 maanden na vrijlating, is hun 
maatschappelijke situatie sinds het einde van hun straf 
aan de orde gesteld. Van gehuwde gedetineerden zijn 
ook hun vrouwen bij het onderzoek betrokken. Van de 
ongehuwde gedetineerden is hun moeder geinterviewd. 

Contact tijdens de detentie: bezoek 
De enige mogelijkheid om tijdens het verblijf in de 
gevangenis het contact met thuis te onderhouden 
verloopt via het bezoek en de post. Ruim de helft (56%) 
van de vrouwen komt wekelijks bij hun man op bezoek. 
De hoge reiskosten en de korte bezoekduur zijn 
belangrijke belemmerende factoren voor een wekelijks 
bezoek. 
Bij de ongehuwden is er een groot aantal (30%) dat 
helemaal geen bezoek krijgt. 
Tijdens het bezoek wordt vooral, volgens de man, 
'bijgepraat' over hoe het thuis is. Uit de problemen die 
daarbij aah de orde komen blijkt al dat de afwezigheid 
van de man zijn sporen heeft nagelaten in het gezin: 
financiele moeilijkheden, opvoedingsproblemen en 
fysieke/psychische moeilijkheden van de vrouw. Toch 
brengt lang niet iedereen de bestaande problemen ter 
sprake. Bijna de helft van de gedetineerden zegt 
bepaalde problemen te verzwijgen: sexuele 
moeilijkheden, negatieve gevangeniservaringen, 
huwelijksproblemen etc. 
Opvallend is dat de vrouw het bezoek anders beleeft: zij 
vindt dat voornamelijk haar moeilijkheden niet aan bod 
komen en dat vooral over de problemen van de man 
gesproken wordt. Beide partners vinden derhalve dat de 
problemen van de andere het meest aan bod komen. 
Het gesloten karakter van een inrichting, met de 
aanwezigheid van een bewaarder tijdens het bezoek, is 
medebepalend voor de misverstanden die daardoor in de 
relatie kunnen ontstaan. In gesloten inrichtingen zegt 
60% van de gedetineerden bepaalde onderwerpen te 
verzwijgen en in de open inrichtingen 32%. Het 
tegenstrijdige doet zich nu voor dat gedetineerden met 
relationele problemen, mede vanwege die 
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moeilijkheden, niet gauw in aanraking komen voor 
plaatsing in een open inrichting, waardoor juist hen, 
voor wie de noodzaak tot een open gesprek zo groot is, 

de mogelijkheid van een relatief gunstige situatie voor 

het bespreken van de problemen onthouden wordt. 

Gezinssituatie tilt/ens detentie 

Blijkt tijdens het bezoek al dat er bij het gezin van de 
gedetineerde problemen zijn gerezen door zijn 
afwezigheid, de gesprekken met de vrouw over de 

gezinssituatie versterken dit beeld nog: financiele 
zorgen zijn een van de meest door de vrouwen 

genoemde problemen, de opvoeding van de kinderen is 
voor de vrouwen een extra zware belasting, terwijI ook 
de contacten van de vrouwen met hun omgeving 

eveneens nogal eens problematisch worden: zij krijgen 
stigmatiserende reacties van buurtbewoners en raken 
soms geisoleerd van kennissen. Bepaalde vrouwen 

kunnen bier moeilijk tegenop wat blijkt onder meer uit 
het gestegen bezoek aan doctoren in verband met 

psychische en/of lichamelijke moeilijkheden. 

Huwelijk 

Door de beperkte contactmogelijkheden tussen man en 
vrouw tijdens de detentie is de man van deze 

huwelijksproblematiek onvoldoende op de hoogte. De 
echtscheidingen, die steeds van de vrouw uitgaan, 
komen daarom soms onverwacht en ook 

verslechteringen in de verhouding, zonder dat die (nog) 
een breuk betekenen, komen uiteindelijk vaker voor clan 
de man verwacht had. 

Week 

De werksituatie van de gedetineerde ziet er een half jaar 
na vrijlating niet rooskleurig uit. Een derde deel van de 

ex-gedetineerden heeft dan nog helemaal niet gewerkt, 
terwijI een derde deel slechts tijdelijk heeft gewerkt: 

periodes van werkeloosheid worden afgewisseld met 
periodes van werk. Toch krijgt dit werkverloop pas 

relief bij vergelijking met de situatie van veer de 

detentie: deze was veelal evenmin positief, alleen is zij 
na de detentie nog ongunstiger geworden. 

Sociale contacten 
Ex•gedetineerden worden het vaakst gestigmatiseerd 
door buurtbewoners, meer dan door familie of 

vrienden/kennissen. De contacten met de buurt waren 

in het algemeen voor de detentie echter al niet erg 
diepgaand; hoe oppervlakkiger de contacten des te 
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eerder is de detentie zo'n ingrijpende gebeurtenis dat zij 

tot stigmatisering leidt. 
Aan de detentie zitten negatieve kanten voor de sociale 

relaties van gedetineerden. Toch zijn de veranderingen 
die optreden niet heel groot, als men de situatie van 

voor de detentie erbij betrekt; duidelijk is dit al 

gebleken bij het werkpatroon dat er \to& de detentie 

slecht uitzag maar na de detentie nog jets verslechterd 

is; bij een groot aantal gedetineerden was er geen 

verslechtering meer mogelijk omdat zij vooeheen al 

werkeloos waren. 

De konklusie is dan ook dat, hoewel — zoals uit andere 

onderzoeken blijkt — criminaliteit niet tot de laagste 

klassen beperkt blijft, het bij uitstek de laagste sociale 

klassen zijn en daarbinnen weer de meest sociaal 

zwakke groepen die in de gevangenis terecht komen. 

Een verblijf in de gevangenis zet niet zo zeer een 

proces van stigmatisering en maatschappelijke isolering 

op gang, maar is veeleer een uitdrukking van een lage, 

slechte maatschappelijke positie. De detentie is vooral 
de voortzetting van een ontwikkeling, maar dan in een 

negatieve richting. 

First offenders en recidivisten 
Deze negatieve trend wordt aannemelijker gemaakt als 

de onderzoeksgroep opgesplitst wordt in first offenders 

(in de betekenis van: voor de eerste keer ingesloten) en 
recidivisten. De uitgangssituatie is voor recidivisten in 

het algemeen al slechter dan voor first offenders: 
recidivisten zijn negatiever over de relatie met hun 

vrouw, de werkomstandigheden zijn slechter, bovendien 

klagen zij vaker over de woonomstandigheden. Het zijn 

dan ook recidivisten bij wie het huwelijk verde!' 

verslechtert of op een breuk uitloopt. Recidivisten 

kunnen na vrijlating minder makkelijk een baan vinden. 

Ook is het deze categorie die vaker over 

contactvermindering en stigmatisering spreekt. Deze 

verschillen tussen first offenders en recidivisten hebben 

nog verdere consequenties: tijdens het tweede interview 
dat een half jaar na vrijlating plaatsvond bleek dat 

inmiddels een derde deel van de recidivisten (37%) 

opnieuw met de justitie in aanraking was gekomen, 

terwij1 dit met 11% van de first offenders het geval was. 

Labellingbenadering 
Theoretisch is in dit onderzoek aansluiting gezocht bij 

de labellingbenadering (Becker, Goffman, Lerner°. Het 

vernieuwende en de kracht van dit perspectief lag in de 
andere relativerende definitie van deviant gedrag: gedrag 
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dat als zodanig wordt benoemd. Aan de sociale reactie 

wordt een centrale rol toebedacht. Aan iemand die het 
etiket van 'deviant' krijgt opgeplakt door autoriteiten of 

de onmiddellijke sociale omgeving wordt de kans om het 
leven van een normale, onopvallende persoon te leiden 
ontnomen. De sociale reactie wordt de oorzaak van een 

bestaan als deviant. Toegespitst op de thematiek van 

het onderzoek betekent dit dat volgens de 
labellingbenadering een verblijf in de gevangenis 

stigmatiserend werkt; iedereen die gezeten heeft krijgt 
een etiket van (ex-)gedetineerde opgeplakt dat een 
overheersende rol in zijn !even gaat spelen, waardoor 
zijn kansen om een volwaardig lid van de samenleving 

te zijn, afnemen of zelfs geheel aan hem ontnomen 
worden. 

Aan de hand van enkele critici van de 
labellingbenadering en op grond van de eigen 

onderzoekresultaten is gepoogd enige nuanceringen aan 
te brengen in de toepassing en de gevolgen van 

stigmatiseren. Gewezen wordt op het onderscheidend 

belang van de aard van het deviante gedrag, de relatie van 
de stigmatiserende tot de gestigmatiseerde en de 
mogelijkheid van de deviant zich tegen het hem 

opgelegde etiket te weer te stellen. 

3.1.3 De rechtspositie van minderjarigen* 

Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1977 

Rapporteurs: 
Drs. W. C. M. Scheffer 
Drs. Cl. Woldringh 

Drs. M. H. J. M. Knapen 

Begin 1975 werd binnen het Ministerie van Justitie het 

initiatief genomen om een onderzoek te laten instellen 
naar de opvattingen in de Nederlandse samenleving 
over de rechtspositie van minderjarigen. Nadat de 

Tweede Kamer in oktober van dat jaar door middel van 
een motie had aangedrongen op een voorontwerp van 
wet over een ruimere regeling van die rechtspositie, 

verleenden de bewindslieden van Justitie een opdracht 

van voornoemde strekking aan het Instituut voor 

Ondertitel: Onderzoek naar het leitelijk witirkumen van mueilijkheden Posen 

ouders en him minderjarige kindoon op cen aantal 'keuze-terreinen• de beeldvorming 

dattromtrent en de opvattingen over tam ronnere rechtsregeling terzake. Eon 

geduktudig gepubliceerde samenvatting is van de hand van bode eerstvermelde 

rapporteurs en dr. D. W. Steenbuis. 
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Toegepaste Sociologie. Een door de Minister ingestelde 
begeleidingscommissie verleende advies en assistentie. 

Uitgangspunten en opzet 
De maatschappelijke veranderingen die zich sinds de 
tweede wereldoorlog hebben voltrokken, hebben ook 
hun invloed doen gelden op de opvattingen over de 
verhoudingen binnen het gezin. Van vele zijden komt 
een pleidooi voor grotere onafhankelijkheid van 
jongeren en voor versterking van hun rechtspositie. In 
1971 deed de Commissie voor de herziening van het 
kinderbeschermingsrecht (de 'Commissie-Wiarda') 
voorstellen in deze richting. Ook de discussie die de 
laatste jaren is ontbrand rond van huis weggelopen 
minderjarigen heeft ertoe bijgedragen dat het vraagstuk 
van de rechten van minderjarigen actueel is geworden. 
In het door het I.T.S. verrichte onderzoek stonden 3 
vragen centraal: 

1 	In welke mate komen er in Nederland feitelijk 
moeilijkheden voor tussen minderjarigen en hun ouders 
op een aantal belangrijke keuzeterreinen als school- en 
beroepsleiding, woon- of verblijfplaats, organisatie en 
vereniging, relaties, hulpverlening 

2 	Welk beeld hebben ouders, jongeren en meerderjarigen 
t.a.v. het vOorkomen van dit soort moeilijkheden in het 
algemeen en in hoeverre worden die ernstig gevonden? 

3 	Welke opvattingen bestaan er o.a. over de oplossing 
van dergelijke problemen en het toekennen van rechten 
aan minderjarigen, c.q. uitbreiding van hun 
beslissingsbevoegdheid? 

Buiten het onderzoek zijn gehouden problemen waarin 
de kinderrechter at voorziet, de vermogensrechtelijke 
verhouding van minderjarigen tot derden, wettelijke 
leeftijdsgrenzen, juridische constructies en 
strafrechtelijke zaken. 
Ter beantwoording van de drie vragen werden drie 
steekproeven getrokken, waarvan de eerste twee 
onderling afhankelijk. Van de ruim 2.800 personen die 
benaderd werden deed 33% niet mee. Geinterviewd 
werden: 

- 932 minderjarigen (ongehuwden in de leeftijd van 12 t/m 20 
jaar); 

- 932 van hun ouders (vaders en moeders alterrierend; 
ouder en kind werden onafhankelijk van elkaar 
ondervraagd); 

- 937 meerderjarigen van 21 t/m 74 jaar (inclusief gehuwden 
van 18 t/m 20 jaar). 
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De gebieden waarop de vragen betrekking haciden, 

waren: onderwijs en beroep, inkomen en 
inkomensbesteding. woon- en verblijfplaats, 
(levensbeschouwelfike) organisatie en vereniging, 

relaties en uitgaan, de hulpverlening. Ook werden 
vragen gesteld over gewoonten en uiterlijk. 

De tninderjarigen en hun cutlers (steekproel I en II) 
Ten aanzien van het onderwerp school en beroepskeuze 
bleken zich weinig problemen tussen de ouders en hun 

kinderen voor te doen. 
Over de na afloop van het basisonderwijs gemaakte 

keuze bleek 85 procent ouders en kinderen het eens te 
zijn. Over de keuze van een baan verschilde ongeveer 
een vfilde van mening. 

Ruim de helft der jongeren was in financieel opzicht 

geheel athankelijk van de ouders. De besteding van hun 
geld leverde vrij weinig onenigheid op. In twee derde 
van de gevallen mochten degenen die eigen inkomsten 
hebben deze helemaal houden. Een zeer ruime 

meerderheid wenst geen grotere financiele 
zelfstandigheid (in de zin van meer geld ontvangen maar 

dan ook meer moeten betaleifi. 
Slechts een gering percentage van de ondervraagden 
nocmde conflicten in verband met de woon- of 

verblijfplaats. Het wegloopprobleem was niet zo groot: 
wél kon 20 procent van de jongeren zich voorstellen dat 
ze eventueel van huis zouden weglopen, iets waar hun 

ouders nauwelijks notie van hadden. Van de 

ondervraagde jongeren woonde maar 6 procent niet 
meer thuis. 
Aanzienlijk vaker dan hun ouders verklaarden de 

kinderen dat ze nict kerkelijk georganiseerd waren. Dit 
bleek niet zoveel contlictstof te vormen, behalve, als de 

ouders trouwe kerkgangers waren, op het punt van 
kerkverzuim. Voor het overgrote deel der 
ondervraagden waren ook omgang, vakantie, vereniging 

en de eventuele contacten met hulpverleners geen bron 
van onoverkomelijke moeilfikheden. 

In veel grotere mate dan meer principiele kwesties zoals 
school- en beroepsopleiding, woon- of verblijfplaats 

bleken uiterlijk en gewoonten moeilijkheden te geven 

(haardracht, kleding en roken). Bij meer dan 30 procent 
waren er hier problemen geweest. Wat uitgaan betreft: 

driekwart van de jongeren vindt het wel juist dat hun 
ouders een zekere controle uitoefenen op het tijdstip 
van thuiskomst. 

De ouders waren wat terughoudender dan hun kinderen, 
kwamen minder gemakkelijk met de moeilijkheden 
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voor de dag. Uit het materiaal kon niet worden afgeleid 
of, en in hoeverre, bepaalde moeilijkheden aan bepaalde 
typen gezinnen gebonden waren. 

Meerderjurigen over moeilijkheden vroeger en nu 
(steekproef III) 
Deze steekproef is representatief te noemen voor de 
Nederlandse bevolking voor wat betreft de kenmerken 
geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad van de 
woongemeenten, regio en burgerlijke staat. In een 
aantal opzichten verschillen de betrokken personen van 
in de vorige paragraaf genoemde groep ouders: ze 
waren over het geheel genomen jonger, hadden minder 
kinderen, waren vaker geschoolde arbeiders en minder 
vaak kleine zelfstandigen, en waren minder vaak 
kerkelijk. 
Ruim een derde van de ouders van kinderen van 12 jaar . 
en ouder binnen deze categorie verklaarde, dat zich op 
de hun voorgelegde gebieden geen conflicten hadden 
voorgedaan. De meeste wrijving veroorzaakten het 
tijdstip van thuiskomst 's avonds en het uiterlijk. 
Ernstiger problemen volgden daarna, zoals de keuze 
van een (huwelijks-)partner. Opmerkelijk is dat zo'n 36 
procent van deze oudes zich niet meer weet te 
herinneren welke oplossingen er werden gevonden: een 
aanwijzing dat hun kinderen hun eigen zin volgden? 
Naarmate het probleem ingrijpender is en het zich op 
oudere leeftijd voordoet is dat zeker het geval. Er is 
ook sprake van leeftijdsgebondenheid: 63 procent van 
alle conflicten doet zich na het 15e jaar voor, 36 procent 
zelfs van het 18e t/m het 20e jaar. 
Bepaalde problemen zijn nogal geslachtsgebonden. Van 
de 53 genoemde probleemgevallen bij de keuze van een 
huwelijkspartner (verkering, verloving) had slechts 
een derde betrekking op de jongens tegen twee derde op 
de meisjes. Bij het uiterlijk (86 gevallen) was het precies 
andersom. 
De problemen die de meerderjarigen vroeger met hun 
eigen ouders hadden, blijken niet wezenlijk te 
verschillen van die welke zij met hun kinderen hebben 
(gehad). Er lijkt sprake te zijn van een toenemende 
tolerantie tegenover de jongeren. 
Tot zover het feitelijk voorkomen van problemen tussen 
ouders en kinderen vroeger en nu. 

Beeldvorming 
Nraast de feiten is echter ook het beeld dat de mensen 
zich daarvan vormen van belang, zodat ook hierover 
vragen waren opgenomen. 
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Problemen die in de beeldvorming bij alle categorieen 

van respondenten het hoogst genoteerd staan zijn 

ongehuwd gaan samenwonen, en het tijdstip van 's 
avonds thuiskomen. 
De categoric meerderjarigen neemt ten aanzien van 

bijna alle probleemgebieden Oen middenpositie in. Ze 
heeft een wat somberder kijk op de zaak dan de overige 

respondenten. BeeId en werkelijkheid blijken bij de 
meerderjarigen nogal van elkaar te verschillen. Velen 

van hen hebben een overdreven voorstelling met 
betrekking tot het deelnemen aan actiegroepen en het 
ongehuwd samenwonen. Ook het omgekeerde cloet zich 

voor: de keuze van een school of opleiding, in 
werkelijkheid probleem nummer 5, en de omvang, 

probleem nummer 7, komen in het beeld daFde 
meerderjarigen Cr van hebben pas op de twaalfde, resp. 
de veertiende plaats. 

Opvattingen 

Eerst werden de opvattingen van alle respondenten over 

de zelfstandigheid van jongeren in het algemeen gepeild 

aan de hand van een elftal concrete uitspraken. Wat het 
meeste opviel bij de analyse van de antwoorden was de - 

grote overeenstemming tussen de drie groepen, ook 
waar men nogal wat verschil van mening zou 

verwachten. De stelling 'ouders weten uiteindelijk het 
beste wat goed is voor hun kind' weed by. door ruim 25 

procent van zowel ouders als meerderjarigen 
onderschreven en door zelfs 31 procent van de 

jongeren. Een antler opvallend gegeven is de 
gematigdheid van de opvattingen. Flier nemen de 
meerderjarigen ten opzichte van de ouders en de 

jongeren veelal een tussenstandpunt in. 
Ten aanzien van vijftien van de vervolgens voorgelegde 

zeventien onderwerpen was de helft van alle 
respondenten van oordeel, dat jongeren op een gegeven 
tijdstip daar zelfstandig over zouden moeten kunnen 

beslissen. Een uitzondering vormden het eerder van 
school afgaan en het afdragen van eventuele verdiensten 

voor kost en inwoning. De leeftijd waarop men 
beslissingsbevoegdheid wilde toekennen verschilde 

nogal per onderwerp, maar lag voor het merendeel der 

terreinen na het I6e levensjaar. 
Verder werd de respondenten gevraagd wat ze ervan 

zouden vinden als de rechten van minderjarigen in een 
wet zouden worden vastgelegd, zodat iedereen zich 
daaraan zou moeten houden. Aan een dergelijke algemene 

regeling bleek weinig behoefte te bestaan: TerwijI slechts 

4 procent van de ouders tot 6 procent van de jongeren 
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zich positief daarover uitte, vond een meerderheid (64 
procent jongens, 71 procent meerderjarigen en 79 
procent ouders) dat de beslissingsbevoegdheid van 
jongeren een zaak is, die ouders en kinderen zelf 
moeten uitmaken. Niettemin achtte nog altijd een kwart 
van alle jongeren en een vijfde van de meerderjarigen 
bepaalde onderwerpen voor regeling vatbaar: het 
ongehuwd gaan samenwonen, het aanvragen van een 
paspoort, het buitenshuis gaan wonen, het eerder de 
school verlaten, keuze van school en baan. 
Hoe stond men daarnaast tegenover het oplossen van 
gerezen conflicten door tussenkomst van onpartijdige 
derden? Ook dit vond een meerderheid (gemiddeld 80 
procent) een zaak die alleen de ouders en kinderen 
aangaat. 
Een minderheid — 12 procent jongeren, 13 procent 
ouders en 19 procent meerderjarigen, voelde wel voor 
inschakeling van derden, waarbij dan allereerst gedacht 
werd aan een maatschappelijk werkende — 
kinderbescherming en kinderrechter spelen nauwelijks 
mee maar ook aan een goede kennis, iemand van 
school. 

Slot beschouwing 
Sluiten de heersende opvattingen nu dichter aan bij de 
feitelijkheden dan bij de beeldvorming? Deze vraag is in 
het kader van dit onderzoek niet te beantwoorden, daar 
de relatie tussen feitelijkheid, beeldvorming en 
opvattingen ingewikkelder bleek te zijn dan 
aanvankelijk werd verondersteld. Niettemin kan wat de 
opvattingen onder de bevolking aangaat, worden 
geconcludeerd: 	 • 
— dat er in de Nederlandse samenleving in het algemeen 
slechts geringe behoefte gestaat aan wettelijke 
voorzieningen om de rechtspositie van minderjarigen in 
zijn algemeenheid ten opzichte van hun ouders nader te 
regelen; 
— dat een kwart der jongeren, 14 procent der ouders en 
een vijfde der meerderjarigen een regeling op bepaalde 
terreinen gewenst acht. 
De hoofdconclusie ten aanzien van de door het 
onderzoek geleverde informatie over het feitelijk 
voorkomen van problemen tussen ouders en kinderen 
kan zijn, dat niet zonder meer duidelijk is in welke 
richting deze feiten wijzen. 
Weliswaar ademt het totaalbeeld een betrekkelijke rust, 
maar op bepaalde terreinen komen wel degelijk 
problemen voor. De omvang hiervan gaat duidelijker 
spreker wanneer men de gevonden percentages omzet in 
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schattingen van de absolute aantallen in de bevolking 
als geheel. Een markante uitkomst van de enquete is, 

dat de moeilijkheden die het meest voorkomen zich het 

minst lenen voor wetgevende maatregelen, omdat ze 
liggen in de sfeer van leefstij1 en huisregels. Wel voor 

regeling vatbare problemen liggen daarentegen sterk 

geconcentreerd in de leeftijdscategorie van de 18- t/m 20- 
jarigen, zodat hun betekenis bij verlaging van de 

meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar, juridisch gezien sterk 
zal zijn verminderd. 
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3.2 Door het WODC verricht onderzoek 
3.2.1 Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit 

Slachtofferenquetes 1974-1977 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1977 

Rapporteurs: 
Dr. J. J. M. van Dijk 
Ir. A. C. Vianen 

Achtergrond en opzet 
De wijze waarop de cijfers van de politiestatistiek 
worden verzameld, nl. berichtgeving aan het CBS van 
de bij de politie bekend geworden misdrijven, heeft als 
gevolg dat zij geen betrouwbare graadmeter kunnen zijn 
voor de omvang en ontwikkeling. Lang niet alle delicten 
worden namelijk bij de politie gemeld en van lang niet 
alle meldingen wordt door de politie een 
aangifteformulier opgemaakt dat door de melder wordt 
ondertekend. Veranderingen in de omvang van de 
geregistreerde criminaliteit kunnen dan ook het gevolg 
zijn van een veranderde aangiftegeneigdheid van de 
bevolking, van een veranderd verbaliseringsbeleid van 
de politie en.natuurlijk van veranderingen'in de 
werkelijke omvang. 
Door het WODC is sinds 1973 jaarlijks een enquete 
gehouden, waarin aan een representatieve steekproef uit 
de Nederlandse bevolking de vraag is voorgelegd of 
men het afgelopen jaar slachtoffer was geweest van een 
(of meer) van tien met name genoemde delicten. De 
steekproef die aanvankelijk zo'n 3000 personen omvatte 
is de laatste jaren opgevoerd tot ruim 10.000. Aldus 
ontstaat een nauwkeurig beeld van de werkelijke 
omvang en is het mogelijk te onderzoeken welke 
subcategorieen van de Nederlandse bevolking een 
verhoogde kans op slachtofferschap hebben. 
Voorts is in de enquete gevraagd of aan de politie 
gemeld is dat men slachtoffer van een delict was 
geworden, en zo ja of toen ook het aangifteformulier 
was ondertekend. Aldus is het mogelijk zicht te krijgen 
op fluctuaties in de aangiftegeneigdheid van de 
bevolking en het verbaliseringsbeleid van de politie. 

Resultaten 
Vergelijking tussen de uitkomsten van de enquete over 
1975 en de enquete over 1976 leert dat voor zes van de 
tien opgenomen delictstypen het percentage slachtoffers 
in 1976 aanzienlijk hoger lag dan in 1975. Het betreft 
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hier de delictstypen fietsendiefstal (percentage 

slachtoffers onder de fietsenbezitters in 1976: 5,2%), 
diefstal uit personenauto (percentage slachtoffers onder 

de autobezitters in 1976: 2,9%), zakkenrollerij 
(percentage slachtoffers in 1976: 3,0%), aanrijding door 

automobilist (percentage slachtoffers in 1976: 7,0%), 
bedreiging op straat (percentage slachtoffers in 1976: 

2,3%) en vernieling (percentage slachtoffers in 1976: 
5,7%). De percentages slachtoffers voor de delictstypen 
autodiefstal (percentage slachtoffers onder de 

autobezittes in 1976: 0,5%), inbraak bij particulieren 
(percentage slachtoffers in 1976: 1,1%) en 

handtastelijkheden (percentage slachtoffers in 1976: 
1,2%) lagen in 1976 op hetzelfde niveau als in 1975. De 

omvang van deze vormen van criminaliteit is in 1976 
dus niet gestegen. Een duidelijke dating tenslotte 

vertoonde het slachtofferpercentage voor het delict 

bromfietsdiefstal (het slachtofferpercentage onder de 
bromfietsbezitters was in 1975 6,0 en in 1976 3,6). - 

De door geenqueteerden opgegeven delicten hadden 
gemiddeld een minder ernstig karakter dan de delicten 

die in de politiestatistiek worden geregistreerd. Bij de 

vermogensdelicten ging het meestal om vrij kleine 
bedragen, terwij1 bij het delictstype 'bedreiging op 
straat' slechts in een minderheid van de gevallen letsel 
was opgelopen. 

Het slachtofferschap van aanrijdingen zonder eigen 

schuld had zowel in medisch als in economisch opzicht 
het ernstigste karakter. 

Het percentage slachtoffers van de verschillende 

delictstypen is niet onder alle bevolkingsgroepen even 

groot. Jonge mensen, mannen en inwoners van de grote 
steden !open in het algemeen een groter risico om 
slachtoffer van een misdrijf te worden dan 
respectievelijk de oudere mannen, vrouwen en inwoners 

van kleinere gemeenten. De criminaliteit blijkt in de 

grote steden in 1976 ook veel sterker te zijn gestegen 
dan elders. De kans op een inbraak is voor mensen uit 

het hoogste sociale milieu (fabrieksdirecteuren ed.) drie 
keer zo groot als voor andere Nederlanders. De hoogste 

slachtofferpercentages werden aangetroffen bij 
Amsterdammers — met name bij Amsterdamse 

adolescenten — en bij studenten van universiteiten, e.d.. 
Van de door de geenqueteerden opgegeven delicten was 
ongeveer 50% bij de politie gemeld. De 

aangiftepercentages lagen aanzienlijk hoger bij de 
ernstigere vermogensdelicten zoals autodiefstal, 

bromfietsdiefstal en inbraak (± 80%) dan bij de 
agressiedelicten zoals bedreiging op straat, 
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handtastelijkheden, en vernieling (± 25%). 
Als motief voor het achterwege laten van een aangifte 
gaf ± 40% van de niet-melders op dat zij het gebeurde 
niet ernstig genoeg vonden voor een aangifte. Eveneens 
40% noemde als reden dat een aangifte niets uithaalt. 
Een kleiner percentage gaf als reden op dat 'de politic 
toch niets doet'. Van degenen die een geval van 
handtastelijkheden niet bij de politie hadden gemeld, 
antwoordde 10% dat zij geen aangifte hadden durven 
doen. 
De beslissing om wel of geen aangifte te doen, blijkt in 
de eerste plaats afhankelijk te zijn van de ernst van het 
delict. Kleinere diefstallen en vernielingen worden 
meestal niet gemeld. De bereidheid om delicten bij de 
politie te melden, is onder de verschillende 
bevolkingsgroepen ongeveer even groot. Jonge mensen, 
vrouwen of grote-stadbewoners zijn niet meer of minder 
geneigd aangifte te doen dan andere Nederlanders. De 
neiging om aangifte te doen bleek wet kleiner te zijn bij 
Amsterdammers en studenten. Juist twee bevolkings-
groepen met extreem hoge slachtofferpercentages 
vertonen dus relatief lage meldingspercentages. 
Van de slachtoffers die aangifte bij de politie hadden 
gedaan bleek ongeveer tweederde een proces-verbaal te 
hebben ondertekend. Van ruim dertig procent van de 
aangiften wordt door de politic dus geen proces-verbaal 
opgemaakt. De beslissing van de politic om wet of geen 
proces-verbaal op te maken wordt, evenals de beslissing 
van het slachtoffer om wet of geen aangifte te doen, in de 
eerste plaats bepaald door de ernst van het delict. Voor 
de kleinere vermogensdelicten en agressiedelicten wordt 
minder vaak een proces-verbaal uitgeschreven. De 
politic in de grotere steden bleek, in strijd met de 
verwachting, niet terughoudender te zijn met het 
opmaken van een proces-verbaal dan de politic in de 
kleinere steden. Juist de politic in de kleinere 
gerneenten blijkt relatief vaak af te zien van het 
opmaken van een proces-verbaal. Vermoedelijk speelt 
hierbij een rol dat de politic op het platteland over meer 
mogelijkheden beschikt om tangs niet-strafrechtelijke 
weg voor een oplossing te zorgen. Uit de analyses bleek 
tenslotte nog dat de aangiften van vrouwen minder vaak 
in een proces-verbaal werden vastgelegd dan 
vergelijkbare aangiften van mannen. 

3.2.2 Een observatie-onderzoek naar het werk van de politic-
surveillance 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 
1977 
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Rapporteurs: 

Dr. J. Junger-Tas 

Mevr. A. v.d. Zee-Nefkens 

Dit onderzoek is uitgevoerd met als voomaamste doe!: 
beter inzicht te verkrijgen in omvang en aard van het 

politiesurveillancewerk. Het vond plaats in de 2e helft 
van augustus 1976. De surveillanceactiviteiten zijn 

bestudeerd in I grote, 1 middelgrote en 6 

plattelandsgemeenten. Aan het onderzoek werd 

deelgenomen door 24 observators, 20 medewerkers van 
het WODC en 4 medewerkers van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. In de steden werden zowel dag-, 
avond-, als nachtdiensten geobserveerd; op het 

platteland werden alleen dag- en avonddiensten 
meegelopen. 

In totaal werden 91 complete diensten geobserveerd. De 

totale observatieduur besloeg 711,5 uur. De 
observatoren gebruikten twee verschillende formulieren: 

een agendablad waarop alle politieactiviteiten — zowel 
op het bureau als op straat — werden genoteerd, en een 

gestandaardiseerd en gestructureerd observatieformulier 
dat werd ingevuld bij alle voorvallen die enige tijd 
duurden en waarbij burgers betrokken waren. Op dit 

laatste formulier werden niet alleen aard en afhandeling 
van het voorval opgenomen, maar ook enkele 

kenmerkeb van de bij het voorval betrokken personen 
zoals jeugdig/volwassen, Nederlander/buitenlander, 
gekleurd/blank. 
Ook het gedrag van de betrokkenen werd op een schaal 

genoteerd. 

De voornaamste resultaten van het onderzoek luiden als 
volgt: 

- de geuniformeerde politie besteedt twee derde van de 
werktijd aan surveillance en een derde aan bureau-
activiteiten. 

- twee derde van de totale surveillancetijd bestaat uit 
'preventieve' surveillance, en den derde is gewijd aan 

diverse voorvallen. 
- meer dan de helft van de genoteerde voorvallen heeft 

betrekking op staande controle, verkeersovertredingen en 
verkeersongevallen. 

- informatie- en hulpverlening omVatten ongeveer een 
vijfde van alle voorvallen; slechts 5,5% van de voorvallen 
had betrekking op criminaliteit. 

- op het platteland heeft de politie meer contacten met de 

bevolking en verleent ook meer feitelijke hulp dan in de 
stad. 

- langharigen, kleurlingen en als 'slordig' gescoorde 
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personen zijn geneigd zich tegenover de politie op 

onbeleefde, onverschilliger, vijandiger en agressiever 

wijze te gedragen. 
De politie toont meer kleinerend en autoritair gedrag 

tegenover deze categorieen van personen. 

- met nadruk dient echter gesteld dat gedrag van burgers en 

van surveillanten hoog gecorreleerd is. 

- slechts zelden werd overschrijding van de bevoegdheden 

geobserveerd. 
Enkele conclusies kunnen uit het onderzoek getrokken 

worden. 
De praktijk van de geuniformeerde dienst is er allereerst 

een van ordehandhaving, veeleer dan 

criminaliteitsbestrijding. Hiernaast neemt dienst- en 
hulpverlening een belangrijke plaats in, hetgeen door de 

politie niet altijd bijzonder gewaardeerd wordt. Verder 
viel op de grote beslissingsvrijheid van de politieman in 

zijn dagelijks werk. Vrij grote verschillen in 

taakvervulling deden zich voor tussen stad en 
platteland. De rijkspolitieman heeft meer een all-round 

taak en is autonomer; ook is hij rneer geIntegreerd in de 

lokale samenleving. 
Tenslotte wordt het politieoptreden gekenmerkt door 

een zekere selectiviteit ten opzichte van bepaalde 
bevolkingsgroepen, en is het gedrag van de surveillanten 

te sterk gecorreleerd met het gedrag van de bij het 

voorval betrokken burgers. 

Het onderzoek werd besloten met enkele suggesties met 

betrekking tot de organisatie van het werk van de 

surveillant en de beinvloeding van het politiegedrag ten 

opzichte van de bevolking. 

3.2.3 Rechterlijke macht en klassejustitie 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 

1977 

Rapporteur: 
Dr. W. Buikhuisen 

Achtergrond 
De rapporteur geeft een kritische beschouwing naar 
aanleiding van een tweetal artikelen van prof. dr. R. W. 

Jongman en drs. T. Schilt van het Criminologisch 

lnstituut te Groningen. Deze artikelen werden 

gepubliceerd in het oktober- en decembemummer, 1976 

van het Nederlands tijdschrift voor criminologie en 

werden geschreven in het kader van een door de, 

auteurs ter hand genomen onderzoek naar het 

seponeringsbeleid van de officieren van justitie en het 
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veroordelingsbeleid van de rechter. In deze artikelen 
werd geconcludeerd tot het bestaan van klassejustitie. 

Op zowel theoretische als practische gronden bestrijdt 
de rapporteur de door Groningen voorgestane en 

toegepaste onderzoekmethode. 

Het rapport 

Theoretische hezwaren van de toegepaste niethode van 
onderzoek 
Het basismateriaal voor het Groningse onderzoek werd 
gevormd door 3450 diefstalzaken uit 1972, waarbij het 

tot een veroordeling was gekomen. Men beperkte zich 
daarbij tot mannelijke verdachten van 18-25 jaar en wat 
de delicten betreft tot de artikelen 310 (eenvoudige 

diefstal) en 311(4). diefstal in vereniging. Een tiental 
onderzoekvariabelen werden in de analyse betrokken. 

Voorbeelden hiervan zijn: leefffid, recidive, 

werkeloosheid. sociale klasse, enz. Het was de 
bedoeling dat voor deze factoren na te gaan in hoeverre 

ze van invleed zijn op de straf die de rechter oplegt. 
Met name was men daarbij geinteresseerd in de vraag in 

hoeverre er van de sociale klasse van de verdachten een 
bepaald effect uitgaat. 

Wanneer men zoals de onderzoekers kiest voor een 

onderzoekmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van 
opsplitsingstechniek in plaats van multivariate 
technieken, dan zal men moeten zorgen dat de 

onderzoekgroep voldoende groot is, de variabelen 
waarop men een splitsing wil aanbrengen niet te groot in 

aantal zijn en niet at te ongelukkig verdeeld wil men 
niet bijvoorbaat de kans lopen niet strikt zuivere 

verbanden te onderscheiden. Maar clan nog gelden de 
volgende bezwaren: 

- In tegenstelling tot correlatieve methoden krijgt men 
geen inzicht in de relatieve betekenis van een factor (men 
weet by. niet hoeveel variantie verklaard wordt per 

variabele). 
- Men baseert zijn conclusies op statistische analyses die 

binnen de afgesplitste subgroepjes zijn verricht. Dit hdudt 

in dat weinig efficient gebruik wordt gemaakt van het 
totale materiaal. 

- Het werken met subgroepjes is niet alleen vanuit de 

efficiency bezien minder gewenst, het plaatst de 
onderzoeker ook voor generalisatieproblemen. De 

uitkomsten zijn immers niet altijd kenmerkend voor de 
totale steekproef of populatie die men heeft onderzocht, 
maar voor den of meer subgroepjes (by. verdachten 
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die gerecidiveerd hebben, werkeloos zijn, ongehuwd 
zijn, ongehuwd en uit een bepaalde sociale klasse 
afkomstig). Men mag dan vanuit een dergelijke sub-
groep niet zomaar generaliserende conclusies trekken 
over het straftoemetingsbeleid van de rechter tegenover 
justitiabelen in het algemeen. 
Aansluitend op het voorgaande punt kan men zich zelfs 
afvragen of het wet verantwoord is over de populatie 
die deze subgroep vertegenwoordigt generaliserende 
uitspraken te doen. De steekproef waarop men zich 
baseert, is immers allesbehalve a-select tot stand 
gekomen. Daarnaast is door de opsplitsingstechniek het 
aantal vergelijkingen dat men maken gaat sterk 
toegenomen en daarmee de kans dat men per toeval een 
significant resultaat vindt. Het verdient daarom zeker 
aanbeveling om in geval men de opsplitsingstechniek 
gebruikt, een kruisvalidatie toe te passen (herhaling van 
het onderzoek bij een vergelijkbare steekproef). 
Niet minder belangrijk is het om voor alle subgroepen 
die men uiteindelijk met elkaar vergeleken heeft na te 
gaan of het gevonden resultaat niet verklaard moet 
worden door andere factoren die eveneens met de straf 
die de rechter oplegt samenhangen. Weliswaar heeft 
men voor de totale onderzoekgroep vastgesteld dat van 
deze variabelen geen storende invloed kan uitgaan. 
Ze vertoonden immers geen verband met by. sociale 
klasse, de factor waar het in het onderzoek omgaat. Dit 
sluit echter niet uit dat binnen bepaalde subgroepjes, die 
door de opsplitsingstechniek zijn ontstaan, deze 
storende relaties wet bestaan. Hierover verschaft het 
Groninigse onderzoek geen inzicht. Uit een door het 
WODC verrichte analyse op het welwillend door 
Groningen afgestane materiaal blijkt dat ongecorrigeerd 
de correlatie tussen sociale klasse en de door de rechter 
opgelegde straf .16 bedraagt. Wanneer de storende 
invloed van de recidive variabele wordt uitgeschakeld, 
daalt de correlatie reeds tot .11 (gegevens berekend bij 
de groep eenvoudige diefstal). 
De Groningse opsplitsingstechniek werkt dichotomiseren 
van de variabelen (het aanbrengen van tweedelingen) in 
de hand. Immers: wanneer men per factor meer klassen 
zou aanhouden, zouden er nog meer opsplitsingen 
gemaakt moeten worden. Het aantal proefpersonen dat 
men dan per afgesplitste subgroep krijgt, wordt dan 
steeds kleiner, met als gevolg dat men eerder het 
moment bereikt dat geen verdere opsplitsingen gemaakt 
kunnen worden. Maar hiermee komt de bedoeling van 
de methode in het geding: het vaststellen van zuivere 
verbanden. 
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Om toch tot dit laatste te kunnen komen zal de 
onderzoeker zijn toevlucht 'moeten' nemen tot het 

simplificeren van het scoren van de variabelen. Men 
gaat tweedelingen aanbrengen. Bij de vraag of de 
woonplaatsgrootte nog van invloed is op de straf die de 

rechter oplegt worden de gemeenten ingedeeld in twee 
groepen: plaatsen met meer dan 20.000 inwoners 

tegenover plaatsen met minder dan 20.000 inwoners. Bij 
de sociale klasse wordt uitsluitend de tweedeling hoog-

laag aangehouden, enz. Een dergelijke manier van 

scoren van variabelen leidt niet alleen tot een nodeloze 
reductie van de spreiding binnen de variabelen en 

daarmee tot een verrnindering van hun vermogen om 
variantie te verklaren; zij doet ook de werkelijkheid 

geweld aan. 

Bezwaren van de Groningse witze van toepassen van 
de tnethode 
Uit het Groningse onderzoek blijkt dat 4 factoren van 

invloed zijn op de straf die de rechter oplegt in geval 
van een eenvoudige diefstal. Dit zijn: recidive, 

werkeloosheid, de aanwezigheid van positieve (of 

negatieve) informatie over de verdachte en sociale 
klasse. Voor al deze variabelen geldt tevens dat zij een 

significante samenhang vertonen met sociale klasse. 
Wil men de storende invloed van recidive, 

werkeloosheid en positieve of negatieve informatie, 
iiiischakelen, dan moet men dus aan opsplitsen. 

Duidelijk blijkt dat er gezien het kleine aantal 
proefpersonen dat men in de hoge sociale Masse 
overhoudt na de eerste splitsing, niet veel meer te 

splitsen valt. De groep first offenders uit de hoge sociale 
klasse telt dan nog maar 64 personen, de groep 

recidivisten nog slechts 20 man. 

Nu zou men nog kunnen proberen om althans met de 
justitiabelen uit de lagere sociale klasse door te gaan. 

Hier zou dan by. gesplitst kunnen worden op basis van 
het criterium aanwezigheid van positieve of negatieve 

informatie. Maar ook dat werkt niet, want deze 
variabele is veel te scheef verdeeld. Er blijven weer te 

weinig proefpersonen over om wetenschappelijk 
verantwoorde conclusies te trekken. 

Ook op basis van het criterium werkeloosheis is geen 
nadere onderverdeling aangebracht. Met onbelangrijk is 

hier de samenstelling van de groep justitiabelen die 
hetzij tot de lagere of tot de hogere klasse worden 
gerekend. Deze laatste groep blijkt overwegend uit 

scholieren of studenten te bestaan. Op deze groep Ran 
het begrip werkeloosheid dus niet van toepassing zijn. 
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Maar dan valt er ook niet veel meer te splitsen. 

De vergelijkbaarheid van de onderzoekgroepen 
Uit verschillende onderzoeken (van Leeuwen en 

Oomen; van der Werff, WODC) blijkt dat er allerlei 

variabelen significant samenhangen met de zwaarte van 

de straf. Wanneer wordt onderzocht wat het verband is 

tussen sociale klasse en zwaarte van de straf moet er 

voor worden gezorgd dat de eventueel storende invloed 

die van deze variabelen uit kan gaan wordt 
uitgeschakeld. Het Groningse onderzoek heeft zich 

hierbij beperkt tot de variabele 'recidive'. 

De klasse-indeling 
Voor beide onderzoeken geldt dat de overgrote 
meerderheid van de delinquenten uit de hogere klassen 

bestaat uit scholieren of studenten. Men vergelijkt dus 

niet zozeer justitiabelen uit de hogere klassen met 
delinquenten uit de lagere sociale klassen, maar 

'scholieren' met 'werkenden'. Zou inderdaad in plaats 
van een klasse-effect van een 'scholieren'-effect sprake 
zijn, dan zou wanneer men deze categorie justitiabelen 

uit het materiaal weglaat, geen verband meer aanwezig 

moeten zijn tussen sociale klasse en de straf die de 

rechter oplegt. Zou deze veronderstelling onjuist zijn, 

dan zou ook binnen de groep 'werkenden' een relatie 

aangetroffen moeten worden tussen sociale klasse en 

strafsoort. Deze hypothese heeft de rapporteur getoetst 

aan het welwillend door Jongman en Schilt afgestane 

basismateriaal, zowel voor het seponeringsbeleid als 

voor het straftoemetingsbeleid. Daarbij is de 
oorspronkelijke Groningse codering exact aangehouden. 

Zowel voor eenvoudige diefstal als voor diefstal in 

vereniging vindt de rapporteur geen aantoonbaar 
verband tussen sociale klasse en opgelegde straf. 

3.2.4 De rot van de rechter in de samenleving 

Een aanvullend literatuurrapport 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 

1977 

Rapporteur: 

Drs. 0. R. de Lange 

Achtergrond en opzet van het onderzoek 
Op verzoek van de Staatscommissie Herziening 
Rechterlijke Organisatie onder voorzitterschap van mr. 
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H. E. Ras is een literatuurrapport samengesteld ciat een 
aanvulling beoogt te zijn op het beschrijvend 
literatuurrapport 'De rol van de rechter in de 

samenleving' dat in oktober 1973 door het WODC werd 
uitgebracht. 

Om het aanvullende karakter te onderstrepen en om de 

bruikbaarheid te verhogen, werd in overleg met de 
staatscommissie besloten zo nauw mogelijk bij de opzet 
van het vorige rapport aan te sluiten. De inhoud van het 

nieuwe rapport is dan ook beperkt tot de onderwerpen 

die in het literatuuroverzicht van 1973 zijn behandeld. 
Om dezelfde redenen bestaat de opgenomen literatuur 
hoofdzakelijk nit Nederlandse publicaties van 
overwegend juridische aard en betrekking hebbend op 

de Nederlandse situatie. Evenals in het vorige rapport 
het geval was, zijn voornamelijk de Tundamenteel-

principiele' zaken aan de orde gesteld, zodat de meer 
op organisatorisch-technische vraagstukken gerichte 

artikelen s1echts in zeer beperkte mate zijn opgenomen. 
Tenslotte kan worden vermeld dat elke paragraaf begint 

met een samenvatting van de belangrijkste punten nit 

het vorige rapport over het desbetreffende onderwerp, 
zodat het huidige rapport eventueel ook geheel op 

zichzelf staand kan worden gelezen. 

lief rapport 

Een orientatie op het recht waarbij men uitgaat van de 
concrete maatschappelijke situatie heeft verschillende 
consequenties. In de eerste plaats houdt dit in dat men 

bij de verklaring van het verschijnsel recht en het 
functioneren ervan niet kan volstaan met de inzichten 
van de rechtswetenschap en de daarbij behorende 

constructies alleen. Men moet tevens gebruik maken 
van maatschappij- en menswetenschappen zoals 

bijvoorbeeld politicologie, (tchts)sociologie en (sociale) 

psychologie. In de tweede plaats betekent deze 
benadering dat men zich dient af te vragen in wat voor 

soort maatschappij het recht functioneert. Beschrijving 
van 'de rol in 'de' samenleving in abstract° is geen 

vruchtbare benadering om tot een bevredigend inzicht in 
de rol en het functioneren van de rechter te komen. 
Verschillende schrqvers gaan bij hun beschouwingen 

over de plaats van de rechter in de samenleving dan ook 
expliciet nit van de Westerse democratische 

maatschappij. met alle waarden die hiermee verbonden 
zijn. De waardekeuze is van invloed op de wijze waarop 

men de rol van de rechter opvat. Dit geldt des te meei-
als men van mening is dat bet recht een afspiegeling is 
van de maatschappelijke orde, dat het recht niet in de 
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eerste plaats orde schept maar bestaande orde reguleert. 
Zo weerspiegelt ook het spreken over 'de' functie van 
het recht en de rechter niet de verscheidenheid aan 
functies en de verschillende interpretaties ervan. Men 
kan deze functies bijvoorbeeld opvatten van uit het 
perspectief van de ordehandhaving of van de 
rechtshandhaving. In het laatste geval is men sterk 
gericht op de autonome waarden van het recht en de 
rechtsbeginselen. Hierbij past een opvatting over de rol 
van de rechter als scheidsrechter die beoordeelt of er 
sprake is van 'fair play'. 
Een van de meest genoemde functies van de rechter is 
die van conflictoplosser. Het is echter de vraag of de 
rechter ook in niet-juridiseerbare kwesties wel een 
conflictoplossende rol kan en mag spelen. Daarnaast 
kan erop gewezen worden dat de rechter die in het 
(civiele) recht tot conflictoplossing tracht te komen 
tussen in beginsel gelijkwaardige partijen, in de praktijk 
geconfronteerd wordt met het verschijnsel dat van 
gelijkwaardigheid tussen partijen niet altijd gesproken 
kan worden (bijvoorbeeld: consument tegenover groot-
winkelbedrijf). 
Er wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan de 
rechter als rechtsvinder. Men wijst hierbij meestal op de 
samenhang tussen een vrijere opstelling tegenover de 
wet en de omstandigheid dat een wettelijke regeling 
achter loopt, lacunes vertoont, onduidelijk is of slechts 
vage normen geeft. Het is echter de vraag of deze 
belangstelling niet de 'a-typische gevallen' betreft, in 
verband met de opvatting dat de rechter voornamelijk 
feiten vaststelt volgens de normen van de wet. Of kan 
men stellen dat er ook in dit soort gevalen nog altijd een 
toepasser nodig is, met eigen inzichten? De 
problematiek van de rechtsvinding speelt vooral in 
verband met het rechterlijk oordeel bij de behandeling 
van maatschappelijk zeer controversiele vraagstukken 
(de 'politieke kwesties'). Een vrije opstelling tegenover 
de wet roept hier vooral vragen op over de 
bekwaamheid om in zulke zaken te beslissen, de 
legitimering van zijn oordeel en de rechtszekerheid. In 
verband met deze 'politieke kwesties' wordt wel 
gesproken van politieke rechtspraak. 
Bij politieke rechtspraak kan men denken aan het 
politieke karakter van de rechtspraak zelf (de 
marxistische visie), de invloed van de politieke 
component via het 'Vorverstandnis' en de attitude van 
de rechter, en tenslotte het soort gevallen (de 'politieke 
kwesties') waarin beslist moet worden. De rechter kan 
trachten zich los te maken van de politieke aspecten aan• 
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een geschil door zich op te stellen als scheidsrechter die 
slechts beoordeelt of de regels van het spel zijn 
nagekomen. Partijen zijn Cr bij de politieke kwesties 

echter niet zozeer in geinteresseerd hoe de rechter tot 
zijn oordeel is gekomen, maar eerder in het resultaat van 

de beslissing. Deze moet zoveel mogelijk aanvaardbaar 

zijn, niet alleen voor de partijen maar ook voor de 
.samenleving en de rechter zelf. 
In verband met politieke rechtspraak worth wel het 
woord 'klassejustitie gebezigd, hoewel de meeste 
auteurs van mening zijn dat dit begrip niet racer goed 
bruikbaar is. Men werkt dan ook liever met een andere 

terminologie Ebevoorrechte' en 'achtergestelde lager). 
Men kan bij klassejustitie denken aan het soon 

beslissingen, het soon zaken, de kenmerken van de 

leden van de organen der rechtspleging en de 
kenmerken van de justitiabelen. 

Van belang is niet alleen of er in feite iklassejustitie .  
plaatsvindt, maar ook of de justitiabelen menen dat dit 
het geval is. 
In verband met dit laatste is de communicatie tussen 
rechter en justitiabele van belang. De massamedia 
spelen hier een belangrijke rot, maar ook in de 

rechtstreekse confrontatie tussen rechter en justitiabele 
kan de rechter een belangrijke bijdrage leveren aan de 

vergroting van het vertrouwen in de rechtspraak. Het 
belang van dit venrouwen wordt door vele schrijvers 
benadrukt en als noodzakelijke voorwaarde beschouwd 

voor een goed functionerende rechtspraak. Tegelijkertijd 
echter nemen verschillende auteurs aan dat van een 
vertrouwenscrisis gesproken kan worden. 

Dit wantrouwen in de rechtspraak valt voor een deel te 
vertalen in het in twijfel trekken van de 

onafhankelijkheid en vothal onpartijdigheid van de 

rechter ofschoon het wantrouwen vaak meer op de 
rechtspleging in het algemeen betrekking lijkt te hebben. 

Zeker bij de politieke kwesties wordt nogal eens een 
verband gesuggereerd tussen het rechterlijk oordeel en 

de (veronderstelde) eenzijdige samenstelling van de 
rechterlijke macht, waarbij Cr vaak impliciet vanuit 
wordt gegaan dat de herkomst uit de maatschappelijke 
laag der bevoorrechten vanzelf tot een bepaalde 
(politieke) benadering leidt. Afgezien van de eventuele 

invloed van de herkomst op de (on)partijdigheid van het 
rechterlijk oordeel, worclt het in het algemeen wenselijk 

geacht dat de samenStelling van de rechterlijke macht 
een zo getrouw mogelijke afspiegeling is van de 
verschillende lagen, politieke stromingen en 

(godsdienstige) overtuigingen. Een probleem hierbij is 
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het feit dat mensen die voor een rechterlijke functie in 
aanmerking komen al een vrij eenzijdige selectie uit de 
bevolking vormen. Uit onderzoek van het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie bleek dat 20% van de 
doctoraalstudenten Nederlands Recht die voor 1972 het 
candidaatsexamen behaalden afkomstig was uit de 
zogenaamde lagere sociale milieus. 
Ook ten aanzien van de positie van de rechter in het 
strafrechtssysteem geldt het bovenstaande. Daarnaast 
speelt nog de vraag of en in hoeverre de rechter mede 
vorm zou moeten geven aan de uitvoering van het 
strafrechtelijk beleid. Verschillende schrijvers zijn de 
mening toegedaan dat dit geen taak voor de rechter is. 
De rechterlijke taak is rechtshandhaving, geen 
ordehandhaving. 
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