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Van de redactïe

Zoals de lezer opgemerkt zal hebben is het redactionele beleid in 1974

veranderd. Dit komt onder andere tot uiting in de opzet van thema-

nummers en literatuurstudies. Gezien deze veranderingen sluit de naam

Documentatieblad naar ons idee niet meer voldoende aan bij de inhoud

van dit blad. Wij hebben daarom gemeend de naam met ingang van de

jaargang 1975 te moeten veranderen in ‘Justitiële verkenningen’.

Het blad krijgt hierdoor naar wij hopen ook een grotere herkenbaarheid

voor diegenen voor wie de inhoud relevant zou kunnen zijn.



Dit thernanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van
Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarïëerd beeld te geven van
de vraagstukken rondom de zorg voor de geestelijk gestoorde delinquenten.
Aan de bewerkingen van de Nederlandse artikelen gaat een inleidende
beschouwing vooraf, waarin aandacht besteed wordt aan de Nederlandse
wetgeving van nu en in de toekomst, direct gevolgd door een overzicht van
de behandelingsinrichtingen en hun werkwijze. Ten slotte zijn nog enige
bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen over dit onderwerp.



De maatregel van
terbescbikkïng
stelling van de
regering*

Geschiedenis en inhoud van
artikel 37 Wetboek van Strafrecht

De maatregel van terbeschikkingstelling

van de regering is geregeld in de
liie titel van boek 1 van het Wetboek van
Strafrecht, welke handelt over uitsluiting,
vermindering en verhoging van de
strafbaarheid.
Het Wetboek van Strafrecht van 1886
kende reeds artikel 37, eerste lid, dat
bepaalt dat degene die een strafbaar feit

pleegt dat hem wegens gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke storing zijner
geestvermogens niet kan worden
toegerekend, niet strafbaar is. In dat
geval volgt ontslag van rechtsvervolging

en kan de rechter krachtens artikel 37,
tweede lid, opname in een krankzinnigen

gesticht gelasten gedurende maximaal

één jaar, welke termijn volgens de
krankzïnnigenwet, dus buiten de straf
rechter om, indien nodig kan worden
verlengd. ‘Al spoedig bleek dat de
krankzinnigengestichten, ingevolge

wettelijk voorschrift voor de verpleging
van krankzinnigen bestemd, talrijke enkel
wat betreft de verschijnselen van krank
zinnigheid genezen doch overigens ernstige
psychopaten aan het maatschappelijk leven
terug geven.’ (bladzijde 2 memorie van
toelichting op de wetsontwerpen die ]eidde
tot de ‘psychopatenwetten’ in 1925).
In 1911 diende de toenmalige Minister
van Justitie Regout een eerste wets
ontwerp in ter voorziening in een doel
matiger strafrechtelijke bejegening van
geestelijk gestoorden. Pas in 1925
werden de zogenaamde ‘psychopaten
wetten’ aangenomen, in 1928 werden ze
ingevoerd.
Om het hierboven genoemde probleem
te ondervangen, werd artikel 37, derde
lid, in de wet opgenomen volgens welk
artikel de rechter, wanneer hij oordeelt
dat het bewezen verklaarde strafbare feit
niet aan de verdachte kan worden
toegerekend, wegens gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke storing van
zijn geestvermogen, ook bij toepassing
van artikel 37, tweede lid, de
terbeschikkingstelling van de regering
kan bevelen, mits aan twee voorwaarden

* Deze inleiding is samengesteld door
mevr. mr. M.R. Duintjer-Kleijn.



is voldaan. In de eerste plaats moet liet
bewezen strafbare feit een misdrijf zijn
of een van de overtredingen omschreven in
de artikelen 426, tweede lid, 432, 433 en
453. derde en vierde lid, welke verschillende
vormen van openbare dronkenschap bij
herhaling, landloperij, bedelarj en
souteneurschap strafbaar stellen. In de
tweede plaats moet het belang van de Open
bare orde het opleggen van de terbeschik

• kingstelling bepaaldelijk bevorderen.
Dit betekent dat de rechter ten aanzien
van de geheel ontoerekenbare delinquenten
het volgende kan beslissen:
1. ontslag van rechtsvervolging zonder
meer;
2. ontslag van rechtsvervolging en plaat
sing in een krankzinnigeninrichting;
3. ontslag van rechtsvervolging en
terbeschikkingstelling van de regering;
4. ontslag van rechtsvervolging, plaatsing
in een krankzinnigeninrichting en
terbeschikkingstelling.

De psychopatenwetten brachten nog een
andere wetswijziging. Voor 1928 kende
de wet slechts twee categorieën
delinquenten, te weten mensen die volledig
toerekenbaar zijn en mensen aan wie
strafbare feiten in het geheel niet kunnen
worden toegerekend. De eerste groep
werd gestraft, de tweede groep in een
krankzinnigeninrichting geplaatst. In de
praktijk bleek echter steeds dat men,
wanneer men te maken had met de
categorie delinquenten die slechts voor
een deel toerekenbaar waren, artikel 37
niet kan toepassen, terwijl juist onder
deze groep zich gevaarlijke en/of meer
malen recidiverende delinquenten
bevinden. De vonnissen ten aanzien van
deze delinquenten liepen zeer uiteen.
Nu eens werd hun psychische toestand
beschouwd als verzachtende omstandig
heid in overeenstemming met het karakter
van het schuldstrafrecht, dan weer wilde
de rechter van milde bestraffing niets
weten uit een oogpunt van beveiliging van

de maatschappij. Deze moeilijkheid werd
in 1928 verhlen door de invoering van -

artikel 37a. Ingevolge dit artikel dient
de rechter ten aanzien van de
verminderd toerekenbare delinquent een
straf te bepalen. Daarnaast kan de rechter
de terbeschikkingstelling bevelen. Juist als
bij de geheel ontoerekenbare delinquenten
is de dwangverpleging gebonden aan het
gepleegd hebben van een misdrijf of van
de eerdergenoemde overtredingen en aan
de ‘openbare orde-eis’.
Tegen dit onderdeel van de psychopaten
wetten, de imperatieve strafoplegging,
de daarmee samenhangende combinatie
van straf en maatregel en de volgorde van
tenuitvoerlegging is reeds bij de
voorbereiding van de wetten verzet
gerezen. Zoals we hieronder zullen zien
zijn de discussies hierover nog steeds
gaande.

De terbeschikkingstelling geldt voor de
tijd van twee jaren maar kan indien nodig
telkens op vordering van het O.M. door
de rechter met één of twee jaren worden
verlengd. De maatregel kan, ook
voorwaardelijk worden opgelegd. De
Minister kan te allen tijde voorwaardelijk
of onvoorwaardelijk een einde maken aan
de terbeschikkingstelling.

Tenuïtvoerlegging van de
terbeschikkingstelling

Met het beleid ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling is de Directie
Terbeschikkingstelling en Reclassering van
het Ministerie van Justitie belast, welk
directoraat een samenvoeging is van de
vroegere li oofdafdelingen Psy chopaten
zorg en Reclassering. Aan de plaatsing van
de terbeschikkinggestelde in een
inrichting gaat een observatieperiode
vooraf in het ‘Selectie-instituut voor
terbeschildcinggestelden’ te Utrecht
(dépendance in Doetinchem). Na
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observatie brengt dit instituut een
plaatsingsadvies uit. Artikel 37c bepaalt
dat de maatregel bij voorkeur in
particuliere inrichtingen zal plaats vinden
en pas in de tweede plaats in rijksinrich
tingen. In hoeverre de praktijk met de
wettelijke voorkeur overeenkomt, is te
zien in onderstaand overzicht dat de
administratieve sterkte van de inrichtingen
aangeeft aan het begin van de jaren 1971
t/m 1974. Met administratieve sterkte
wordt bedoeld de bezetting blijkens de
administratieve gegevens. Dit betekent
dat ongeoorloofd afwezige en met proef-
verlof zijnde patiënten zijn inbegrepen.

Kenschets van de terbeschikkinggestelden

Het gaat hier om een groep psychisch
gestoorden die veelal meerdere en vaak
verschillende delicten hebben gepleegd.
In deze groep komen patiënten met zeer
uiteenlopende, voor psychiatrische
behandeling in aanmerking komende
afwijkingen voor. Hoezeer de patiënten
ook individueel van elkaar verschillen,
enkele kenmerken hebben zij in meer of
mindere mate met elkaar gemeen. Volgens
de geneesheer-directeur van het Selectie-
instituut voor terbeschikkinggestelden (7),
lijdt het grootste deel van de patiënten

STAAT 1. ADMINISTRATIEVE STERKTE VAN DE INRICHTINGEN PER BEGIN JANUARI

Jaar 1971 1972 1973 1974

Particulier 357 406 336 305
Rijks 334 267 240 247

Bron: Directie T.B.R. en Reclassering (mcl. ongeoorloofd afwezig en met proefverlof).

Zoals uit staat 2 is op te maken is het
aantal terbeschikkinggestelden de laatste
jaren aanmerkelijk gedaald.

STAAT 2. GEGEVENS BETREFFENDE T.B.R.-GESTELDEN, 1966 T/M 1973, PER

31 DECEMBER

1966 1968 1970 1971 1972 1973

Verpleegd in inrichtingen 803 746 576 552 485 400

Metproefverlof 191 187 151 135 106 90

Voortvluchtig 36 42 47 38 28 29

Voorwaardelijk ontslagen 373 283 211 181 137 99

Termijn loopt niet krachtens
artikel 37b, derde lid, WvSr. 244 212 172 129 120 117

Totaal aantal terbeschikking
gestelden 1647 1470 1157 1035 876 735

Verpleging nimmer ingegaan 1 1 2 2 1 —

Totaal 1648 1471 1159 1037 677 735

Bron: Directie T .B.R. en Reclassering, jaarverslagen.



aan gedragsstoornissen op grond van een
zogenaamde ontwikkelingspsychopatie,
waaronder men in dit geval een ontwikke
lingsstoornis van het karakter dient te
verstaan die gebaseerd is op een ernstige
vroeg infantiele affectieve verwaarlozing.
Zij zijn meestal niet in staat affectieve
liefde te geven noch te ontvangen. Daar
naast hebben ze een overmatige behoefte
om verwend te worden. Teleurstellingen
worden vaak afgereageerd onder andere
met de neiging zichzelf te straffen, soms
in de vorm van het plegen van delicten.
Het driftleven is slecht geïntegreerd en
gereguleerd, terwijl de realiteitszin
slecht ontwikkeld is. De intelligentie is
over het algemeen niet slechter dan die
van de gemiddelde Nederlander. Volgens
de zegsman voelen zij zich minderwaardig,
terwijl zij daarnaast grootheidsfantasieën
hebben. Wanneer ze een bepaald doel
voor ogen hebben moet dat onmiddellijk
bereikt worden, planning op langere
termijn is zeer moeilijk. Slechts bij een

de terbeschikkinggestelden naar het
strafrechtelijk verleden in twee groepen
verdeeld. In de eerste plaats de ‘first
offenders’ die reeds bij bij het eerste
vonnis ter beschikking gesteld zijn. Deze
groep die ± 25 procent van het totaal
aantal terbeschikkinggestelden uitmaakt,
bestaat vrijwel zonder uitzondering uit
zeer emstige agressieve delinquenten
en/of volledig ontoerekenbare psychisch
gestoorden. De tweede groep bestaat uit
recidivisten, die T.B.R. krijgen niet alleen
vanwege hun laatstgepleegde delict maar
ook voor de daaraan voorafgegane reeks
van delicten die van uiteenlopende aard
kunnen zijn. Terwijl voorheen onder de
T.B.R.-gestelden veel vermogens-
delinquenten waren te vinden, blijkt de
laatste jaren het aantal daders van
agressieve delicten beduidend toe te
nemen. De verandering in de onderlinge
verhouding tussen de verschillende
categorieën van delinquenten blijkt uit
staat 3. Het overzicht heeft uiteraard

STAAT 3. ONVOORWAARDELIJK T.B.R.-GESTELDEN DIE IN INRICHTINGEN
VERBLEVEN, NAAR SOORT DELICT (1964.1973), IN PROCENTEN

Jaar Vermogens- Agressieve Zeden- Overige Totaal
delicten delicten delicten delicten

% % % % abs.%

Ultimo
1964 54 10 32 4 822 100
1966 50 11 31 8 803 100
1968 46 22 29 2 746 100
1970 47 25 26 2 576 100
1971 44 26 25 5 725 100
1972 40 31 23 6 619 100
1973 36 37 24 3 519 100

Bron: Directie T.B.R. en Reclassering.

klein aantal patiënten zou sprake zijn van
wakbegaafdheid, debiliteit of organische
stoornissen.

[n een uitgave van het Centraal wervings
n opleidingsinstituut, ‘De terbeschikking
telling in Nederland’ van 1971, worden

alleen betrekking op het delict dat
aanleiding was voor de T.B.R.

-

Het beeld dat men krijgt uit staat 3 is des
te opmerkelijker wanneer we de algemene
crïminaliteitsontwikkeling in
beschouwing nemen. Het blijkt dat het
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De laatste jaren is het aantal
agressieve delinquenten onder
de T.B.R. -gestelden beduidend
toegenomen

aantal vermogensmisdrjven per
100 000 inwoners in 1973 ruim acht maal
zo groot is als het aantal agressieve
misdrijven en bövendien zijn de vermogens-
delicten de laatste tien jaar relatief gezien
sneller gestegen dan de agressieve delicten.
Bij hardnekkige recidivisten (veelal
vermogensdelinquenten) zal de T.B.R.
vaak als ultimum remedium worden
opgelegd. Men kan zich afvragen of het
niet vanuit therapeutisch oogpunt gezien
beter zou zijn deze mensen in een eerder
stadium op te nemen. Het is echter
duidelijk dat er na een klein aantal
vonnissen wegens niet zo emstige delicten
niet voldaan is aan de voorwaarde dat
de openbare orde T.B.R. bepaaldelijk
vordert. Over de vraag of de mogelijkheid
tot het opleggen van de maatregel moet
worden verruimd, lopen de meningen
uiteen. Velen menen dat de maatregel
hiervoor te ingrijpend is (zie verderop
blz. 9).

zijn, is het mogelijk dat er spanning
optreedt tussen hetgeen op een bepaald
ogenblik voor de doelmatige behandeling
noodzakelijk is en de risico’s die daaruit
voor de maatschappij kunnen voortvloeie

Behandeling

De leiding van de inrichtingen waarin de
T.B.R.-gestelden opgenomen worden,
berust in de regel bij een geneesheer-
directeur, die meestal psychiater is. Ten
gevolge van verschillen in bouwkundige
situatie, benaderingswijze, de aard van de
patiënten en de personeelsbezetting, kan
de werkwijze in de verschillende
inrichtingen variëren. Men maakt gebruik
van de verschillende vormen van
psychotherapie, medicamenteuse therapi
socio-therapie, creatieve therapie en
bewegingstherapie. De psychiatrie is
uiteraard nog steeds in ontwikkeling. Eer
vernieuwing die belangrijk geacht kan
worden en waaraan ook de psychologie
en de sociologie in belangrijke mate
hebben bijgedragen, is het in de inrichtin
creëren van het zogenaamde ‘socio
therapeutisch milieu’ waarin de patiënt
aangespoord wordt tot zelfwerkzaamheif
verantwoordelijkheid, sociaal realiteits
besef etc. In een dergelijk milieu wordt
bijzonder veel gewaagd van de personeeli
leden die in de inrichting werkzaam zijn,
in het bijzonder van de groepsleiders of
socio-therapeutische medewerkers, die

Doel van de T.B.R.

Met de behandeling van de T.B.R..
gestelden wordt de resocialisatie van de
ernstig gestoorde delinquent beoogt. De
vrjheidsbeneming krachtens die
maatregel dient primair ter bescherming
van de maatschappij. Hoewel de
wijheidsbeneming vooral in het begin ook
om therapeutische redenen gewenst kan

Een belangrjjke vernieuwing
is het creëren van het
socio-therapeutisch milieu
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dagelijks met de patiënten omgaan. Hun
opleiding eist zeer veel aandacht. Tijdens
de behandeling wordt door middel van
een zeer zorgvuldig gedoseerde verminde
ring van vrijheidsbeneming stap voor stap
naar de uiteindelijke terugkeer in de
maatschappij toegewerkt. Dit kan
uiteindelijk resulteren in een met
machtiging van het Ministerie van Justitie
toekennen van een proefverlof met een
laarop volgende voorwaardelijke
eëindiging van de T.B.R. Wanneer deze

Ease met succes wordt bekroond kan
ierlenging achterwege blijven.

‘1ota en wetsontwerp terbeschikking
telling van de regering

Velen, waaronder Oomen (8) menen
lat de T.B.R., zoals die in 1928 met
ioog gespannen verwachtingen in onze
vet is gekomen, niet heeft voldaan. De
naatregel zou onvoldoende waarborgen
deden voor de beveiliging van de
naatschappij, terwijl ook de resultaten
an de behandeling dubieus geacht
iorden. Daarnaast zijn er een aantal
nelpunten bij de toepassing en de
enuitvoerlegging van de T.B.R. Deze
etreffen onder andere de criteria voor
plegging van de T.B.R., de verplichte
ombinatie van straf en maatregel, de
olgorde van tenuitvoerlegging, de
oorwaardelijke T.B.R., de verlengings
rocedure en de hiermee samenhangende
raag of de vooraf onbepaalde duur van
e T.B.R. wel gerechtvaardigd is. In de
ota die de toenmalige Minister van
‘astitie en de Staatssecretaris van Justitie
p 10juni 1970 aan de Tweede Kamer
ebben aangeboden wordt aan deze
nelpunten uitvoerig aandacht besteed.
e nota was bedoeld als grondslag te
enen voor parlementaire discussie. Van
resultaten van die discussie verwachtte

en nieuwe impulsen voor de verdere
itwikkeling van het beleid. In de nota

wordt mededeling gedaan van de
voorbereiding van nieuwe wettelijke
bepalingen. In de nota is het uit 1967
daterende rapport opgenomen van de
commissie Psychopatenzorg onder
voorzitterschap van prof. L. van der Horst.
De toezegging in de nota om wettelijke
bepalingen voor te bereiden werd
geconcretiseerd in het Wetsontwerp
‘herziening van de bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering, de Beginselenwet
gevangeniswezen en enige andere onder
werpen die met de berechting van
geestelijk gestoorde delinquenten
samenhangen’ dd. 19 augustus 1972. De
inhoud van de nota en het wetsontwerp
hebben vele pennen in beweging gebracht.
Een deel van de commentaren zal
hieronder besproken worden.

Criteria voor het opleggen van de T.B.R.

In de nota T.B.R. is de hierboven al aan
gestipte vraag aan de orde gesteld of de
mogelijkheden tot het opleggen van een
T.B.R. moeten worden verruimd, met
name of de wettelijke eis van ‘het belang
van de openbare orde’ die de toepassing
‘bepaaldelijk vordert’ wel onverkort
gehandhaafd dient te blijven. De nota
meent dat de maatregel zo diep in het
leven van de enkeling ingrijpt dat het niet
verantwoord is aan deze eis te tornen. De
opstellers van de nota zoeken voor de
categorie delinquenten die buiten de
mogelijkheden van de T.B.R. valt, de
oplossing in de geheel of gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeling met als
bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde
zich ter verpleging laat opnemen. Van
Bemmelen (1) trekt de effectiviteit van deze
oplossing in twijfel. Bovendien meent hij
dat het onjuist is de rechter aan de
voorwaarde te binden dat de openbare
orde de T.B.R. uitdrukkelijk moet
vorderen. De schrijver pleit dan ook voor
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een verruiming van de toepassings
mogelijkheden en stelt voor ten aanzien
van verminderd toerekenbare delinquenten
de T.B.R. ook mogelijk te maken indien
uit de voorgeschiedenis van de delinquent
blijkt dat slechts een verpleging van langere
duur dan de straf, die op grond van het
begane feit aan verdachte zou moeten
worden opgelegd, een reclasseringsmogelijk
heid voor hem zou bieden. Ook Nieboer
(5) heeft bezwaar tegen het openbare orde
criterium. Het zou zo vaag zijn dat het
ruimte laat voor meer controversen dan
met het oog op een uniforme rechts
bedeling wenselijk is.
Het wetsontwerp 1972 heeft de toepassing
van de T.B.R. niet langer van het vrij
onbepaalde belang van de openbare orde
afhankelijk willen stellen. Het formuleert
in plaats van het geldende artikel 37a
Wetboek van Strafrecht een ander
criterium namelijk dat ‘de veiligheid van
anderen dan wel de veiligheid van personen
of goederen blijkens de ernst van het
begane feit of de veelvuldigheid van
voorafgegane veroordelingen wegens
misdrijf het opleggen van de maatregel
eist’. Blijkens de memorie van toelichting
ligt aan dit criterium de gedachte ten
grondslag dat er vele delicten zijn die de
orde verstoren zonder dat de geestelijk
gestoorde verdachte geacht kan worden
een ernstig gevaar voor zijn omgeving te
vormen. Alleen in het laatste geval zou
de maatregel overwogen dienen te worden.
Dit criterium heeft tevens het voordeel
dat een duidelijke aansluiting tot stand
wordt gebracht op de terminologie van
het ontwerp van Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische zieken
huizen (WBOPZ) van 22 april 1971 dat de
bestaande krankzinnigenwet zal moeten
vervangen.
Ook in plaats van het eerste lid van
artikel 37, onder 10 Sr, komt het wets
ontwerp met een verscherping van de
voorwaarden. Krachtens dit artikel zal de
T.B.R. uitsluitend opgelegd kunnen

worden terzake van een misdrijf waarop
naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van één jaar of meer is
gesteld. Blijkens de memorie van
toelichting is daarmee het uitzonderlijke
karakter van de T.B.R. onderstreept en
tot uitdrukking gebracht dat de T.B.R.
slechts bij werkelijk ernstige misdrijven
behoort te worden uitgesproken.
Conform de suggesties in de nota gedaan,
bepaalt het wetsontwerp dat uitsluitend
de meervoudige kamer bevoegd is de
T.B.R. uit te spreken.

Combinatie van straf en maatregel

Volgens de geldende wettelijke voor
schriften (artikel 37a, tweede lid) moet
bij partiële toerekenbaarheid naast de
T.B.R. met straf worden gereageerd in
zoverre het gepleegde delict verwijtbaar
is. Deze bepaling is van het begin af aan
beticht van tegenstrijdigheid. Wiersma (13
stelt dat ondanks de oorspronkelijke
bedoeling van de ontwerper van de
psychopatenwetten Minister Regout dat
de T.B.R. een geneeskundige maatregel
zou zijn, de uitvoering van straf en
maatregel steeds meer op elkaar gaan
lijken, hetgeen zowel voor de T.B.R.
gestelde als voor het publiek verwarrend
werkt. De schrijver wijst erop dat de
wetgeving van Denemarken, Zweden en
België de combinatie van straf en
maatregel verbieden. De nota, daarin

De wetgeving van Denemarke
Zweden en België verbieden d
combinatie straf— macitregel
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gevolgd door het wetsontwerp, wil de
combinatie van straf en maatregel niet
verplicht stellen, maar de mogelijkheid
daartoe wel laten bestaan. In de nota wordt
dit standpunt verdedigd met het
argument dat bij het verdwijnen van de
combinatie de mogelijkheid en liet gevaar
bestaat dat de rechter uitsluitend
vrjheidsstraffen gaat opleggen, terwijl.
behandeling noodzakelijk is.
De memorie van toelichting wijst erop dat
voor strafoplegging aan een delinquent
die tevens ter beschikking wordt gesteld,
slechts plaats kan zijn voor zover die straf
niet op onaanvaardbare wijze afbreuk doet
aan een goede therapeutische behandeling.
Dit zou van geval tot geval door de rechter
bekeken moeten worden. De vraag of niet
iedere straf als schadelijk beschouwd moet
worden, wordt ontkennend beantwoord.
De straf die aan de verminderd toereken
bare delinquent opgelegd wordt, kan de
functie hebben de veranwoordeljkheid
van deze delinquent te markeren.
Ook volgens Van Veen (11) hebben vele
verminderd toerekenbare delinquenten
recht op erkenning van hun vermogen
althans gedeeltelijk verantwoordelijkheid
te kunnen dragen. De Waard (12) wijst
de combinatie straf-maatregel af. Hij
pleit voor integratie tot één strafmaatregel
met één minimum- en één maximum-
termijn waarbinnen de volledige vrjheids
beneming moet en mag worden
gerealiseerd. De schrijver betreurt het dat
de memorie van toelichting de
mogelijkheid van zo’n integratie volledig
buiten beschouwing heeft gelaten.

Volgorde straf en maatregel

Met het vorige probleem hangt samen de
volgorde van de tenuitvoerlegging van de
straf en de maatregel. Hoewel het niet
expliciet in de wet is geregeld, wordt in
de praktijk eerst de straf ten uitvoer

gelegd en dan de maatregel. De commissie
van der Horst had ernstige bezwaren
tegen de volgorde, in de eerste plaats uit
therapeutisch oogpunt. Zij meent niet
alleen omkering van de executievolgorde
voor wettelijke vastlegging te moeten
aanbevelen, maar ook het in mindering
brengen van de verpleegduur op de
straftijd. De commissie is van mening dat
de verpleegtijd als een zeer zwaar te
verdragen leed wordt ervaren en de
functie van de straf kan overnemen. In
dit verband moge erop gewezen worden
dat het nieuwe Wetboek van Strafrecht
van Oostenrijk dat op 1januari1975 in
werking treedt, een vergelijkbaar systeem
kent (10). Met de commissie van der
Horst is Van Veen (11) van mening dat
het gerechtvaardigd is de duur van de
T.B.R. op de duur van de straf in
mindering te brengen. De nota heeft de
voorstellen van de commissie niet
overgenomen. Het argument tegen het
systeem van der Horst is dat daarbij de
strafduur als minimumtijd gaat fungeren
waarbinnen de T.B.R. niet mag eindigen.
Het is immers niet de bedoeling van de
commissie dat de straf na het beëindigen
van de T.B.R. nog uitgezeten wordt.
Zodoende zou de rechter, zonder dat hij
kan voorzien in welk tempo de
behandeling resultaten boekt, de
minimum-duur van de T.B.R. bepalen.
De opstellers van de nota menen verder
dat de voorgestelde mogelijkheid om de
T.B.R. ook separaat op te leggen al veel
van de bezwaren zal opheffen. Ten slotte
zullen eventueel overblijvende bezwaren
ondervangen kunnen worden door de in
de nota voorgestelde uitbreiding van de
mogelijkheden die er thans op grond van
de artikelen 47 en 1 20 gevangenis-
maatregel zijn, om psychisch gestoorde
delinquenten die vrijheidsstraf ondergaan,
indien de noodzaak daartoe bestaat, in
een T.B.R.-inrichting te plaatsen. Deze
verruiming neemt het wetsontwerp over
in het voorgestelde artikel 12a Sr.
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De voorwaardelijke T.B.R.

Tegen het instituut van de voorwaardelijke
T.B.R. (artikel 37d) bestaan vele bezwaren.
Van Hattum (2) noemt het een produkt
van onlogisch denken. Hoe kan men
stellen dat het belang van de openbare
orde bepaaldelijk vordert dat iemand van
regeringswege wordt verpleegd en
tegelijkertijd beslissen dat de verpleging
niet direct nodig is. De rechter zou al
jaren moeite hebben met deze cônstructie
en in feite twee soorten T.B.R. opleggen,
één zonder en één met dwangverpleging.
Het is volgens de schrijver duidelijk dat
voor het opleggen van beide vormen
verschillende normen zouden moeten
gelden. Een bezwaar van principiële aard
tegen de huidige regeling is, volgens de
Waard (12), dat de voorwaardelijke
T.B.R. in feite fungeert als een extra
bedreiging met een groter leed dan de
ingevolge artikel 14a St. maximaal
mogelijke voorwaardelijke gevangenisstraf,
terwijl de T.B.R. in theorie geen leed
behoort te zijn en van een bedreiging
daarmee geen sprake zou mogen zijn. Ook
de commissie van der Korst vond de
bestaande regeling van de voorwaardelijke
T.B.R. uit een oogpunt van systematjek
niet helder. Een bezwaar van praktische
aard achtte zij dat de voorwaardelijke
T.B.R. niet steeds met 1 of 2 jaar
verlengd kan worden, maar dat slechts
éénmaal de verlenging van de proeftijd
met 1 4 jaar mogelijk is. Toch kwam de
commissie tot de conclusie dat het
instituut als zodanig in een behoefte
voorziet. Het aantal jaarlijks
uitgesproken voorwaardelijke T .B.R.’s is
groter dan het aantal onvoorwaardelijke.
De nota onderstreept deze conclusie en
meent dat de voorwaardelijke T.B.R.
goede mogelijkheden biedt voor
ambulante behandeling. Conform de
voorstellen van de commissie presenteert
de nota, om aan de bezwaren tegemoet
te komen, een andere juridische vorm.

De rechter zou de T.B.R. uitsluitend
onvoorwaardelijk kunnen opleggen,
maar met de mogelijkheid de verpleging
voorwaardelijk op te schorten. Voor de
voorgestelde vorm van T.B.R. zou
dezelfde verlengingsregeling moeten
gelden als voor de T.B.R. met verpleging,
met dien verstande dat de verlenging
van de T.BR. met opgeschorte
verpleging slechts eenmaal zou mogen
geschieden. De duur van de gevangenis
straf die naast de T.B.R. met opgeschorte
verpleging kan worden opgelegd zou ten
hoogste één jaar mogen bedragen.
Het wetsontwerp heeft de voorstellen van
de nôta niet overgenomen, maat zij heeft
wel de voorwaardelijke TB.R. in zijn
huidige vorm laten vervallen. Het wets
ontwerp onderscheidt twee modaliteiten
van T.B.R. De rechter kan T.B.R. met
dwangverpleging en T.B.R. zonder
dwangverpleging bevelen. In het voor
gestelde artikel 38, dat de laatste vorm
van T.B.R. moet regelen, is sprake van
‘een bevel dat de T.BR.-gestelde niet van
overheidswege zal worden verpleegd’.
Aan dat bevel moeten de voorwaarden
verbonden worden betreffende het
gedrag van de T.B.R.-gestelde. Tevens
moet de rechter een instelling voor
hulp en steun bij de naleving van de
voorwaarden aanwijzen. Het ontwerp
spreekt niet over overtreding van de
voorwaarden, maar zegt in het voor
gestelde artikel 38c (strafrecht) dat de
rechter op vordering van het Openbaar
Ministerie gelasten kan dat de T.B.R.
gestelde alsnog zal worden verpleegd,
indien blijkens feiten of omstandigheden
die zich na het onderzoek ter terecht
zitting hebben voorgedaan, de veiligheid
van anderen dan wel de algemene
veiligheid van personen of goederen de
verpleging eist. In geval van misdrijf
waarvoor geen voorlopige hechtenis is
toegestaan, kan de rechter uitsluitend
T.B .R. zonder dwangverpleging bevelen.
Met de bepaling dat de T.B.R. zonder
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dwangverpleging slechts gecombineerd
mag worden met een gevangenisstraf van
ten hoogste één jaar, conformeert het
wetsontwerp zich aan de nota. De duur
van deze modaliteit van de maatregel
mag volgens het ontwerp maximaal vier
jaar bedragen (artikel 39, 2e lid, nieuw).

Het verdient de voorkeur de
‘TB.R. zonder dwangver
pleging’ te vervangen door een
aparte maatregel

tn de problematiek rond de ‘voorwaarde
ijke T.B.R.’ heeft onder andere
NJieboer (5) zich verdiept. De schrijver
neen t dat het voorkeur verdient van de
T.B.R. zonder verpleging een aparte
naatregel te maken bijvoorbeeld onder
le naam ‘opdracht tot bijzondere
)egeleiding’. Zijn argument hiervoor is dat
et wetsontwerp bij de extra-murale
r.B.R. andere normen aanlegt dan bij de
ntra-murale T.B.R., omdat het gevaar
:ennelijk minder groot wordt geacht.
mmers, bij de T.B.R. zonder dwang
‘erpleging (artikel 38c nieuw) kan de
echter alsnog de verpleging bevelen op
rond van het veiligheidsprincipe. Hieruit
olgt dat dit principe kennelijk geen
asis zal zijn voor de extra-murale T.B.R.
)ok uit de maximum-duur van de
ventueel te combineren vrijheidsstraf en
e maximale duur van de maatregel valt
f te leiden dat het gevaar bij de extra
iurale T.B.R. niet zo groot wordt geacht.

rerlenging en beëindiging van de T.3.R.

e thans geldende regeling waarbij

dezelfde rechter die de T.B.R. uitgesproken
heeft op vordering van het Openbaar
Ministerie ook de verlenging bekijkt, geeft
in de praktijk communicatieproblemen
doordat veelal ten gevolge van overplaat
sing van de patiënt ‘omtrent de verlenging
deskundigen zullen moeten adviseren die
niet werkzaam zijn in het arrondissement
van de rechter die de maatregel oplegde.’
(bladzijde 12 memorie van toelichting
op het wijzigingsontwerp). Het wets
ontwerp wil nu conform de voorstellen
van de nota, de verlenging in handen
geven van de rechtbank in het arrondisse
ment waar de patiënt ten tijde van de
verlenging woont of verblijft (het ontwerp-
artikel 5O9p strafvordering). Tegen de
beslissing van de rechtbank zal beroep
kunnen worden ingesteld bij het Gerechts.
hof te Arnhem. Aan de bijzondere kamer
van het Gerechtshof die dat beroep
behandelt zullen twee niet tot de
rechterlijke macht behorende personen
als deskundigen worden toegevoegd.
Deze centrale beroepsinstantie zal,
aldus de memorie van toelichting, kunnen
bijdragen tot een uniform verlengings
beleid, waarbij eenzo evenwichtig
mogelijke afweging plaats heeft van het
belang van de beveiliging van de maat
schappij enerzijds en het belang van de
T.B.R.-gestelde anderzijds. Om de rechts
positie van de T.B.R.-gestelde in de
verlengingsprocedure verder te versterken
komt het wetsontwerp met een bepaling,
krachtens welke een T.B.R.-gestelde
terzake van zijn verlenging op zijn verzoek
een raadsman kan worden toegevoegd.
De memorie van toelichting kiest
duidelijk stelling tegen een aantal
publikaties, waarin geopperd wordt de
T.B.R. te binden aan een maximum
tijdsduur, waarbij uit rechtvaardigheids
overwegingen een relatie zou moeten
worden gelegd met het maximum van de
vrijheidsstraf dat volgens de strafwet
voor het gepleegde delict geldt. De
bewindslieden menen dat de invoering

13



van zo’n maximum-termijn niet strookt
met het karakter van de maatregel,
waarbij noch een gefixeerd minimum,
noch een, van de aard van het begane
misdrijf affiangend, maximum past. Om
de verlengingsbeschikking met de nodige
rechtswaarborgen te omgeven hebben zij
in het wetsvoorstel een voorschrift
opgenomen dat de beschikking met
redenen moet worden omkleed. Van
Hattum (2), een nadrukkelijk voorstander
van de maximum-termijn, vreest dat dit
weinig effect zal hebben en niet zal kunnen
voorkomen dat met name de ‘uitzichtloze’
gevallen vele jaren van hun vrijheid beroofd
blijven zonder dat dit redelijk geacht mag
worden. De schrijver meent dat het
eenvoudig moet zijn een maximum-duur
in de wet vast te leggen, waarbij de
mogelijkheid opengehouden wordt, na het
verstrijken van de wettelijke maximum-
termijn de T.B.R. alsnog te verlengen,
wanneer het om een zeer gevaarLijke
delinquent gaat. Andere voorstanders van
een maximum-termijn zijn Nagel (4) en
Mulder (3). Ook Van Veen (11) meent
dat het niet gerechtvaardigd is een
verminderd toerekenbare delinquent
aanzienlijk meer leed te laten ondergaan
naar aanleiding van een door hem gepleegd
delict dan de volledig toerekenbare
delinquent.

De beëindiging van de T.B.R. zal, ingevolge
het wetsontwerp evenals thans het geval

De aarzeling ten aanzien van
de beveiligendefunctie van de
TB.R. doet de rechter soms
naast die maatregel zeer lange
gevangenisstraffen opleggen

is, in de regel plaats vinden op grond van
het feit dat de officier van justitie afziet
van het indienen van een vordering tot
verlenging van de terbeschikkingstelling.

In deze gevallen blijft de zaak buiten de
beoordeling van de rechtbank. Van Veen
wijst erop dat het betrekken van de rechter
bij het beëindigen van de T.B.R. een
herhaaldelijk bepleit verlangen is. Ook de
Nederlandse Juristenvereniging sprak zich
in 1964 hiervoor uit. Het motief is vooral,
de rechter de zekerheid te geven dat de
T.B.R.-gestelde niet, na een naar het
inzicht van de rechter, te korte tijd wordt
vrijgelaten. De aarzeling ten aanzien van
de beveiligende functie van de T.B.R. zou
tot gevolg hebben dat de rechter naast de
T.B.R. een zeer lange gevangenisstraf
oplegt. De commissie van der Horst achtte
het niet bevredigend dat het Openbaar
Ministerie de beëindiging van de T.B.R.
buiten de rechter om kan bewerkstelligen
door geen vordering tot verlenging in te
dienen. De bewindslieden menen echter
dat de rechter hier een bestuurlijke taak
zou krijgen, hetgeen zonder noodzaak
een te ingrijpende wijziging in onze
strafrechtspleging zou betekenen.

Algemene bezwaren tegen de nieuwe
voorstellen

Zoals in het voorafgaande is geschetst,
concretiseert het wetsontwerp voor een
belangrijk deel de voorstellen die door de
nota zijn gedaan. Hoewel over het
algemeen wel waardering bestaat voor de
verbeteringen die deze wijzigingen met
zich mee brengen, kan men in een aantal
publikaties kritiek beluisteren die niet
zo zeer betrekking heeft op de voorgestelde
wijzigingen maar op de manier waarop het
instituut van de T.B.R. door de nota en de
memorie van toelichting is benaderd. Zo
vindt Wiersma (13) dat in de nota te
weinig uit de verf gekomen is welke plaats



de T.B.R. in het geheel van het strafrecht 4. Nagel, W.H. De plaats van de T.B.R.en de strafrechtspleging inneemt. Ze is een
maatregel, geen straf, maar de T.B.R.
gestelde ervaart de maatregelen als straf.
Ook voor het publiek zou het verschil niet
duidelijk zijn. Hij betreurt het dat men geen
radicale verandering heeft aangedurfd door
bijvoorbeeld de terbeschikldnggestelde
patiënten toe te vertrouwen aan het
Ministerie van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, nu Ministerie van Volks
gezondheid en Milieuhygiëne. Zodanige
verandering zou een redelijke kans in zich
dragen de T.B.R.-gestelde met de
maatregel te verzoenen en de publieke
opinie ten opzichte van deze patiënten
gunstig te beïnvloeden. Nieboer stelt in
zijn oratie (6) dat er iets mis moet zijn
wanneer een strafrechtelijke maatregel
aanleiding tot verwarring geeft met de
draf. Het is zijns inziens in dat geval
floodzakelijk dat de eigen identiteit van de
naatregel duidelijker wordt gesteld,
wentueel door plaatsing van die maatregel
)uiten het strafrecht. Vanuit de
‘orensisch psychiatrische gezichtshoek
;ezien beschouwt De Smit (9) de nieuwe
vet T.B.R. als een gemiste kans om een
cheiding te maken tussen straf en
naatregel, waardoor de wet op twee
;edachten blijft hinken.

iteratuurverwijzingen

Bemmelen, J.M. van. Nota over de
erbeschikkingstellïng van de regering.
Jederlands jurîstenblad, nr. 44/45,
9/24 december 1970, blz. 1433-1438.

Hattum, W.F.C. van. Kanttekeningen
ij het wetsontwerp T.B.R.
[ederlands juristenbiad, nr. 40,
$ november 1972, blz. 1117.1123.

Mulder, GE. Vrijheidsstraf en
rbeschikkingstelling.
echtsgeleerd magazijn themis, nr. 6,
)70, blz. 452-475.

in het geheel van de strafrechtspleging.
Delikt en delinkwent, le jrg., nr. 2,
december 1970, blz. 82-94.
5. Nieboer, W. Notities over de nota
TB.R.
Delikt en delinkwent, le jrg., nr. 3,
januari 1971,blz. 133-142.
6. Nieboer, W. Straf en maatregel;
Arnhem 1973.
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 7,
juli 1974, blz. 366-3 67.
7. Nota over de terbeschikkingstelling
van de regering, aangeboden aan de
voorzitter der Tweede Kamer der
Staten-Generaal door C.H.f. Polak en
K. Wiersma.
‘s-Gravenhage, Staatsuitgeverj, 1970.
78 blz.
8. Oomen, C.P.Chr. De terbeschikking
stelling op de keper beschouwd; rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon lector in het straf- en
strafprocesrecht aan de rijksuniversiteit
te Leiden op vrijdag 18januari 1974.
Deventer, Kluwer, 1974. 33 blz.
9. Smit, N.W. de. Hoe lang nog T.B.R.?
Proces, 52e jrg., nr. 4, april 1973,
blz. 86-88.
10. Stmfrechtshervormingen in Oosten
rijk; een literatuurstudie.
Documentatieblad, nr. 9, 1974,
blz. 297-315.
11. Veen,Th.W. van. De nota T.B.R.
1970 en het strafrecht.
Delikt en delinkwent, le jrg., nr. 1,
november 1970.
12. Waard, R. de. Het wetsontwerp
omtrent de terbeschikkingstelling.
Delikt en delinkwent, 3e jrg., nr. 2,
februari 1973, blz. 64-72.
13. Wiersma, D. De terbeschikking
stellingsnota.
Nederlands juristenbiad, nr. 44/45,
19/24 december 1970, blz. 1438-1450.

15



Inrïcbtïngen en
bebandelïngs
mogelijkheden*

In het hierna volgende gedeelte wordt
een overzicht gegeven van de bestaande
inrichtingen in Nederland en wordt op
beknopte wijze aangegeven welke de
mogelijkheden tot behandeling daarin zijn.

Het selectie-instituut te Utrecht

Iedereen die ter beschikking van de
regering is gesteld of via artikel 47 of
artikel 120 van de gevangenismaatregel
wordt overgebracht naar een T.B.R.
inrichting wordt in het selectie-instituut
te Utrecht of de dépendance daarvan te
Doetinchem ter observatie opgenomen.
Na de observatieperiode wordt een
plaatsingsadvies uitgebracht. Bij de
selectie wordt niet alleen uitvoerig
aandacht besteed aan de lichamelijke en
geestelijke stoornissen van de delinquent,

maar ook aan diens gevaarlijkheid ten
aanzien van de maatschappij en zichzelf.
Uiteindelijk wordt de patiënt aan één van
de desbetreffende inrichtingen ter
opneming aangeboden. De inrichting
staat het Vrij de patiënt te weigeren.
Aangezien de gesloten verpleegmogelijk
heden tot dusverre vooral worden
aangetroffen in de rijksinrichtingen
verblijven zeer gevaarlijke en moeilijk
behandelbare patiënten voornamelijk
in de rijksinrichtingen.

Rijksinnchtingen

De rjksinrichting dr. S. t’an Mesdag
klil?iek te Groningen

Deze kliniek biedt mogelijkheden tot
opname van alle patiënten bezien vanuit
hun gevaarlijkheid. Men heeft een scala
van verplegingsmogelijkheden: van uiters
gesloten tot volledig open. De behandelir
is voornamelijk psycho-analytisch gericht
maar toch komen ook andere vormen
van therapie voldoende aan bod.

* Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van de
gegevens uit een concept-nota door A. Hustinx,
psychiatrisch adviseur van het Ministerie van
Justitie, en uit enkele stageverslagen.
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De rjksinrichting ‘Vetdzicht’ te A vereest

Hoewel deze inrichting jaren geleden in
psychiatrische kring de naam had een
vergaarbak te zijn van onharidelbare
delinquenten, zijn de laatste jaren
essentiële wijzigingen opgetreden.
Het socio-therapeutisch, alsook het
psycho-therapeutisch arsenaal wordt van
steeds beter gehalte. De patiënt wordt
zowel individueel als in groepsverband
behandeld. Na een bepaalde periode
wordt de patiënt geleidelijk aan steeds
meer in contact gebracht met de Vrije

maatschappij. Uiteindelijk wordt hij in
ie gelegenheid gesteld overdag te werken
ij een particulier bedrijf in de stad.
Voor bejaarde T.B.R.-gestelden heeft men
en aparte afdeling gecreëerd.
Vanuit maatschappijbescherming gezien
s ook deze inrichting geschikt alle
:ategorieèn patiënten op te nemen.

articuliere inrichtingen

groot Batelaar’ te Lunteren

)eze inrichting is totaal open. Ondanks
eze openheid komen ontvluchtingen,
epaard met ernstige delicten, maar
elden Voor.
e therapie bestaat praktisch alleen uit
mepstherapeutische zittingen. Arbeids

creatieve therapieën bestaan er
auwelijks.
e opnameduur bedraagt in het algemeen
et veel langer dan twee jaar.

e Pompekliniek te Nijmegen

it is een kliniek waar een non-directief
steem tot in vergaande consequenties
ordt doorgevoerd. Momenteel is het
ntal patiënten in deze inrichting uiterst
ring, terwijl de personeelsbezetting
latief hoog is. De behandeling vindt
sats in groepsverband. De patiënten

worden ondergebracht in kleine leef-
eenheden, zogenaamde units, waarvan
ook socio-therapeuten deel uitmaken.
De bedoeling is dat de patiënt door te
leven in een groep relaties leert aan te
gaan. Daarnaast bestaan er mogelijk
heden tot individuele therapie.

Van der Hoevenkliniek te Utrecht

Deze inrichting is tamelijk directief
gericht. De opzet van de behandeling kan
men als volgt schetsen:
1. de patiënt wordt tijdens de behandeling
voortdurend met zichzelf en zijn eigen
gedrag geconfronteerd;
2. de patiënten leven steeds in groeps
verband, zodat zij onderling relaties leren
opbouwen;
3. hun wordt medezeggenschap en
inspraak gegeven, ook ten aanzien van
hun eigen behandeling en die van hun
medepatiënten. Hierdoor wordt een
beroep gedaan op hun verantwoordelijk
heidsgevoel;
4. hospitalisatie tracht men te voor
komen, doordat de patiënt geleidelijk
aan contacten mag leggen naar buiten.
Daarnaast doet men aan zowel
individuele, als groeps- en gezinstherapie.
Ook arbeids-, bewegings. en creatieve
therapie nemen een belangrijke plaats in.
Deze kliniek die veel inzet en een goede
motivatie van de patiënten vraagt kan,
wat betreft gevaarlijkheid, alle categorieën
patiënten opnemen.

Hoeve osctoord’te Vledder

Dit is een kleine, gespecialiseerde
inrichting voor oligofrene delinquenten.
Arbeidstherapie is voor deze mensen een
belangrijk middel tot resocialisatie.
Hieraan wordt dan ook grote aandacht
besteed. Deze inrichting is ongeschikt
voor maatschappij-gevaarlijke patiënten.

17



De ajdeling ‘Oklenkotte’ van de
Vereniging Rekkense Inrich ingen te
Rekken

Het paviljoen ‘de Schuppe’ voor mannen
is matig beveiligd. Het heeft de status van
verpleeghuis en niet van psychiatrische
inrichting. In deze inrichting bevinden
zich veelal patiënten die op grond van hun
intelligentie en persoonlijkheidsstructuur
niet bij uitstek geschikt zijn voor

Ierheschïkking
stelling

Wat zijn psychisch gestoorde
delinquenten7

Psychisch gestoorde delinquenten
kunnen overeenkomstig de psychopaten
wetten van 1928 ter beschikking van de
regering worden gesteld. De wet vat hen
allen samen onder de benaming psycho
paten. maar toch kan men hen vanuit

* Dit artikel is met toestemming van de auteur
in verkorte vorm overgenomen uit Maandblad
Geestelijke Volksgezondheid. 24e jrg., nr. 9,
september 1969, blz. 321-341 (N.).

psycho-therapie. Zij zullen in het algemeen
een wat langere pedagogische aanpak
behoeven. De behandeling vindt plaats in
groepsverband. Ook hier wordt voor de
patiënt geleidelijk aan de mogelijkheid
geschapen contact te onderhouden met
de vrije maatschappij.
‘De Stulpe’ is een paviljoen voor
vrouwelijke T.B.R.-gestelden. De patiënten
zijn hier zeer gering in aantal.

door M. H. cohen Stuart

psychiatrisch oogpunt on derverdelen in

twee groepen, te weten:

A. Niet-psychopatisch, psychisch
gestoorde delinqunten. Dit zijn geestelijk
gestoorden uit alle psychiatrische
categorieën, voor zover zij geen
psychopaat zijn. In deze groep vindt men
bijvoorbeeld mensen met een schizofrene
depressie of patiënten die na een ernstig
hersenletsel hun aanpassingsvermogen
zijn kwijtgeraakt. Ook zwakzinnigen en
manisch-depressieven treft men onder
hen aan. Hun behandeling levert geen



bijzondere problemen op. Deze is gelijk
aan die van niet-criminele psychiatrische
patiënten. Aangezien echter een directe
causaliteit tussen de psychische
gestoordheid en het delict vaak te
betwijfelen valt is het wel moeilijk een
prognose te maken omtrent eventuele
gevaarljkheid. Dit brengt onzekerheid met
zich mee voor de behandelend geneesheer
die aan de rechter advies moet uitbrengen
omtrent verlenging van de terbeschikking
stelling.

B. Psychopatisch, psychisch gestoorde
delinquenten. Dit is verreweg de grootste
groep. Hieronder worden in het kort
enkele eigenschappen van deze patiënten
genoemd.
De psychopaat streeft naar een onmiddel
lijke bevrediging van zijn primaire,
driftmatige impulsen.
Het onvermogen de vervulling van zijn
wensen uit te stellen is kenmerkend voor
tiem. Hij heeft geen aanpassingsvermogen.
De psychopatische mens blijft in zijn
milieu een buitenstaander die met de
mensen om zich heen geen contact krijgt.
Dit wil niet zeggen dat hij niet reageert
op zijn omgeving. Integendeel, hij voelt
het milieu juist als iets bedreigends op
zich af komen en wil zich daartegen te
weer stellen. Hierin slaagt hij het beste
wanneer hij het milieu weet te beheersen
en naar zijn hand kan zetten. Hij heeft
daarom iets tyrannieks in zijn gedrag.
Ook kan hij zijn medemensen gaan
provoceren tot agressie. Juist door
agressief te reageren immers legt de
ander zijn zwakheden bloot en wordt hij
kwetsbaar.
De psychopatische mens komt niet tot
zelfidentificatie. Slechts in de omgang
met de ander en in het communiceren
met hem leert de mens ook zichzelf
kennen.
De psychopaat die geen relatie weet aan
te gaan verkrijgt geen zelfkennis en heeft
daarom geen inzicht in zijn ziektebeeld.

Hierin onderscheidt hij zich van de
neuroticus die wel weet dat hij ziek is en
daarom in tegenstelling tot de psychopaat
hulp gaat zoeken.
Juist omdat de psychopatische mens van
zichzelf niet weet dat hij ziek is, voelt hij
zich gezond en gedraagt hij zich ook
uiterlijk als een gezond mens. Hij doet dit
onopzettelijk en zonder het zelf te weten.

Het onstaan van psychopatie

Psychopatie kan ontstaan door een
hersenbeschadiging. Een andere oorzaak
kan zijn een aangeboren somatische
afwijking. Verreweg in de meeste gevallen
echter is het ontstaan van psychopatie te
wijten aan een emotionele ontwikkelings
stoomis in de vroege irinderjaren. Een
goede opvoeding dient affectief niet te
kort te schieten en het kind de
geborgenheid en steun te geven die het
nodig heeft om angsten die het ondervindt
in zijn confrontatie met het milieu te
overwinnen en zichzelf in dat milieu te
integreren. De ouder mag daarbij het kind
niet al te beschermend opvoeden. In dat
geval heeft het immers geen mogelijkheid
zich vrij te ontplooien en te ontwikkelen.
Anderzijds mag het kind ook niet te zeer
worden blootgesteld aan onveilige
invloeden van buitenaf. In beide gevallen
krijgt het kind niet de kans zichzelf en
zijn omgeving te leren kennen en in het
milieu te integreren. Het zat dan blijven
functioneren op een onrijp, driftmatig
niveau.

Behandeling van psychopatie

Doel van de behandeling is dat de psycho
paat zich alsnog ontwikkelt tot een
volwassen en stabiel mens, die zijn
emotionele drijfveren zodanig hanteert
dat noch hijzelf noch zijn omgeving
gevaar lopen. Reicher heeft de drie



fasen aangegeven waarin de behandeling
moet verlopen.
Een voorbereidingsfase waarin de psycho
therapeut de patiënt de onverhulde
realiteit van zijn eigen situatie en gedrag
onder ogen tracht te brengen. De patiënt
wordt hier dus geconfronteerd zowel met
zichzelf als met de werkelijkheid.
De karakteranalyse, waarbij word t

geprobeerd het afweermechanisme dat de
patiënt uit angst jegens zijn omgeving
heeft opgebouwd voorzichtig te door
breken. Deze fase is afgesloten wanneer
de patiënt inziet dat zijn angstafweer
onnodig is.
De afweeranalyse, waarin de afweer
houding van de patiënt inhoudelijk
onderwerp van de psychotherapie wordt.
De patiënt heeft nu enige zelfkennis
verworven en daarmee inzicht verkregen
in zijn eigen ziektebeeld. Dat betekent
dat hij is gekomen in de situatie van de
neurose. In dit stadium worden steeds
hogere eisen gesteld aan de actieve
medewerking van de patiënt aan zijn
emotionele problemen, waardoor de
behandeling steeds meer vooruitgang
boekt.
In elk van deze drie fasen wordt van de
patiënt gevraagd een vertrouwensrelatie
met de psychotherapeut op te bouwen.
Tevens moet hij nu de juiste middenweg
leren te bewandelen tussen bescherming
en onveiligheid, hetgeen hem in de
opvoedingssituatie niet gelukt is. Het
klinisch milieu moet daartoe de voorwaar
den scheppen.

Maatschappelijke reacties op de
behandeling van psychopaten

Maatschappelijke reacties op de behande
ling van T.B.R.-gestelden kunnen deze
behandeling vaak schaden. De samenleving
staat veelal afwijzend tegenover de
psychopaat en er zijn veel mensen die de
maatschappij aanwijzen als de ware

schuldige van het gedrag van de psychisch
gestoorde delinquent. Deze raakt daardoor
nog meer overtuigd van de idee dat niet
hem, maar de samenleving een verwijt
treft. Hij zal dan weigeren zijn conflicten
te zien als een in hemzelf gelegen stoomis
en deskundige behandeling afwijzen. Ook
dient men ervoor op te passen
therapeutisch gerechtvaardigde maat
regelen ten aanzien van de psychopaat als
inhumaan af te wijzen. Dit ondermijnt
het moreel van de therapeut die dan
onvoldoende gemotiveerd raakt om met
de patiënt te werken.

Medische perspectieven bij T.B.R.

De medische perspectieven bij de
behandeling van terbeschikkinggestelden
zijn afhankelijk van de ernst van de
psychische stoornissen en van de
bekwaamheid van de behandelend
geneesheer en het verplegend personeel.
In het algemeen staan vele wegen ter
behandeling open, hoe moeizaam in een
aantal gevallen die behandeling ook
moge zijn. De meningen van deskundigen
over de te verwachten resultaten lopen
sterk uiteen. Belangrijk is dat de wijze
van behandeling ondogmatisch wordt
bepaald.
Uiteindelijk echter is het medisch
perspectief afhankelijk van de ruimte die
de maatschappij aan de behandeling biedt
en van de emotionele mogelijkheden die
in de maatschappij aanwezig zijn.
Bovendien dient de maatschappij er voor
zorg te dragen dat psychisch gestoorde
delinquenten die geen kans op herstel
hebben en die een blijvend gevaar voor de
samenleving blijven onder optimale
omstandigheden kunnen leven.
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De terbeschïkkïng—
stelling op de keper
heschouwd*

In deze rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van gewoon
lector in het straf- en strafprocesrecht aan
de rijksuniversiteit te Leiden in januari
1974 geeft Oomen een kritische bezinning
over de plaats van de maatregel van
terbeschikkingstelling van de regering in
ons rechtsbestel.

De thans geldende wettelijke regeling na
invoering van de psychopatenwetten

In 1928 worden de psychopatenwetten en
daarmede de maatregel van terbeschikking
stelling van de regering ingevoerd.
Volgens art. 37 WvSr. kan zij worden
opgelegd aan ontoerekeningsvatbare
delinquenten. Art. 37a WvSr. bepaalt dat
de maatregel ook gelast kan worden ten
aanzien van verminderd toerekenings
vatbare delinquenten en wel in combinatie
met een strafoplegging. De T.B.R.

Deze rede is met toestemming van de auteur
in verkorte vorm opgenomen.

door Cl’. Chr.M Oomen

maatregel kan slechts worden opgelegd
terzake van een misdrijf of enkele
bijzondere overtredingen. De rechtsgrond
en het doel van de maatregel is gelegen
in de bescherming van de maatschappij
tegen gevaarlijke psychisch gestoorde
delinquenten. De maatregel is van
relatief onbepaalde duur, dat wil zeggen
na het verstrijken van de termijn van twee
jaar kan verlenging van én of twee jaar
door het Openbaar Ministerie worden
gevorderd.

Problemen van beveiliging en behandeling

Als we de periode van ruim veertig jaar
overzien waarin de T.B.R. wordt opgelegd
en uitgevoerd, komen we tot de slotsom
dat zij niet heeft kunnen voldoen aan de
— misschien wat te hoog gespannen —

verwachtingen. Velen zijn van mening dat
de manier waarop de terbeschildcing
stelling wordt uitgevoerd onvoldoende
waarborgen geeft voor een werkelijke
beveiliging van de maatschappij. Zo
vonden in 1970 612 ontvluchtingen plaats
bij een totaal aantal terbeschikking



gestelden van 1097 uttimo 1969 en 985
ultimo 1970, in 1971: 597 ontvluchtingen
op een totaal aantal terbeschikking
gestelden van 985 ultimo 1970 en 908
ultimo 1971 ;in 1972: 641 ontvluchtingen
op een totaal aantal terbeschikking
gestelden van 908 ultimo 1971 en 757
ultimo 1972. Een concrete oplossing voor
dit probleem kan niet gegeven worden.
Binnen de bestaande regeling zal het
beleid van de rechter (bij verlenging) en
van de Mïnister van Justitie (bij proef-
verlof en ontslag) afgestemd moeten
worden op de mate van verdraagzaamheid
die in onze samenleving ten aanzien van
het hier aangemerkte probleem bestaat.
Behalve het probleem van de beveiliging
is er ook nog de vraag in hoeverre de
dwangverpleging resultaten afwerpt ten
aanzien van de delinquent. Volgens
deskundigen wordt de psychisch
gestoorde delinquent slechts zeer zelden
volkomen genezen. Effectieve doel
gerichte therapieën zijn nog niet voor
handen. De dwangverpleging heeft tot
nu toe geen duidelijke resultaten
opgeleverd. Dit dient voor de medische
wetenschap en voor de gedragsweten
schappen als sociologie, psychologie en
agogie een prikkel tot verder onderzoek
te zijn.

Bezwaren tegen het wetsontwerp
terbeschikkingstelling

Het zijn onder andere de kwesties van
beveiliging en behandeling geweest die tot
het wetsontwerp terbeschikkingstelling
(hierna te noemen W1’BR) van augustus
1972 hebben geleid. Tegen dit wets
ontwerp zijn voldoende bezwaren aan te
voeren.
Het WTBR waarin geen causaal verband
of gelijktijdigheidsverband tussen geestes
ziekte en strafbaar feit vereist is vertoont
hierin enkele merkwaardige in consistenties.
Het ontwerp-artikel 16, lid 1 Sv. en de

ontwerp-artikelen 37a en 3$ zijn namelijk
alleen begrijpelijk in het licht van een
stelsel waarin causaal verband wordt
vereist. Het niet eisen van een causaal
verband door de wetgever is onaanvaard
baar, omdat: het begane strafbare feit
op die wijze een volkomen willekeurige
en toevallige aanleiding kan vormen
voor toepassing van de T.B.R.-maatregel
en omdat ons strafrecht mede
gebaseerd is op schuld en een geestes
ziekte die geen causaal verband vertoont
met het begane strafbare feit de schuld
aan dat feit niet geheel of gedeeltelijk kan
wegnemen.
Een twee de bezwaar is dat de memorie
van toelichting ten aanzien van het
karakter van de T.B.R.-maatregel erg
onduidelijk is. Wordt het beveiligings
karakter of het medische karakter
primair gesteld? De tekst van de wet
houdt uitsluitend in dat de rechtsgrond
voor terbeschikkinggestelden de
beveiliging is.
Een derde bezwaar is gelegen in de vraag of
de terbeschikkingstelling eigenlijk wel een
plaats behoort te hebben in de strafrechts
pleging en zo ja, welke? Ontoerekenings
vatbare delinquenten ontvangen
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Bij deze laatste mogelijkheid kan de
rechter tevens terbeschikkingstelling van
de regering vorderen. Zij behoren echter
evenals andere delinquenten die geen
schuld hebben strafrechtelijk Vrij uit te

gaan. Ontoerekeningsvatbare delinquenten
die gevaar opleveren zouden dan via de in
de naaste toekomst te verwachten wet
bijzon dere opne mingen in psychiatrische
ziekenhuizen (WBOPZ) kunnen worden
geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis.
Een voordeel is dat de delinquent zo
komt te vallen onder de sector
geestelijke volksgezondheid, evenals
andere psychisch gestoorden die gevaar
opleveren. Bovendien wordt zo het
stigmatiserende effect van de terbeschik
kingstelling uitgeschakeld.
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Wat betreft de verminderd toerekenings
vatbare delinquenten dient de mogelijke
combinatie van straf en maatregel
uitgesloten te worden. Thans wordt bij
een combinatie van straf en maatregel
eerst de straf ten uitvoer gelegd. Dit
betekent dat de behandeling van de
delinquent pas na afloop van deze straf
kan beginnen en het verblijf in de
gevangenis de behandelingsmogelijkheden
veelal ongunstig zal beïnvloeden. Als
principiëel bezwaar tegen de combinatie
van straf en maatregel geldt het volstrekt
verschillend karakter van beiden. Het
karakter van de straf is gelegen in een
reactie afgemeten aan de ernst van het
feit, de schuld van de dader en de
veroorzaakte onrust; de terbeschikking
stelling daarentegen wordt niet afgemeten
aan hetgeen in het verleden is gebeurd,
maar is gericht op de beveiliging van de
samenleving tegen het gevaar van de
delinquent. Een combinatie van straf en
maatregel hinkt derhalve op twee
gedachten die niet met elkaar verenigbaar
zijn. Verminderd toerekeningsvatbare
delinquenten moeten daarom ofwel
gestraft worden, ofwel er wordt een
maatregel op hen toegepast. Zij komen
voor strafoplegging in aanmerking,
omdat bij strafoplegging de dader
verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn
daad. Wij moeten onze medemensen
zolang en zoveel mogelijk tegemoet treden
als volwaardige leden van onze maat
scha ppij.
Wat moeten dan de uitgangspunten zijn
bij de bepaling van de strafmaat voor
verminderd toerekeningsvatbare
delinquenten? De straf reageert op
elementen van het strafbare feit die de
grondslag voor de strafoplegging vormen
en ook de grenzen van de strafmaat
aangeven. Deze elementen zijn W (weder
rechtelijkheid), S (schuld) en 0 (onrust
en onvrede). De mate van schuld bij
verminderd toerekeningsvatbare
delinquenten kan bepaald worden met

het causale criterium van Nieboer: de
mate van schuld is omgekeerd evenredig
met het causale aandeel van de afwijking,
met andere woorden: de schuld neemt af
naarmate de determineringsintensiteit
van de afwijking toeneemt.
Wat betreft de onderlinge verhouding van
de elementen W, S en 0 kennen we slechts
de volgende uitgangspunten:
a. geen straf zonder schuld;
b. straf mag, gelet op de mate van W en
O zwaarder zijn, dan alleen door de mate
van schuld van de dader gerechtvaardigd
wordt;
c. de mate van 0 wordt veelal bepaald
door de mate van W en/of S;
d. bij een maximale W, S en 0 kan de
rechter bij zijn strafoplegging niet uitgaan
boven het wettelijk vastgestelde maximum.
Om tot een rationele(re) strafre chtspleging
te geraken zouden de begrippen W, S en
O omgezet moeten worden in concrete,
zoveel mogelijk meetbare gegevens.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de T.B.R.
maatregel uit het strafrecht dient te
verdwijnen, zonder evenwel haar
verworvenheden prijs te geven. De
bestaande T.B.R.-inrichtingen dienen te
worden geïntegreerd in het bestaande
gedifferentieerde stelsel van straf
inrichtingen. Psychisch gestoorde
delinquenten die na afloop van hun
straftijd onverhoopt nog een niet aanvaard
baar gevaar blijken op te leveren voor de
veiligheid van personen of goederen
kunnen — zoals ieder ander — via de
WBOPZ alsnog in een psychiatrisch
ziekenhuis worden opgenomen. Wat zijn
ten slotte de voordelen van de gedane
voorstellen? In de eerste plaats een
strafrecht dat aanhaakt op de verant
woordelijkheid van de delinquent en
waarin zoveel mogelijk het stigma van
niet-volwaardigheid wordt vermeden. In
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de tweede plaats de afschaffing van een

verplichte of mogelijke combinatie van

twee binnen de strafrechtspleging

onverenigbare sancties: de straf en de

maatregel van terbeschikkingstelling. In

de derde plaats de realisering van de veel

gehoorde wens om het strafrecht in al

Oomens keper*

Straf en toerekening hebben alles,

terbeschikkingstelling en toerekening

niets met elkaar te maken. Indien een

psychiatrisch afwijkende delinquent het

gepleegde strafbare feit ten volle kan

worden toegerekend, dan verdient hij

straf maar zal hij tevens terbeschikking

kunnen worden gesteld. Met Oomen ben

ik van mening dat de combinatie straf en

maatregel inderdaad achterwege moet

blijven. De terbeschikkingstelling moet

echter niet afgeschaft worden. De voor

delen van het opnemen van psychisch

gestoorde delinquenten in een

* Deze reactie op de rede van de heer Oomen
in Delikt en delinkwent, 4ejrg., nr. 6, juni 1974,
is met toestemming van de auteur in verkorte
vorm opgenomen.

zijn mogelijke reacties aan maat

gebonden te doen zijn. En in de vierde

plaats een verder gedifferentieerd stelsel

van strafinrichtingen waarin bestaande

en toekomstige behandelingsmogelijk

heden van psychisch gestoorde delinquen

ten geïntegreerd kunnen worden.

door D. Wiersma

psychiatrisch ziekenhuis via de WBOPZ

kunnen ook behaald worden als de
uitvoering van de terbeschikkingstelling

wordt overgedragen aan de Minister van

Milieuhygiëne en Volksgezondheid.

Hiervoor pleit dat de strafrechter in het

algemeen niet weet of en hoe de WBOPZ

zat worden toegepast zodat hij zich

misschien gedwongen voelt zeer hoge

straffen op te leggen teneinde de maat

schappij te beveiligen. Bovendien zal

blijkens art. 5 WBOPZ voor een
onvrijwillige opname in een psychiatrisch

ziekenhuis de verklaring van een zenuw

arts nodig zijn. Deze verklaring komt

waarschijnlijk in de plaats van de huidige

krankzinnig-verklaring en zal niet licht

worden afgegeven aan iemand met een
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vorm van psychopatie of neurose. Zonder
de terbeschikkingstelling zal de maat
schappij moeilijker tegen psychopatische
of neurotische delinquenten te
beschermen zijn, daar zij zich niet licht
vrijwillig zullen laten opnemen.
Ten slotte iets over de uitgangspunten
voor de bepaling van de strafmaat,
W (wederrechteljkheid), S (schuld) en

Over toerekenen*

De ontstaansgeschïedenis van art. 37 St

Het voornaamste doel van het klassieke
strafrecht was het veilig stellen van de
rechtspositie van de burgers tegenover de
staat. Deze gedachte was samengevat in
de drie beginselen: legaliteit, schuld en
vergelding. De gelijkheid voor de wet
gold daarbij niet ten aanzien van geestes
gestoorden. In het wetboek van 1886
werd deze uitzondering vastgelegd in
art. 37-1 WvSr. In de memorie van
toelichting werd toen uitdrukkelijk

* Dit artikel is nset toestemming van de auteur
in verkorte vorns overgenomen uit Ars aequi,
23e jrg., nr. 8, september 1974.

o (onrust en onvrede). Ten aanzien van
deze factoren ben ik van mening dat geen
straf kan worden opgelegd als één der
factoren nul is en dat de grootte van 0
niet afhangt van W of S, omdat 0 in het
publiek speelt en het publiek niet
voldoende op de hoogte van S en W kan
zijn om 0 daardoor te laten bepalen.

doorA. v.d. Plas

gesteld dat de wet geen bepalingen
omtrent ‘verminderde toerekeningsvat
baarheid’ bevatte. Men achtte iemand
toerekeningsvatbaar of niet. Het klassieke
strafrecht kende slechts de straf die
werd afgemeten aan het delict en de
schuld van de dader, die bij de
ontoerekeningsvatbaarheid wegviel.
Toch werd toen reeds een maatregel
opgenomen en wel in art. 37-2 WvSr; de
rechter kreeg de bevoegdheid een
ontoerekeningsvatbaar verklaarde
delinquent in een krankzinnigengesticht
te plaatsen.
De ‘moderne richting’ legde de nadruk
op het beschermen van de maatschappij
tegen de misdaad. De aandacht werd
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gericht op de persoon van de dader. De
eis van gelijkheid en rechtszekerheid
werd prijsgegeven voor die van doelmatig
heid bij de bescherming van de maat
schappelijke orde. Hierbij ging de
psychiatrie een rol spelen. Zij spitste de
aandacht extra toe op de individu;niet
meer op zijn keuze tussen goed en kwaad
maar op zijn ziek of gezond zijn. De
memone van toelichting van 1911 wees
op het recidivegevaar van diegenen die
onder art. 37-1 WvSr. vielen en van de
psychisch gestoorde op wie deze regeling
niet van toepassing was. Deswege werd
de maatregel van terbeschikkingstelling
van de regering (T.B.R.-maatregel)
gecreëerd. Zij kon worden toegepast op
niet toerekeningsvatbaar verklaarden
(art. 37-3 WvSr) en de verminderd
toerekeningsvatbaar verklaarden (art. 37a
WvSr). Zo ontstond een strafrecht
gebaseerd op de idee alleen een schuldige
dader te straffen terwijl het juist aan niet-
of gedeeltelijk schuldigen extra leed
toebrengt. De vrjheidsbeneming geldt
hier namelijk voor onbepaalde tijd,
bovendien is er hier sprake van een
dubbele stigmatisering. Deze zogenaamde
‘Zweispurigkeit’ is in onze strafrechts.
literatuur aan nogal wat kritiek onder
hevig geweest. Zowel vanuit doelmatig
heidsoverwegingen enerzijds als vanuit
rechtszekerheids- en rechtvaardigheids
overwegingen anderzijds valt wel wat
aan te merken op de regeling van art. 37
en art. 37a WvSr.

Gedragsbeïnvloeding

Het schuidbeginsel, zoals het momenteel
in de strafrechtsliteratuur en strafrecht-
spraak functioneert, aldus Peters (A.A.G.
Peters, Opzet en schuld in het strafrecht),
geeft de rechter geen maatstaf waarmee
de straf aan de schuld kan worden
ritgemeten. Als voorbeeld van het
ontbreken van een verband tussen schuld

en de daarop volgende actie, wordt door
Peters de ontoerekeningsvatbaarheid
genoemd, waarop ondanks het ontbreken
van schuld een correctionele behandeling
volgt. Het zou volgens hem beter zijn dat
de rechter zijn doelmatigheidsoverwegingen
expliceert, daar dit de overwegingen zijn
op grond waarvan hij in de praktijk tot
zijn beslissing komt. Dan kunnen zowel
het sanctiedoel als de daarvoor gebruikte
middelen gecontroleerd worden. Hiertoe
stelt Peters schuld voor als een
instrumenteel begrip, als een crimineel
politieke rechtvaardiging van de ten
aanzien van veroordeelden te nemen acties.
in deze theorie is schuld niet, maar wordt
schuld geconstitueerd door de rechter om
de ten aanzien van de veroordeelde te nemen
actie te rechtvaardigen. Peters pleit
terzake van niet emstige delicten voor
gedragsbeïnvloeding in de vorm van
generale preventie, bij ernstige delicten
voor gedragsbeïnvloeding in de vorm van
speciale preventie. De vraag ‘straf’ of
‘terbeschikkingstelling’ speelt in het
algemeen bij de als ernstig aangemerkte
delicten. Het sanctiedoel van de straf en
van de terbeschikkingstelling is derhalve
de speciale preventie. Een onderscheid
tussen straf en terbeschikkingstelling
heeft daarom geen zin.

Stigmatiseren en classificeren door
strafrechter en psychiater

Als andere bezwaren tegen de leer van de
ontoerekeningsvatbaarheid noemt Peters:
de abstractheid van het ‘toerekenen’, de
stigmatiserende werking van de
ontoerekeningsvatbaarheid en de strijdig
heid met het gevoel van verantwoordelijk.
heid dat ook de psychisch abnormale
persoon eigen is. Hij benadrukt dat het
individu geen entiteit is los van de
situatie waarin het bestaat en ook niet los
van die situatie te veranderen is. Deze
overweging is vooral toepasbaar op de
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ex art. 37 en 37a WvSr niet of verminderd
toerekeningsvatbaaiwerklaarden. Hier
wordt een psychisch oordeel gebruikt om
alle oorzaken van het delict in het individu
te concentreren en de aandacht af te
leiden van de situatie, waarin het individu
een bepaalde oplossing koos.
Szasz (T.S. Szasz, Ideologie en waanzin;
Wat wil de psychiatrie? 1972) geeft aan
dat de mens als enig wezen dingen
benoemt en classificeert en tevens zelf
door het geclassificeerd worden beïnvloed
wordt. Als gecategoriseerd object wordt
de mens een ding. Hierom bekritiseert
Szasz de samenwerking van psychiater en
strafrechter. Een misdadiger schuldig
bevinden noemt Szasz een menselijk
oordeel, maar hem door middel van een
psychologische verklaring als geestelijk
gestoord kwalificeren is geen oordeel meer
maar het vaststellen van een feit. Krank
zinnigheid is voor hem geen excuus voor
het plegen van een misdaad.

Sociale rol en maatschappelijke reactie

Een van de voornaamste stellingen van de
theorie van Scheff (T.J. Scheff, De
psychische gestoorde en zijn milieu.
1969) luidt: De meeste vormen van
chronische psychische gestoordheid zijn,
althans gedeeltelijk, te beschouwen als
een sociale rol en de maatschappelijke
reactie is gewoonlijk de belangrijkste
factor voor het aanvaarden van die rol. De
strengheid van de maatschappelijke reactie
is, aldus Scheff, afhankelijk van een
zevental omstandigheden, waarvan er vijf
betrekking hebben op het sociale systeem
en dus niet op de psychisch gestoorde. De
labellingstheorieën kiezen hetzelfde
uitgangspunt, zij benadrukken de
maatschappelijke reactie op het over
treden van een regel en de manier waarop
deze reactie juist deviant gedrag creëert.
Zij bieden een verklaring voor de manier

waarop individuen afwijkend worden
genoemd en een ‘deviante’ carrière volger

Delict als crisisfenomeen

Uitgaande van het delict als crisisfenomee
zoekt De Smit (N.W. de Smit, Het
patprincipe, 1971) een mogelijkheid het
schadelijk etiketteren door psychiater en
strafrechter te voorkomen door middel va
een niet.strafrechtelijke interventie.
Hieraan is echter een gevaar verbonden
want een dergelijke interventie werkt in
feite in de richting van een behartiging val
de morele en socio-economische belangen
van de staat (Szasz, 1972). Quinney (The
social reality of crime) gaat in zijn conflici
theorie ervan uit dat de maatschappelijke
organisatie gekenmerkt wordt door
onenigheid, dwang en verandering. Misdaa
is dan een definitie van menselijk gedrag,
geformuleerd door die segmenten in de
samenleving die de macht hebben. De
sociale werkelijkheid wordt gevormd door
het formuleren en toepassen van
criminele definities en de ontwikkeling
van gedragspatronen die zich aan deze
definities relateren met de in aansluiting
daarop gevormde ideeën over misdaad.

De fictie van liet verminderd of
niet-toerekeningsvatbaar verklaren en de
eigenlijke juridische dimensie van het
strafrecht

Art. 37 en 37a WvSr komen, door hetgeen
de labelling- en conflicttheorieën hebben
laten zien, in een ander daglicht te staan.
Deze theorieën stellen dat machtige
groepen belang kunnen hebben bij het
misdadig en/of gek verklaren van mensen.
De beschermingsfunctie die het schuld
beginsel in het strafrecht aanvankelijk had,
liet men door de invoering van de
T.B.R. geheel vallen. De dubbelzinnige
functie van de strafwet en strafrecht-
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praak werd versterkt door de fictie van
let verminderd- of niet-toerekeningsvat
aar verklaren. Peters geeft aan dat de

igenlijke juridische dimensie van liet
;trafrecht in het normeren van de
riaatschappelijke controle ligt. Het recht
s dan niet onpartijdig maar staat aan de
mnt van de ondergezaggestelden. De
undamente1e rechtsnormen zijn de op de
)escherming van het individu tegen de
taat gerichte normen van liet strafproces
eclit. Deze beginselen zijn echter in de
nodernste richtingen tot beperkingen van
ioelmatigheidsoverwegingen geworden.
De beschermingsfunctie van het schuld
eginsel moet niet worden gezocht in de
mogelijkheid van Vrije wilsbepaling’ als
voorwaarde voor de strafbaarstelling,
maar in een morele instemming van de
delinquent met zijn aansprakelijk
stelling.

Conclusie

zekerheid was gewaarborgd. Binnen de
grenzen van beschermende rechts-
beginselen en procesrechtelijke normen
zou zo doelmatig en redelijk mogelijk
moeten worden toegerekend daar deze
doelmatigheid naar de mening van de
schrijfster tevens rechtvaardig is. Vanuit
de doelmatigheids- en rechtvaardigheids
overwegingen is liet van belang tot
overeenstemming te komen met de
deiinquent, zowel ten aanzien van zijn
motivering van de daad als ten aanzien
van de op te leggen sanctie en/of
gevonden conflictoplossing. Waarborgen
voor dit doelmatig en redelijk toerekenen
zullen volgens haar onder andere liggen in
een wezenlijk contact met de verdachte,
met een zo uitgebreid mogelijke
informatie over de verwezenlijkings
mogelijkheden van een bepaald strafdoel
in een concrete situatie en in de mogelijk
heid voor beide in het strafproces
partciperende partijen deskundigen te
raadplegen.

Door de diagnose van psychisch
abnormaal wordt de positie van de
verdachte extra onzeker, het is een dis-
kwalificatie van het individu en schept de
mogelijkheid tot opsluiting ter behandeling
voor onbepaalde duur. Het is een diagnose
door de psychiater, die volgens Peters bij
de strafrechtspleging andere belangen
heeft dan degenen op wie die strafrechts
pleging in het algemeen wordt toegepast.
Met Peters en Huisman is de schrijfster van
mening dat het onderscheid tussen straf
en de maatregel van T.B.R. moet
verdwijnen en de grondslag voor haar
toepassing (art. 37 WvSr) moet vervallen.
Evenals Peters vindt zij dat de rechts
zekerheid en rechtsbescherming van het
individu tegen de overheid moeten
worden gewaarborgd en dat zij door het
wegvallen van de Zweispurigkeit’ ook
gaat gelden voor de individuen voor wie
tot nu toe ex. art. 37 WvSr een slechts
minimale rechtsbescherming en rechts-
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door Robert K Reeves **De Broadmoor
klÏnÏek*

De bijzondere inrichtingen

Broadmoor is een van de vier ‘bijzondere’
inrichtingen in Groot-Brittannië. De term
bijzondere inrichtingen is geïntroduceerd
in de Mental Health Act van 1959 en
wordt gebruikt om inrichtingen aan te
duiden die belast zijn met de zorg voor
patiënten die wegens hun neiging tot
gevaarlijk, gewelddadig of crimineel gedrag
een speciale beveiliging behoeven. Behalve
Broadmoor (omgeving Londen) met
800 bedden dat van 1863 dateert en als
eerste tot bijzondere inrichting werd
bestempeld, zijn er momenteel de
volgende bijzondere inrichtingen: Rampton
(Nottinghamshire) met 980 bedden,
Moss Side (Liverpool) met 370 bedden en
het State Hospital (Schotland) met
350 bedden.

* Oorspronkelijke titel: Broadmoor Hospital.
The British journal of social psychiatry and
community health, 5e jrg., nr. 1, 1971,
blz. 58-69.

Als consulterend psychiater Verbonden aan
Broadmoor.

De geschiedenis van Broadmoor

De stichting van Broadmoor in 1863
kwam voort uit de behoefte aan een
speciale inrichting voor geestelijk gestoor
delinquenten nadat de capaciteit van een
aparte, beveiligde vleugel in een gewone
psychiatrische inrichting ontoereikend
was gebleken.
Broadmoor is altijd een op autoritaire
leest geschoeide inrichting geweest. Tot
1949 viel het onder het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. In 1948 kwam een
wet tot stand die voorschreef dat geesteljt
gestoorde delinquenten behandeld
moesten worden in psychiatrische
inrichtingen onder verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Volksgezondheid
in plaats van Binnenlandse Zaken. Deze
nieuwe wet gaf de rechter de mogelijkheid
een voorwaardelijke veroordeling uit te
spreken die de voorwaarde bevatte dat de
delinquent zich maximaal voor een jaar
onder behandeling in een psychiatrische
inrichting moest stellen. De 86 jaar onder
liet Ministerie van Binnenlandse Zaken
dat ook het gevangeniswezen onder zich
had, heeft zijn invloed gehad op het

29



functioneren van de inrichting die veel
van het model van een gevangenis in zich
had. Deze associatie met het gevangenis
wezen heeft onder andere nog zijn sporen
nagelaten bij het oudere personeel en zal
pas volledig verdwijnen bij hun
pensionering.

De patiënten en de wet

In Broadmoor wordt elke patiënt vast
gehouden op grond van bepalingen van de
diverse wettelijke regelingen die betrekking
hebben op geestelijk gestoorde
delinquenten en niet-delinquenten. Voor
de Mental Health Act van 1959 kwam
men in Broadmoor als men tijdens het
proces ontoerekeningsvatbaar bleek en
bovendien als gevaarlijk werd beschouwd.
Dit betekende verpleging voor onbepaalde
duur. Alleen de Minister van Binnenlandse
Zaken kon vrijlating gelasten. De andere
mogelijkheid om in Broadmoor te
belanden was geestelijk gestoord taken
tijdens het verblijf in de gevangenis. De
verpleging duurde dan tot het einde van
de gevangenisstraf tenzij men nog als
gevaarlijk beschouwd werd.
De Mental Health Act van 1959 was het
gevolg van het werk van de Commissie
Percy. Als gevolg van deze nieuwe regeling
zijn er vier categorieën patiënten in
Broadmoor.
1. De wet van 1959 schept de mogelijk
heid patiënten die in regionale psychia
trische inrichtingen verblijven krachtens
artikel 26 van deze wet over te plaatsen
naar Broadmoor wegens hun neiging tot
gevaarlijk, gewelddadig of crimineel
gedrag. In 1967 waren er 64 van deze niet-
delinquenten in Broadmoor.
2. De tweede categorie patiënten bestaat
uit gevangenen die tijdens hun verblijf in
de gevangenis geestelijk gestoord raken
en ondanks een behandeling niet genezen.
Artikel 72 van de bovengenoemde wet
maakt hun overgang naar Broadmoor

mogelijk. Als de gevangenisstraf ten einde
loopt en de Minister van Binnenlandse
Zaken de patiënt intussen nog niet
onder bijzondere voorwaarden in vrijheid
heeft gesteld, komt hij automatisch
onder artikel 60 van de wet te vallen,
hetgeen betekent onder verantwoordelijk
heid van de Minister van Volksgezondheid
en zonder de mogelijkheid bij invrijheid
stelling bijzondere voorwaarden op te
leggen.
3. De derde categorie patiënten is de
grootste groep in Broadmoor. Het gaat
hier om delinquenten die krachtens
artikel 60 van de wet tot verpleging
veroordeeld worden en waarvan de
verantwoordelijke arts bepaalt wanneer
zij ontslagen worden. Alleen een hogere
rechter kan ingevolge artikel 65 van de
wet bij de veroordeling tot verpleging
bijzondere voorwaarden opleggen. Hij kan
hier al dan niet een tijdslimiet aan
verbinden. Een patiënt waaraan
bijzondere voorwaarden zijn opgelegd,
valt onder verantwoordelijkheid van
Binnenlandse Zaken. Het zijn de
veroordelingen met de niet aan een tijds-
limiet verbonden bijzondere voorwaarden
die de bijzondere inrichtingen zo doen
verschillen van andere inrichtingen. Een
patiënt met een dergelijke veroordeling
heeft geen idee wanneer hij vrij komt.
Deze situatie veroorzaakt bij sommigen
wanhoop, maar voor de meesten is zij
een aansporing tot aanpassing en tot de
wens vooruitgang te boeken. Een van de
voornaamste voordelen van deze
zogenaamde restriction ordet’ is dat de
nazorg zorgvuldig geregeld kan worden.
Bij de vrijlating van de patiënt kunnen er
voorwaarden gesteld worden met
betrekking tot zijn levenswijze; elke
inbreuk kan een terugroepen naar
Broadmoor tot gevolg hebben. Na vijf
jaren kunnen de bijzondere voorwaarden
opgeheven worden, maar de mogelijkheid
tot terugroepen blijft bestaan. De staf van
Broadmoor geeft de voorkeur aan
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veroordelingen waaraan een ‘restriction
order’ is gekoppeld omdat dit de gelegen
heid geeft de patiënt na zijn vrijlating
langer onder controle te houden.
4. De vierde categorie patiënten zijn zij
die tijdens het proces ontoerekenings
vatbaar verklaard worden en op die grond
naar Broadmoor gezonden worden.
Elke patiënt heeft het recht van tijd tot
tijd zijn geval onderzocht te zien worden
door een speciaal daartoe opgericht
tribunaal dat uit een jurist, een psychiater
en een leek bestaat. Het tribunaal kan
adviseren tot vrijlating of overplaatsing.
De uiteindelijke beslissing blijft bij de
Minister van Binnenlandse Zaken.

Type patiënten en hun prognose

In Broadmoor lijdt een kwart van de
patiënten aan een ‘psychopatic disorder’
en de rest wordt als ‘mentally ifl’
geclassificeerd. In 1967 waren van de
803 patiënten 188 veroordeeld wegens
doodslag, 25 wegens vermogensdelicten
en 430 wegens geweldsmisdrijven. De
meeste van degenen die als mentally ill
zijn geclassificeerd lijden aan een vorm
van schizofrenie. Paranoïde schizofrenie
komt veel voor. Deze groep brengt
nogal wat problemen met zich mee en
hun prognose is ongunstig. Gunstiger is
de toestand voor de patiënten die in
depressieve toestand doodslag hebben
gepleegd. Van de hele kliniekbevolking
zijn zij de meest normale en zij blijven
meestal niet langer dan een paar maanden.
De niet-delinquente patiënten hebben
vaak het leven van andere patiënten en
stafleden in regionale klinieken in gevaar
gebracht zodat zij naar Broadmoor
werden overgeplaatst. Het plaatsgebrek
is echter zo ontstellend groot dat vele
verzoeken moeten worden afgewezen. Het
is overigens de bedoeling dat deze
patiënten uiteindelijk weer naar hun
oorspronkelijke inrichtingen terugkeren.

De behandeling

De behandeling in Broadmoor moet tegel
de achtergrond van een hoge graad van
beveiliging gezien worden. Bij het
betreden en verlaten van gebouwen
worden de patiënten altijd gecontroleerd,
de hoofden worden geteld evenals het
tafelbestek, deuren gaan op slot en des
nachts krijgen zij een dubbel slot. De
werkplaatsen lijken in dit opzicht een
tegenstrijdig beeld op te leveren van
patiënten gewapend met vijlen, zagen en
hamers. Dit is het dilemma van het
huidige Broadmoor: de noodzaak van
beveiliging moet telkens weer worden
afgewogen tegen de noodzaak van
therapie. Er worden vele activiteiten
ontplooid door de patiënten, wier
gemiddelde i.q. laten we dat niet
vergeten, boven het nationale gemiddelde
ligt. Sport, een debating club, koorzang,
orkest, toneel, schaken, schilderkunst, de
uitgifte van een eigen blad, houtbewerkint
drukkerij, kleermakerj etc. Naast deze
informele groepsrelaties, wordt er meer
en meer aan gerichte groepstherapie
gedaan. Over het algemeen blijkt de tijd
het beste therapeutische gereedschap.
Alle gebruikelijke fysieke vormen van
behandeling die in zwang zijn worden in
Broadmoor toegepast, behalve leucotomie,
Intramusculaire phenothiazinen worden
meer en meer gebruikt. De grootste
problemen worden veroorzaakt door de
patiënten met sexuele afwijkingen.
Behandelingsmogelijkheden zijn op dit
terrein echter beperkt.

Conclusie

Het Broadmoor van tegenwoordig moet
gezien worden tegen de achtergrond van
zijn verleden en in het besef dat in een
dergelijke inrichting nieuwe methoden
voorzichtig uitgeprobeerd moeten
worden en oude methoden niet snel
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terzijde geschoven zullen worden. Een
ontsnapping met ongelukkig gevolg kan
de inrichting jaren terug zetten in haar
ontwikkeling en meer beperkende
maatregelen voor de patiênten tot gevolg
hebben, het stoppen van activiteiten met
grote risicofactors en een onontkoombare
toename van de spanning in de inrichting
en een verslechtering van de relatie tussen
staf en patiënten.
Broadmoor zal nooit een totale thera
peutische gemeenschap kunnen worden
zoals sommige regionale psychiatrische
inrichtingen. Wel kan het van binnenuit
veranderen en dit gebeurt dan ook:

Het vonnis van
onbepaalde duur
ïnbet

patiënten krijgen meer stem in de te
ontplooien activiteiten en het verplegend
personeel spreidt een toenemende
flexibiliteit ten toon. Natuurlijk blijven
er mislukkingen en moet men aanvaarden
dat sommige patiënten zich nooit zullen
kunnen aanpassen en langdurig in
inrichtingen zullen moeten verblijven.
Maar er zijn daarentegen ook patiënten
die terugkeren in de maatschappij en
weer gaan functioneren. Een grote
behoefte bestaat er trouwens in dit
verband aan open gevangenissen om die
terugkeer in de maatschappij te
vergemakkelijken.

door francis L. arney

Patuxent-ïnstïtuut*

De Amerikaanse staat Maryland kent een
wet volgens welke psychisch gestoorde
delinquenten, die gevaarlijk zijn voor de
gemeenschap, na hun veroordeling voor

* Oorspronkelijke titel: The indeterminate
sentence at Patuxent.
Crirne and delinquency, 20e jrg., nr. 2,
april 1974, blz. 135-143 (U.S.A.).

onbepaalde tijd ter behandeling naar een
inrichting kunnen worden gestuurd.
Met name de bepalingen, dat de verblijfs
duur in de inrichting afhankelijk is van
het gedrag van de delinquent is vaak
bekritiseerd. Vanuit therapeutisch
gezichtspunt is deze bepaling echter van
vitaal belang voor de behandeling van
deze delinquenten.
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Alvorens we een overzicht geven van de
rechterlijke beslissingen over de vraag of
deze wet in strijd is met de grondwet,
eerst iets over de procedure. In Maryland
is het Patuxent-instituut opgezet om de
psychisch gestoorde delinquent te
behandelen. Nadat iemand voor een
misdaad is veroordeeld en de rechtbank
tevens van mening is, dat hij in Patuxent
behandeld zou moeten worden, beoordeelt
de staf van dit instituut of de persoon in
kwestie psychisch gestoord is. Indien dat
het geval is, wordt de zaak terug
verwezen naar de rechtbank, die beslist
of de man dienovereenkomstig
veroordeeld moet worden. Besluit de
rechtbank hiertoe, dan wordt hij
veroordeeld tot opname in Patuxent
voor onbepaalde tijd. Deze laatste
beslissingsprocedure is civiel van aard,
niet strafrechtelijk.
Invrijheidstelling kan op twee manieren
geschieden. De delinquent kan door de
‘Board of Review’ van Patuxent voor
waardelijk worden vrijgelaten of
arbeidsverlof krijgen. Daarnaast kan de
rechtbank hem in vrijheid stellen nadat
tweederde van de straftijd om is.
Daarenboven kan de delinquent elke drie
jaar een hearing voor de rechtbank eisen
waarin vastgesteld wordt of hij al dan
niet psychisch gestoord is.

Grondwettelijke vraagpunten

Het eerste punt heeft betrekking op de
vraag of de wettelijke omschrijving van
een psychisch gestoorde delinquent wel
voldoende duidelijk is, opdat voldaan
wordt aan de grondwettelijke vereisten.
De omschrijving bevat een drietal
componenten: een aangetoonde criminele
achtergrond; een emotionele oneven
wichtigheid die psychiatrisch en
psychologisch vastgesteld kan worden;
gevaar voor de samenleving. De recht
bank oordeelde, dat er in theorie en

praktijk voldoende bewijs was, dat de
wettelijke omschrijving aan- de grond-
wettelijke vereisten (veertiende amende
ment) voldeed.
Het tweede punt betreft de vraag of het
doel van de wet voldoende wordt
nagestreefd gezien tegen de achtergrond
van het feit, dat de beslissing tot opname
in Patuxent geen strafrechtelijke maar
een civiele zaak is. De rechtbank was van
mening dat de wet, zowel vanuit wet
gevend als praktisch gezichtspunt een
civiele wet is. Voor dit laatste voerde
de rechtbank een aantal argumenten aan:
de vrijheidsbeperkende maatregelen zijn
noodzakelijk voor de bescherming van
de maatschappij en vormen een nood
zakelijk deel van de behandeling;
psychisch gestoord zijn is geen misdaad
maar een geestesgesteldheid die
vastgesteld kan worden nadat iemand
schuldig is bevonden aan een misdaad;
psychisch gestoorde delinquenten
worden naar een speciaal voor hen
opgezette inrichting gestuurd; genezing
van een psychisch gestoorde gesteldheid
kan niet in een van te voren bepaalde
periode bereikt worden.
Therapeutisch bezien is het laatste
argument van groot belang, omdat het
de patiënt motiveert zich aan de
behandeling te onderwerpen en daar
ontvankelijk voor te zijn. Uitsluitend
door deelname aan het behandelings
proces kan hij geholpen worden, wat op
den duur resulteert in zijn vrijlating.
Een derde punt heeft betrekking op de
vraag of Patuxent psychisch gestoorde
delinquenten die geschikt zijn voor
behandeling ook daadwerkelijk behandelt.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
heeft de rechtbank het behandelings
programma aan een nadere beschouwing
onderworpen.
Het doel van de behandeling is de patiënt
te helpen in het verkrijgen van zelf
beheersing. Gepoogd wordt de patiënt
weer in harmonie met zichzelf en met de
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maatschappij te brengen en zijn
zelfvertrouwen op te vijzelen. Het
therapeutische programma omvat
uitgebreide scholings- en beroepsmogelijk
heden alsmede psychotherapie. De
vooruitgang, die de patiënt boekt, vindt
plaats binnen het kader van het
zogenaamde ‘Graded Tier System’. Dit
systeem bestaat uit vier niveau’s. De
patiënt begint op het eerste niveau, dat
weinig voorrechten en veel beperkingen
kent. Afhankelijk van de vorderingen van
de patiënt, komt hij in een hoger niveau,
dat meer voorrechten en minder
beperkingen heeft.
De patiënten maken tevens deel uit van
een wooneenheid, die begeleid wordt door
een staf van twee psychiaters, twee
psychologen en twee sociaal werkers. Een
dergelijke eenheid omvat omgeveer
honderd patiënten van het tweede, derde
of vierde niveau.
De behandeling eindigt niet bi] de poorten
van het instituut, het is een continu
proces. Zo wordt gebruik gemaakt van een
‘parole clinic’ en een ‘halfway house’.
Bovendien blijft de staf de patiënt ten
allen tijde behulpzaam.
Sedert de oprichting van Patuxent in 1955,
heeft de staf 1958 personen gediagnosti
ceerd waarvan 1301 als psychisch gestoord
werden gekenmerkt. Hiervan werd
85 procent door de rechtbank als zodanig
veroordeeld.
Tot slot willen we nader ingaan op de
recidivecijfers. De staf van Patuxent heeft
een rapport samengesteld over 577 per
sonen die in de periode 1955-1965
beoordeeld of vrijgelaten zijn. Recidive

wordt in dit verband gedefinieerd als een
veroordeling voor een nieuwe misdaad.
In 1 56 gevallen werd het advies tot
opname in Patuxent niet door de
rechtbank overgenomen. In deze groep,
die door Patuxent was beoordeeld maar
niet behandeld, bedroeg het reci dive-
percentage 81 procent.
186 patiënten kregen alleen een

behandeling in het instituut en werden

tegen het advies van de staf door de
rechtbank vrijgelaten. Het recidive
percentage bedroeg 46 procent. Tegen het
advies van de staf werden 100 patiënten
die voorwaardelijk vrijgelaten waren door
de rechtbank in vrijheid gesteld. Het
recidivepercentage bedroeg 39 procent.
De groep die volledig behandeld is en op
advies van de staf werd vrijgelaten, omvat
135 patiënten. Het recidivepercentage
bedroeg hier 7 procent. De leden van
deze groep zijn nu gemiddeld acht jaar in
vrijheid en niemand heeft een nieuw
misdrijf gepleegd, dat boven het niveau
van de overtredingen ligt.
De rechtbank was dan ook van oordeel,
dat het Patuxent-instituut haar doel
stellingen met toenemende effectiviteit
bereikt en concludeerde dat de wet in
overeenstemming is met de grondwet.

Conclusie

De wet inzake de psychisch gestoorde
delinquent is — en wordt nog steeds —

aangevallen omtrent haar rechtsgeldigheid.
Momenteel worden een aantal vraagpunten

nog door de rechter onderzocht. Patuxent

schijnt erin te slagen deze delinquenten
adequaat te behandelen. Dit betekent
echter niet, dat het doel de middelen
rechtvaardigt als die middelen het individu

beroven van zijn democratishe rechten.

Aangezien het behandelingsprogramma
zoals dat in Patuxent wordt toegepast, aan

psychologische geldigheid wint, is het van

vitaal belang te weten of dit concept ook

rechtsgeldigheid bezit.
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Algemeen
Strafrecht en straftechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen
Reclassering
Psychiatrische zorg
Kinderbescherming
Politie
Drugs

De tijdschriften, waarin de in deze rubriek vermelde artikelen zijn gepubliceerd, kunnet
te leen worden gevraagd bij het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
van liet Ministerie van Justitie, Plein 2b, ‘s-Gravenhage, tel. 614311, toestel 437.

Algemeen

Bïanchi, H. Horizontaal en verticaal gezag.
Algemeen politieblad, l23ejrg., nr. 22,
oktober 1974, bli. 53-537 (N.).

Hier wordt een rede weergegeven welke op
3 september 1974 werd uitgesproken ter
gelegenheid van de opening van het academisch
jaar van de Nederlandse Politie Academie.
De spreker meent dat gezag een proces van
interactie tussen twee of meer personen is. Deze
personen communiceren met elkaar, luisteren
naar elkaar en geven elkaar aanwijzingen en
informatie. Hij die de beste en de verstandigste
informatie geeft is degeen die het gezag
uitoefent. Beslissingen kan hij echter niet nemen
zonder samenspraak met de ander tot wie het
gezag zich richt. De spreker vat dit model
samen met de term horizontaal gezag. Daar
staat tegenover het begrip verticaal gezag,
waarbij geen samenspraak bestaat tussen
gezagssubject en gezagsobject. In een dergelijk
model wordt informatie éénzijdig van boven
naar beneden doorgegeven.
Als voorbeeld van een verticaal gezag noemt de
spreker het ontbreken van samenspraak tussen
rechter en verdachte in het strafproces.
Hij acht het ten slotte belangrijk dat gezags
dragers zich niet identificeren met de ctiltuur

van de machthebbers, maar tonen dat zij de
gehele samenleving vertegenwoordigen. Hiertoe
zijn contactuele eigenschappen vereist, welke
alleen tot hun recht komen in een horizontaal
gezagsmodel.

2
Doolaard, W., en J. Kuys. Het uiterlijk van een
kritiese recli tswetenschap.
Kriminologenkrant, nr. 14, oktober 1974,
blz. 17-24 (N.).

In dit artikel beantwoorden de schrijvers de
vraag wat een kritische rechtswetenschap nu
eigenlijk inhoudt. Onder kritisch verstaan zij
hierbij een links politieke stellingname ten
aanzien van de huidige maatschappelijke
structuur. Zij menen dat een kritische jurist
vanuit deze stellingname dient te komen tot eer
sociaal wetenschappelijke, economische en
politieke analyse van de maatschappij en het
functioneren van het recht in de samenleving.
Tevens moet hij ook het recht zelf en het
juridisch denken kritisch analyseren.
Aan de hand van deze twee analysen moet hij
anticiperen op een alternatieve beroepspraktijk,
waarin het recht oog heeft voor de bestaande
ongetijklieden in de maatschappij. Doel van dit
alles is niet alleen een meer materiële recht
vaardigheid te verwezenlijken. Men moet ook
het conservatisme in de huidige rechtspraktijk

Lïteratuuroverzïcht
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strijden alsmede dc wezenlijke onvrjheid
e daarvan het gevolg is.

ischedé, Ch.J. Het interbnrapport-Koopmans:
n discussiebijdrage.
ederlands juristenblad, 49e jrg., nr. 32,
ptembcr 1974, blz. 1025 -1035.

i maart 1972 installeerde de minister van
stitie de commissie-Koopmans die tot taak
eeg een rapport samen te stellen over de
scherming van de persoonlijke levenssfeer in
rband met het toenemend gebruik van
)mputers voor de registratie van individuele
gevens van personen. Deze commissie heeft
m tussentijds werkstuk gepubliceerd, waarop

sclsrjver commentaar levert. Volgens hem
dit rapport slechts een discussiebijdrage en
vat geen advies over op korte termijn te
men maatregelen. De commissie maakt naar
jn mening een te grote sprong van algemene
Dschouwing naar een wettelijke regeling. Ook
seft zij volgens hem afgezien van elke poging
gemene regels op te stellen, hoewel de
etgever en de uitvoerende organen het zonder
st niet kunnen doen. Voorts stelt lsij zich op
et standpunt dat ordening van concrete,
rnpirische gegevens nodig is, evenals verduide
king van de gebruikte terminologie. Hij stelt

aor meer aandacht te schenken aan dc
oelstellingen van geautomatiseerde systemen.

littelbach, P. $traftöter in der Gastarbeiter
cvôlkeni ng.
ewâlirungslulfc, 21e jrg., nr. 3, juli 1974,
lz. 209-215 (B.R.D.).

dit artikel wordt aandacht gevraagd voor de
ijzonder moeilijke situatie waarin buitenlandse
tbeiders in de Duitse Bondsrepubliek verkeren.
ij maken een plotselinge overgang door van de
ne cultuur naar de andere. Zij moeten een
ia]barrière zien te overwinnen, hebben last van
eimwee en moeten hun problemen veelal
[leen zien op te lossen, terwijl zij in hun land
an herkomst opgroeiden in een hecht
aneengesloten familieband. De schrijver noemt
et dan ook geen wonder dat vele buitenlandse
ierknemers psychische storingen gaan vertonen,
ie op Isun beurt weer de oorzaak zijn van
rimineel gedrag. De Duitse autoriteiten weten
aak geen betere oplossing dan deze buiten
mders na hun veroordeling en gevangenisstraf
it te wijzen. Aangezien de Duitse rechtspraak
oor buitenlandse werknemers veelal
ndoorzichtig is, worden volgens de auteur bij
eze groep Isaatgevoelens aangewakkerd. Hij
enadrukt daarom het belang van een rechts
leging die ook voor buitenlanders begrijpelijk
en bepleit het nemen van sociaal-preventieve

iaatregelen om de gastarbeiders op te vangen
n te begeleiden.

Strafrecht en strafrechtspleging

5
Beddard, R. Towards a European traffic law.
The criminal law review, oktober 1974,
blz. 574-580 (G.B.).

In dit artikel worden de maatregelen besproken
die de Raad van Europa Iseeft genomen met Iset
doel het verkeersrecht van de onderscheiden
landen te harmoniseren.
Onder andere wordt hier aandacht besteed aan
de Conventie voor bestraffing van verkeers
overtreders. Deze conventie geeft een regeling
voor jurisdictiegeschillen die zich voor kunnen
doen in het internationale verkeersstrafrecht.
Tevens behandelt de schrijver de resolutie van
de Raad van Ministers die betrekking heeft op
alcoholgebruik in het verkeer. Hierin wordt het
toelaatbare alcoholpromillage in het bloed op
80 milligram gesteld.

6
Beiser, E.N. The Rhode Island supreme court:
a well-in tegrated political system.
Law and society review, 8e jrg., nr. 2, winter
1973, blz. 167-1 86 (U.S.A.).

In dit artikel poogt de schrijver de verklaring te
vinden voor het feit, dat de Hoge Raad van
Rlsode Island vrijwel nooit, publiekelijk,
onderling verdeeld is. De vijf leden van deze
Hoge Raad werden geïnterviewd. Aandaclst
wordt onder meer besteed aan sociologische
kenmerken van de staat Rhode Island, aan de
rolopvattingen van de rechters en aan de
kenmerken van de zaken, waar zij over oordelen.
Met literatuuropgave.

7
Belt, M.A., A.B. Bishop, J.D. Joscelyn e.a.
Bail systern development study.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, btz. 67-72 (U.S.A.).

In dit artikel wordt de opzet van een onderzoek
besctsreven, waarbij Iset systeem van borgtocht
zoals toegepast in twee counties in Ohio, wordt
geanaliseerd.
De gegevens worden verzameld via observatie en
dossiers.
Enkele van de voorlopige resultaten worden in
dit artikelgepubliceerd. Onder meer bleek dat
44 procent van de zaken binnen één week na
arrestatie werd afgedaan.

8
Binsbergen, W.C. van. Euthanasie — een aantal
kanttekeningen.
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 9, november
1974, blz. 459-471 (N.).

De schrijver plaatst enkele kanttekeningen bij
het probleem van de euthanasie. Hij geeft een



definitie van dit begrip en onderscheidt
vervolgens actieve en passieve euthanasie.
Actieve euthanasie acht In alleen geoorloofd
indien de patiënt in de stervensfase verkeert.
De arts die dan de patiënt uit zijn ondraaglijk
lijden helpt komt een beroep op overmacht toe
overeenkomstig artikel 40 Wetboek van
Strafrecht. Passieve euthanasie is volgens de
schrijver slechts toelaatbaar wanneer het rekken
van het leven geen redelijke kansen biedt op een
wederom functioneren van de patiënt als een
voor zichzelf of zijn relaties als identiek
herkenbare persoon of wanneer de voortzetting
van het leven met een ondraaglijk lijden
gepaard zou gaan.
Ten slotte bepleit de auteur de instelling van een
multi-disciplinair team dat de behandelend
geneesheer van advies kan dienen. De naaste
familieleden moeten naar zijn mening nimmer
belast worden met beslissings- of adviesbevoegd
heid terzake van toepassing van euthsanasie.

9
&emers, H.T.P. 1 november en artikel 26 van
de wegenverkeerswet.
Algemeen politieblad, l23ejrg., nr. 22,
oktober 1974, blz. 538-539 (N.).

De schrijver is politiearts te Rotterdam en oefent
in dit artikel kritiek uit op de voorlichting in de
pers over de wijziging van artikel 26 Wegen
verkeerswet en de instructie die de politie met
het oog daarop heeft gekregen. Hij is van mening
dat deze voorlichting zich schuldig maakt aan
bangmakerj, terwijl de instructies die aan de
politie worden gegeven over de te volgen
procedure onjuist zijn. Op deze wijze wordt de
bedoeling van de wet geweld aangedaan. Een
gevolg van dit alles kan zijn dan niet alleen bij
de burger wrevel zal ontstaan, maar ook bij
politie en rechterlijke macht.

10
Faber-de Heer, F. Honderd uren gijzelingen
het strafrecht.
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 9, november
1974, blz. 453-458 (N.).

Het artikel bevat een interview met de heer
A. Mulder, die als secretaris-generaal van het
Ministerie van Justitie ten nauwste betrokken
was bij liet gijzelingsdrama dat zich in
september 1974 afspeelde in de Franse
ambassade te Den Haag. Onder meer worden
hier besproken de strafrechtelijke aanpak van
liet hele gebeuren en de blauwdruk die de
regering had klaarliggen voor het geval zich een
gijzeling zou voordoen. Aan het slot van liet
interview beantwoordt de secretaris-generaal de
vraag waarom men de terroristen vrijuit heeft
laten gaan, terwijl zij gemakkelijk hadden kunnen
worden gedood. Hij geeft als zijn mening le kennen
dat hier daad, daders en algemeen belang tegen
elkaar zijn afgewogen, waarbij het algemeen
belang de doorslag heeft gegeven.

11
Flaschner, F.N. Comrnunity based courts.
Internationaljournal of offender therapy and
comparative criminology, l8ejrg., nr. 2,197’
blz. 164-170.

De schrijver is van mening dat van de gevange
straf slechts zelden een resocialiserende werki
uitgaat. Daarom is het volgens hem zinvol
alternatieven voor de vrijheidsstraf te bedenkt
die niet alleen de maatschappij beschermen,
maar ook de delinquent van recidive weer
houden.
Met het oog daarop juicht lu het toe dat vele
rechtbanken in de staat Massachusetts in plaai
van hen te vonnissen verdachten doorverwijze
naar instanties van maatschappelijk werk, zoa]
de AA of consultatiebureaus voor drugs. Deze
instanties zijn volgens hem beter in staat de
dader te resocialiseren dan de traditionele
gevangenisstraf. Hij gaat nader in op de manie:
waarop deze procedure in de praktijk
functioneert.

12
Haaren, Th.H. van. Problemen in de hedendaa
strafrechtspleging,
Proces, S3ejrg., nr. 11, november 1974,
blz. 233-236 (N.).

Dit is de weergave van een lezing op 1 oktober
1974 door professor Kempe gehouden ter
gelegenheid van het veertigjarig bestaan van he
Wlilem Pompe Instituut voor de Strafrechts
wetenschappen. Na eerst geschetst te hebben
hoe in tegenstelling tot in de dertiger jaren het
publiek momenteel de rechter niet meer ziet
als de wijze magistraat bij uitstek in wie men e
onbeperkt vertrouwen kan hebben, stelt de
spreker het discriminatoir karakter van liet
strafproces als fundamenteel probleem aan de
orde. Dit probleem acht hij in de huidige
maatschappij onoplosbaar en decriminalisering
en depenalisering zijn volgens hem slechts
symptoombestrjdingen.
Ook in de discussie die aansloot op zijn lezing
was en bleef de spreker pessimistisch ten
aanzien van de door hem gesignaleerde
discriminatie.

13
Haaren, Th.H. van. De positie van her
slachtoffer.
Proces, S3ejrg., nr. 11, november 1974,
blz.213-221 (N.).

Op 12 oktober 1974 hield de Minister van
Justitie een rede ter gelegenheid van de
oprichtingsvergadering van de afdeling
strafrechtspraak van de Nederlandse vereniging
voor rechtspraak. Dit artikel bevat onder meer
een weergave van deze rede, waarin de Minister
de voorgeschiedenis en de inhoud van het
wetsontwerp schadèfonds geweldsmisdrijven
samenvat. Vervolgens bespreekt hij enkele
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szwaren die tegen dit tvetsontwerp zijn gerezen
7 dient hij de tegenstanders van repliek. Zo is
j van mening dat, in tegenstelling tot wat de
itici beweren, de door hem voorgestelde
geling tvel degelijk een rechtsgrond kent.
evens merkt hij op dat wanneer slachtoffers
in geweldsmisdrijven niet langer in de kou
amen te staan de gevoelens van wraak die bij

bevolking leven jegens de dader wellicht
allen afnemen. In het ttveede gedeelte van dit
tikel doet de schrijver verslag van de discussie
ie volgde op de inleiding door de Minister.

4
ooyman, P., P. van der Kruys en H. Singer
ekker. Het Day Training Centre.
roces, 53e jrg., nr. 11, november 1974,
lz. 226-230 (N.).

e Engelse Criminal Justice Act van 1972 maakt
st mogelijk dat aan veroordeelden, die op
robation’ zijn gesteld, door de rechter de
orwaarde wordt opgelegd om maximaal

rstig dagen een Day Training Centre te
azoe ket7.
e veroordeelde moet deze voorwaarde vrijwillig
invaarden. Een Day Training Centre is feitelijk
n onagekeerde open gevangenis. De mensen
rrtoeven er overdag en slapen ‘s nachts thuis.
‘e schrijvers van liet artikel bezochten een
ergclijk centrum in Londen en geven hier dc
ieoretisehe en feitelijke opzet van liet
istituut weer.
e bezoekers zijn delinquenten die een groot
intal korte gevangenisstraffen achter de rug
ebben. Vaak zijn zij mensen met een slecht
anpassingsvermogen. In liet centrum waar zij
ioeten leren hun eigen probleemgebieden te
ntdckken, probeert men hen te bevrijden van
un verstarde gedragspatroon. Ook leert men
un gevoelens te uiten. De schrijvers menen dat
idien dc methode van het Day Training Centre
ruchten blijkt af te werpen hier een waardevol
Iternatief voor de gevangenisstraf is gevonden.

5
lather, L.M. Sorne determinants of the inethod
f case disposition: decision-making bj’ public
efenders in Los Angeles.
aw and society review, 8e jrg., nr. 2, winter
973, blz. 187-216 (U.S.A.).

ij liet merendeel van de strafzaken in Amerika
ekent de verdachte. In veel gevallen ligt één of
ndere vorm van plea bargaining’ ten grondslag
an deze bekentenis. In de literatuur wordt
ilea bargaining’ vooral verklaard uit het gvote
antal te behandelen zaken. De schrijver is van
aening dat liet belang van deze factor
verschat wordt.
n dit artikel wordt een onderzoek beschreven,
encht op de vraag: wat bepaalt of een zaak
fgedaan wordt via plea bargaining of een zitting.

De twee belangrijkste factoren bleken de ernst
van de zaak iii termen van te verwachten straf
na veroordeling en de mate waarin liet bewijs
overtuigend kan worden geleverd.
Aan de hand van deze twee factoren stelt de
schrijver een typologie op ten einde te illustreren
hoe een advokaat de beste strategie ontwikkelt.
Met literatutiropgave.

16
Mohanan, J. Toward undergraduate education
in the interface of mentat health and crirninal
justice.

Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, blz. 6 1-65 (U.S.A.).

Het strafrechtelijk systeem is op vele manieren
verbonden met de geestelijke gezondheidszorg.
Ook in liet onderwijs zou aandacht besteed
moeten worden aan deze samenhang.
In dit artikel wordt een universitaire cursus
beschreven waarin dit gebeurt. De cursus bleek,
hoewel ze moeilijk tvas, voor ‘undergraduates’
goed te volgen. De behandelde onderwerpen
bleken vaak aanleiding tot levendige discussies.
Met literatuuropgave.

17
Seaparone, M. Police interrogation in Italy.
The criminal law review, oktober 1974,
blz. 58 1-588 (GB.).

Sinds december 1969 is in Italid een wet van
kracht, die de bevoegdheden van de politie om
een verdachte te verhoren drastisch heeft
ingeperkt. Een verdachte die gearresteerd is mag
nu taiet meer door de politie worden ondervraagd,
maar alleen door de rechter, bij wie hij uiterlijk
achtenveertig uur na zijn arrestatie moet worden
voorgeleid. Een niet gearresteerde verdachte
mag de politie wel verhoren, maar alleen indien
er sprake is van dringende noodzaak. De
verdachte moet dan door de politie gewezen
worden op zijn zwijgrecht, terwijl zijn juridisch
raadsman de bevoegdheid heeft het verhoor bij
te wonen.
Op liet onderzoek ter terechtzitting kan de
verklaring van de verdachte tegenover de politie
als bewijsn7ateriaal tegen hem worden gebruikt.
De bevoegdheid van de politie om getuigen te
verhoren is niet ingeperkt. Dezen zijn verplicht
te verschijnen op liet politiebureau en moeten
de aldaar gestelde vragen beantwoorden. Aan
sommige getuigen heeft de wet echter een
verschomngsrecht toegekend. De schrijver
bespreekt ten slotte de argumenten van de
tegenstanders van de nieuwe wet, waarvan
sommigen menen dat de rechtspositie van de
verdachte nog niet voldoende is gewaarborgd.
Au deren daarentegen vrezen dat de politie een
slagvaardig wapen in de strijd tegen criminaliteit
uit handen is geslagen.



18
Sigler, J.A. Public prosecution in England and
Wales.
The criminal law review, november 1974,
blz. 642-65 1 (G.B.).

To tegenstelling tot vele landen op het continent
kennen Engeland en Wales geen centrale
instantie aaraan alleen en uitsluitend de taak
is opgedragen strafvervolgingen in te stelien.
Integendeel, allerlei overheidsinstanties, waarvan
de politie de voornaamste is, hebben deze
bevoegdheid. Zelfs een particulier kan, onder
bepaalde voorwaarden iemand strafrechtelijk
vervolgen.
Door dit gebrek aan centralisatie verschilt het
vervolgingsbeleid van de onderscheiden
instanties vaak aanzienlijk, ook al wordt min of
meer toezicht uitgeoefend door de Director of
Public Prosecutions. De schrijver keurt een
justitieel beleid dat onderling in haar beslissingen
ten aanzien van vervolging sterk verschilt af,
maar wil ook niet komen tot een al te ver door
gevoerde centralisatie. Hij stelt voor dat de
overheidsinstanties die nu de taak hebben
personen strafrechtelijk te vervolgen nog meer
gespecialiseerde beroepskrachten in dienst
nemen. Door deze professionalisering en
specialisatie zal men dan een beter vervolgings
beleid kunnen voeren.

19
Veen, Th.W. van. Eigen richting, noodweer en
nood weerexces.
Intermediair, l0ejrg., nr. 44, november 1974,
blz. 3-7 (N.).

In dit artikel wordt de rechtvaasdigingsgrond
noodweer uit liet algemeen deel van het Wetboek
van Strafrecht behandeld.
Opgemerkt wordt dat men de begrippen nood
weer en noodweereftes scherp moet onder
scheiden van eigen richting. Dit laatste is altijd
ontoelaatbaar en derhalve strafbaar. De moeilijk
heid is echter dat de grenzen tussen eigen
richting en noodweer niet altijd scherp zijn
afgebakend. De schrijver gaat nader in op de
vraag waar deze grenzen in de praktijk liggen en
doet dit mede aan de hand van concrete
gevalien die tot een rechterlijke uitspraak hebben
geleid. Daarbij is het verstandig voor ogen te
houden dat men tot bepaalde handelingen uit
noodweer slechts gemachtigd kan zijn, maar dat
men nooit tot een actieve zelfverdediging
verplicht is. Handelen uit noodweer is een laatste
redmiddel wanneer het onmogelijk is te vluchten
of de politie te alarmeren en af te wachten.

20
Viano, E.C. From dirpure rerrlemenr to mle
creation: The impact of a court decirion on t/ze
treatnzenr of c/zronic alcoholicr.
International journal of criminology and
penology, 2e jrg., nr. 3, augustus 1974,
blz. 275-288.

Het strafrecht wordt geacht vele functies te
vervullen: generale en speciale preventie,
resociahsatie etc. Osroniscbe alcoholisten
worden van oudsher ‘behandeld’ in of via liet
strafrechtelijk systeem.
De doelmatigheid van de ‘behandeling’ wordt
echter in twijfel getrokken en er wordt dan
ook naar alternatieven gezocht.
In dit artikel wordt bestudeerd hoe twee recht
bankbeslissingen over alcoholisme de wijze
waarop alcoholisten behandeld worden hebben
bdfnvhoed.
Met literatuuropgave.

Criminologie

21
Alper, B.S. Changing concepts of crime and
criminal policy.
International journal of criminology and
penology, 2ejrg., nr. 3, augustus 1974,
blz. 239-247.

tussen 1825 en 1970 werden meer dan
80 internationale conferenties geh ouden over
misdaad. Nog onlangs in 1972 pleitte de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor
directe maatregelen tegen de stijgende
criminaliteit.
In dit artikel, een lezing op 25 mei 1972 in het
Ministerie van Justitie in Japan gegeven geeft
de schrijver een overzicht van de veranderde
inzichten over criminaliteit en criminaliteits
bestrijding in de afgelopen decennia in Amerika.
Onderwerpen die de revue passeren zijn onder
andere statistieken, dark number-studies,
reclassering, ophossingspercentages, effecten
van gevangenisstraf en oorzaken van crimineel
gedrag.

22
Baayens, 1., en A. Weusten. Strukturele
relatirering van misdaad.
Kriminologenkrant, nr. 14, oktober 1974,
blz. 11-16 (N.).

Dit is een samenvatting van een doctoraal
scriptie, waarin de schrijvers het begrip misdaad
uit de morele sfeer halen en het verschijnsel
criminaliteit vanuit de bestaande maatsclsappe
lijke structuur verklaren. Zij stellen dat wij
leven in een kapitalistische maatschappij,
waarin het recht de macht van de heersende
klasse bestendigt.
Het zijn dan ook juist de belangen van de
bourgeoisie en het kapitalistiscls systeem die
door liet strafrecht worden beschermd. Dit
kapitalistisch systeem wordt verder in stand
gehouden door een justitieel apparaat dat een
instrument is van dè gevestigde orde. Het zijn
namelijk hoofdzakelijk personen uit de lagere
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Lassen die door toedoen van klassejustitie
orden veroordeeld en tot misdadiger
enoemd.

3
ach-Y-Rita, G. Habitual violence and
1f-muti1ation.
he American journal of psychiatry, 131e jrg.,
r. 9, september 1974, blz. 1018-1020.

ier wordt een psychiatrisch onderzoek
eschreven onder acht gedetineerden in een
eciale afdeling van een gevangenis in
alifornië. De onderzochten neigden niet alleen
leeds weer tot agressief gedrag, maar ook
robeerden zij herhaaldelijk zichzelf letsel toe
brengen. De schrijver ontdekte dat een

elangrjke oorzaak van dit ziektebeeld lag bij
en gemis aan affectie in de vroege jeugd. Deze
mgd werd bovendien gekenmerkt door
panningen in de gezinssituatie, waardoor het
md onder meer gevoelens van onveiligheid
ndervond.
tet literatuuropgave.

lach-Y-Rita, G., en A. Veno. Habitual violence:
profile of 62 men.
he American journal of psychiatry, 131e jrg.,

ir. 9, september 1974, blz. 1015-1017.

)e schrijvers verrichtten een onderzoek onder
en groep van 62 gedetineerden die in een
peciale gevangenis in Californië waren
eplaatst.
)eze gevangenis is alleen bestemd voor
lelinquenten die elders niet te handhaven zijn,
)mdat zij steeds weer gewelddadig gedrag
‘ertonen en een gevaar opleveren voor hun
nede-gedetineerden. Uit de resultaten bleek
lat de helft van de onderzoeksgroep pogingen
sad ondernomen zichzelf ernstig letsel toe te
)rengen. Velen van hen bleken organische
iersenbeschadigingen te hebben of leden aan
sallucinaties. Drie-en-vijftig percent kwam uit
en gezin waar de ouders regelmatig met elkaar
,ochten. De auteurs suggereren dat de door hen
anderzochte delinquenten in hun jeugd
vaarschijnljk zelf het slachtoffer zijn geweest
,an geweld van de zijde van hon ouders en dat
iit de bij hen aangetroffen hersenbeschadigingen
rou kunnen verklaren, die de oorzaak kunnen
rijn van labiel en anti-sociaal gedrag.

25
Rn tt Sverï. Ut&ïnningars brottsligh et.
Svensk juristtidning, 58e jrg., nr. 4, april 1973,
blz. 279-309.

Door de schrijfster is een criminologisch
onderzoek ingesteld naar het aantal delicten,
gepleegd door buitenlanders, welke in het
Zweedse bevolkingsregister als zodanig zijn
opgenomen în vergelijking tot die van de eigen
bevolking. Onderscheid is gemaakt naar de

nationaliteit, een bepaalde leeftijdsgroep en de
aard van het misdrijf. De criminaliteit wordt
bestudeerd, gemeten maar 1000 inwoners.
Enkele saillante punten. In het algemeen
vertonen de jeugdigen (de leeftijdsgroepen van
15-17 en van 18-20 jaar) een hoger
criminaliteitspercentage dan de oudere leeftijds
groepen. In deze leeftijdsgroepen blijkt het
percentage delinquenten bij de Zweden hoger
of ongeveer even hoog te liggen als bij de
buitenlanders. Bij personen boven 21 jaar blijkt
met betrekking tot het misdrijf tegen de persoon
en tegen de openbare orde het criminaliteits
percentage van de buitenlanders hoger te liggen
dan dat van de Zweden.
Ook werd nog een onderscheid gemaakt naar de
sexe; het blijkt dat het criminaliteitspercentage
van vrouwen beneden 40 jaar bij de buiten
landers gunstig afsteekt ten opzichte van de
Zweedse vrouwen, terwijl bij vrouwen boven de
40 jaar het criminaliteitspercentage van de
buitenlandse vrouwen ongunstiger ligt dan dat
van de Zweedse vrouwen. De belangrijkste
buitenlandse bevolkingsgroepen zijn Finnen,
Denen, Noren, Duitsers, Oostenrijkers,
Joegoslaven, Hongaren en Italianen. Bij de
buitenlanders bleken onderling grote verschillen
te bestaan wat betreft liet criminaliteits
percentage bij een gemaakt onderscheid naar
aard van liet delict. Een analyse van de
oorzaken is in het artikel verwerkt.

26
Domarens sociala tillhörighet.
Svensk juristtidning, 59e jrg., nr. 6/7,
juni-augustus 1974, blz. 459 -474.

Na een beschouwing van de sociologische
studies over de maatschappelijke gebondenheid
van de rechter, gelijk deze naar voren komt in
de boeken van W. Kaupen: ‘Die Hüter von Recht
und Ordnung’, W. Naucke: ‘Uber die juristische
Relevanz der Sozialwissenschaften’ en W. Richter:
‘Zur Bedeutung der Herkunft des Richters für
die Entscheidungsbildung’, stelt de schrijver de
vraag aan de orde in hoeverre klassejustitie
voorkomt, in hoeverre en in welk opzicht
afkomst, opleiding en vorming onbewust van
invloed zijn op de rechtsbeslissingen, die
genomen worden.
In het bijzonder wordt de strafrechter in het
onderzoek betrokken.
Een der conclusies luidt: De rechter moet zijn
standpunt bepalen met betrekking tot mensen,
die op de een of andere wijze maatschappelijke
probleemgevallen geworden zijn. De rechter
ontmoet deze mensen in een laat stadium,
wanneer het dikwijls moeilijk zo niet onmogelijk
is om nog iets constructiefs te ondernemen.
Hieruit vloeit reeds voort dat zijn werkzaamheid
als weinig constructief naar voren komt,
bijvoorbeeld ten opzichte van de maatschappe
lijk werker. Toch zal het tot een juiste rechts
pleging behoren, dat de rechter naast de taak
van de algemene preventie ook in zijn
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beschouwingen betrekt de essentiële problemen
van de maatschappelijke klasse, waartoe de dader
behoort. Kennis der maatschappij in al zijn
sociale geledingen is onmisbaar voor de straf
rechter, die veelal wordt beïnvloed door
afkomst, milieu en opleiding. Ook loopbaan en
persoonlijke instelling zijn factoren die zijn
besluitvorming mede bepalen.

27
Gevangenen.
Kriminologenkrant, nr. 14, oktober 1974,
blz. 3-11 (N.).

Dit artikel is van de hand van Natlsan Weinstock
en is oorspronkelijk in het Frans versclsenen in
Pro Justitia, nr. 3 en 4. In Weinstock’s visie is
het strafrecht het middel van de bestaande orde
om in een kapitalistische klassemaatschappij de
eigen positie veilig te stellen. Het strafrecht
keert zich daarom tegen personen uit de lagere
sociale klasse. Weinstock beschrijft in een
historisch overzicht hoe in Iset mercantilistiscls
kapitalisme de sociale underdogs als
goedkope arbeidskrachten werden uitgebuit in
gevangenissen die in feite staatsindustrieën
waren. Na de opkomst van het industriële
kapitalisme heeft de heersende klasse deze
goedkope staatsindustrieën niet meer nodig,
omdat zij genoeg heeft aan industriecentra in de
grote steden. Toch is de gevangenis tot op de
dag van vandaag blijven bestaan. De verklaring
die Weinstock Isier voor geeft komt er op neer
dat in onze kapitalistische maatschappij
criminaliteit een kwestie is van benoeming door
de machthebbers. Het strafrechtelijk apparaat
zoekt zondebokken die door haar het stigma van
delinquent opgedrukt krijgen. Deze zondebokken
fungeren dan als het ware als bliksemafleiders
waar de sociale krachten in de samenleving zich
tegen richten. Zodoende blijft de positie van de
heersende klasse onaangetast.
Met literatuuropgave.

28
Hindelang, M. J. The uniform crime reports
revisited.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, blz. 1-17 (U.S.A.).

De ‘Uniform crime reports’ (U.C.R.) zijn
Amerika’s meest bekende, meest gebruikte, maar
ook meest bekritiseerde criminaliteitsstatistieken.
Ondanks deze kritiek zijn er weinig pogingen
ondernomen de bezwaren van de door de F.B.I.
samengestelde U.C.R. hard te maken door een
vergelijking te maken met andere gegevens. In
dit artikel wordt dit wel gedaan. De U.C.R.
worden vergeleken met gegevens over moorden
verzameld door Iset ‘Center for Health statistics’
en met gegevens van een in 1969 uitgevoerd
slachtofferonderzoek. Zowel de U.C.R. als de
gegevens uit andere bronnen leveren hetzelfde
beeld op met betrekking tot het aantal moorden
en de criminaliteitsdichtheid van diverse regio’s.

Aan het slot van het artikel worden enkele in
literatuur voorgestelde wegingsprocedures ter
verkrijging van een criminaliteitsindex, met
elkaar vergeleken.
Met literatuuropgave.

29
Jougman, R.W., en P.F. Cats. Deontwikkelin
van de jeugdkriminaliteit in Nederland van
1950—19 70.
Nederlands tijdschrift voor cdminologie,
l6ejrg., nr. 4, september 1974, blz. 154-165.

Naar aanleiding van de recente discussies over
al dan niet stijgende criminaliteit hebben de
schrijvers enig feitenmateriaal geanalyseerd ove
misdrijven gepleegd door jongeren in de period
1950—1970. Op grond daarvan komen zij tot d
conclusie dat de ongenuanceerde stelling dat di
criminaliteit stijgt, vervangen dient te worden
door de opvatting dat vrijwel alle typen
misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht
stijgen onder de leeftijdsgroep van twaalf tot
twintig jaar. Daarbij gaat het dan speciaal om
de jongens. Over de aard van de gepleegde
misdrijven kan volgens hen gezegd worden dat
criminaliteit in ons land voor het overgrote dec:’
betekent: vermogenscriminaliteit. Een
opmerkelijk feit dat zij ten slotte nog signalerer
is dat sinds 1955 de daders gemiddeld steeds
jonger worden.

30
Marvit, R.C., J. Eind en D.G. McLaughlin. Ure
of videotape to induce attitude change in
delinquent adolescents.
The American joumal of psychiatry, l3lejrg.,
nr. 9, september 1974, blz. 996-999.

De auteurs beschrijven een experiment met
delinquente jongeren te Hawaii die deelnamen
aan groepstherapie en waarbij iedere zitting
opgenomen werd op een video-taperecorder.
Zodoende konden de deelnemers op een
t nscherm hun eigen gedrag waarnemen.
Aanvankelijk had dit tot gevolg dat hun gevoel
voor eigenwaarde daalde en zij hun
zelfvertrouwen verloren. Langzamerhand
echter raakten zij deze negatieve gevoelens
kwijt door de onderlinge steun die zij van
elkaar ondervonden. Ten slotte slaagden zij
erin een meer realistisch beeld te verkrijgen
zowel van zichzelf als van de buitenwereld,
waartegen zij een minder vijandige houding
aannamen.
Met literatuuropgave.

31
Miluünovic, M. Contemporary criminological
thought: tnain trends in contemporary
criminology.
International journal of criminology and
penology, 2e jrg., nr. 3, augustus 1974,
blz. 213-223.
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In dit artikel bespreekt de schrijver een drietal
problemen binnen de hedendaagse criminologie.
Deze problemen corresponderen met een
drietal stromingen.
Besproken en vergeleken worden: de stereo-
typering van de delinquent en stigmatisering,
de persoonlijkheid van de delinquent en
typologieën en evaluatie van het strafrechtelijk
systeem.
Aan het slot van het artikel geeft de schrijver
zijn eigen visie, een marxistische benadering.

32
Rupprecht, R. Kriminalstruktur.
Kriminalistik, 28e jrg., ar. 11, november 1974,
blz. 48 1-489 (B.R.D.).

In de criminologische literatuur worden
diverse kenmerken van delicten en delinquenten
beschreven. De terminologie die daarbij
gehanteerd wordt loopt nogal uiteen.
In dit artikel voert de auteur de term
criminaliteitsstructuur (Kriminalstruktur) in,
als verzamelbegrip voor de kenmerken. Gedoeld
wordt op de verdeling naar plaats en tijd van
delict en delinquenten. Diverse criminografische
gegevens die onder dit verzamelbegrip vallen
worden nader toegelicht, mede aan de hand van
uitgewerkte voorbeelden.

33
Sagel-Grande, 11.1. Stroftoemeting sociologisch
beschouwd.
Delikt cn deinkwent, 4e jrg., nr. 8, oktober
1974, blz. 409 -418 (N.).

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven
dat tot doel had de psychologische en
maatsclsappeijke factoren op te sporen die de
rechter beïnvloeden bij zijn beslissing over de
strafmaat. Het experiment werd verricht in
1968 in West-Duitsland. Aan 500 van de 674 in
functie zijnde Beierse rechters werden vragen-
formulieren toegezonden. Van de 302 terug
gezonden formulieren konden 276 worden
gebruikt. De rechters moesten hun mening
weergeven over strafrechtelijke problemen en
over de ecnnomisclse en sociale politiek.
Tevens moesten zij vragen beantwoorden over
hun persoon (leeftijd, geslacht enz.). Ten slotte
werden hun twee fictieve gevallen voorgelegd
waarin zij de strafmaat moesten bepalen. De
Isypothese dat rechters naarmate zij meer
autoritair zijn zwaarder straffen kon niet
worden bevestigd. Verder konden de
onderzoekers onder meer vaststellen dat
naarmate de rechters meer autoritair en
conservatiever zijn de vergeldingsgedachte bij
hen meer op de voorgrond treedt dan de
speciale preventie.
De auteur van dit artikel levert ten slotte kritiek
op het feit dat de onderzoekers de rechters
fictieve gevallen ter beoordeling voorlegden,
terwijl de straftoemeting een gebied is dat zich

voör het onderzoek met behulp van fictieve
gevallen slecht leent.

34
Sehmid, R. Forschungsvorhaben Bilanz
kriminalitdt.
Kriminalistik, 28ejrg., nr. 11, november 1974,
blz. 495 -497 (B.R.D.).

In dit artikel worden de resultaten beschreven
van een onderzoek naar economische delicten
vallend onder de noemer ‘Bllanzkriminalitdt’,
dit wil zeggen het opzettelijk foutief opmaken
van een balans.
Slechts 34 zaken konden worden onderzocht.
De schrijver waarschuwt dan ook tegen
generaliseringen.
Het schadebedrag voor deze 34 zaken bedroeg
87,5 mijoen DM. Enkele van de andere
resultaten waren: de strafrechtelijke behandeling
duurt zeer lang; de délicten kwamen niet via
gericlste opsporing maar door aangifte aan het
licht; de opleiding van zowel poltie als O.M. is
onvoldoende voor een adequate behandeling
van deze delicten.

35
Teutsch, J.M., en C.K. Teutsch. Victimology:
an effect of consciousness, in terpersonal
dynamks and human physics.
International journal of criminology and
penology, 2ejrg., nr. 3, augustus 1974,
blz. 249-274.

Daders en slachtoffers worden over het
algemeen besclsouwd als individuen die elkaar
slechts hij toeval ontmoeten maar overigens
onaffiankeijk van elkaar functioneren. De
schrijvers ontwikkelen in dit artikel een geheel
andere visie.
Of iemand slachtoffer wordt is niet afisankeijk
van psychologische maar van fysische factoren
zoals ontwikkeld door Newton, Einstein e.d.
en door de auteurs geherdefinieerd in Mens
fysica (Human physics). Ieder heeft een uniek
‘basic inner direction’ (BID) tot stand gekomen
door erfelijke, onbewuste, onderbewuste en
bewuste factoren. Deze BID bepaalt de levens-
loop, maar is wel bdtnvloedbaar. De moord op
president Kennedy wordt door de auteurs
als illustratie gebruikt om aan te tonen dat deze
moord voorspelbaar en dus te voorkomen was.
De rol van het slachtoffer, zijn vrouw, de
moordenaar en zijn opvolger worden uitvoerig
besproken.
Met hiteratuuropgave.

36
Werff, C. van der. Snelheid van berechting en
recidive.
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 9, november
1974, blz. 472-485 (N.).

De schrijfster stelde een onderzoek in naar een
mogelijk verband tussen de sneliseid van
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berechting en liet opnieuw plegen van delicten.
Haar onderzoekgroep bestond uit een
steekproef van 2037 personen die in 1966
terzake van een misdrijf waren veroordeeld.
Het bleek dat geen verband kon worden
aangetoond tussen het lang uitblijven van een
berechting enerzijds en recidWe anderzijds.
Noch hij de groep als geheel, noch bij elk van
de onderscheiden delictsoorten was een
dergelijke relatie te vinden. Aangezien een
berechting zelden plaats vindt binnen acht
weken na het plegen van liet delict of binnen
vier weken na de inschrijving van de zaak bij
liet parket, valt fietste zeggen over liet speciaal
preventieve effect na de berechting binnen
bijvoorbeeld één of twee weken na het begaan
van het delict. Verder kwam in dit onderzoek
naar voren dat tegen negen procent van de
verdachten voor hun berechting een nieuwe
strafzaak aanhangig werd gemaakt.

37
Wilkinson, K. T/te braken famity and jui’enite
delinquency: zeientific explanation or ideology?
Social problems, 21e jrg., nr. 5,juni 1974,
blz. 726-739 (U.S.A.).

Hier wordt een overzicht gegeven hoe in deze
eeuw de sociologen gedacht hebben over de
relatie tussen gezinnen met gescheiden ouders
en jeugddelinquentie. Aan de hand van dit
overzicht toont de schrijfster aan dat de wijze
waarop men dit probleem heeft benaderd
voornamelijk is bepaald door culturele en
ideologische vooroordelen ten aanzien van de
functie van het gezin in de samenleving.
Zo kende men in het begin van deze eeuw een
overdreven waarde toe aan deze functie en in
die tijd nam men dan ook een absolute causale
relatie aan tussen het gezin met gescheiden
ouders en misdadigileid. Later, toen de positie
van liet gezin als minder belangrijk werd
bezien, raakte men minder overtuigd van een
dergeljkesamenh ang. Hoewel tegenwoordig
onder sociologen de belangstelling voor het
gezin waarvan de ouders gescheiden zijn als
oorzaak van delinquentie is toegenomen, is
deze aandacht nog steeds gering. De schrijfster
verklaart dit uit het feit dat de sociologen van
nu minder bezwaren hebben tegen een
onvolledig gezin en nogal scpptisch staan
tegenover individueel-psychologische
verklaringen van criminaliteit.
Met literatuuropgave

Na een kort overzicht van de literatuur over
gewelddadigheden in gevangenissen, beschrijven
de auteurs in dit artikel een onderzoek waarbij
zij een causaal model ontwikkelen en toetsten.
Gegevens werden verzameld betrekking hebbenc
op 55 staatsgevangenissen in North-Carolina.
(29 voor delinquenten die misdrijven hadden
begaan en 26 voor hen die voor overtredingen
waren veroordeeld). Slechts 3 van de 7
onafhankelijke variabelen bleken in beide
soorten gevangenissen met het vôârkomen van
gewelddadigheden samen te hangen: het
percentage delinquenten veroordeeld voor
agressieve delicten, het percentage delinquenten
veroordeeld tot één jaar of langer en de datum
waarop over ‘parole’ werd beslist. Verder bleek
dat de variabele ‘bezoek’ (liet percehtage
gedetineerden dat ten minste drie maanden
geen bezoek had gehad) op zowel individueel
niveau als per gevangenis samenhingen met
agressief gedrag in de gevangenis.
Met literatuuropgave.

39
Epstein, D., S. Rolfe, e.a. Volunteers in
correction: en effective resource.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, l8ejrg., nr. 2,
1974, blz. 171-177.

In dit artikel wordt beschreven line in een
gevangenis in Massachusetts vrijwilligers werden
ingeschakeld bij maatschappelijk werk onder
gedetineerden. Het project begon in februari
1971 en duurde één jaar.
Iedere vrijwilliger kreeg één gedetineerde
toegewezen die hij moest begeleiden. Dit contac
werd later na de vrijlating voortgezet. Hoewel
de gedetineerden qua maatschappelijke achter
grond enorm verschilden van de vrijwilligers
ontstond er toch meestal een persoonlijke
band tussen beiden. Juist dit intermenselijk
contact hielp vele delinquenten heen over de
moeilijkheden die zij na hun detentie in de
maatschappij ondervonden. Nog geen tien
procent van hen recidiveerde.

40
Gennaro, Di G., en E. Vetere. The crisis of the
concept of coirectional treatment.
International journal of criminology and
penology, 2ejrg., nr. 3, augustus 1974,
blz. 295-314.

Gevangeniswezen

38
Etlis, D., H.G. Grasmick en B. Gilman. Violence
in prisons: a sociological analysis.
American journal of sociology, 8üejrg., nr. 1,
juli 1974, blz. 16-43.

Ondanks de hoge verwachtingen over de
resultaten van empfrisch criminologisch
onderzoek is de strafrechtelijke behandeling
sinds de tweede wereldoorlog niet wezenlijk
veranderd.
De schrijvers gaan in dit artikel in op de
mogelijke oorzaken hiervan. Zij bespreken de
traditionele behandelingswijzen van delinquenter
de daaraan ten grondslag liggende ideeën en de
effecten.
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aarnaast besteden zij aandacht aan de
eersende opvattingen over oorzaken van
slinquent gedrag.
en slotte pleiten zij voor een grotere
etrokkenheid van de samenleving met het
vangeniswezen.
Let literatuuropgave.

xatcosM, P.C., en K. Scheuerman. Incarcerated
ale and female offenders’ perceptions of their
rperiences in the criminallustice systern.
urnal of criminaljustice, 2e jrg., nr. 1,

Dorjaar 1974, blz. 73-78 (U.S.A.).

het hier beschreven onderzoek worden de
rvaringen van mannelijke en vrouwelijke
edetineerden vergeleken. Een steekproef van
2$ van de ongeveer 2000 mannelijke
edetineerden in een staatsgevangenis en 95
an de 450 vrouwen uit eveneens een staats
evangenis werd gevraagd naar ervaringen
[jdens arrestaties, met advocaten, reclassering
tc.
Let bleek dat een hoog percentage van de
ndervraagden (90 procent van de mannen en
0,5 procent van de vrouwen) negers waren.
‘elen hadden een geringe vooropleiding en
iaren herhaaldelijk met politie en justitie in
anraking geweest.
lun oordeel over het strafrechtelijk systeem
,as overwegend negatief: de vonnissen vond
en te zwaar en men was ontevreden over
e advocaten. De algemene overtuiging was, dat
et voor iemand die arm is, onmogelijk is om in
Lmetika een eerlijk proces te krijgen.
tet literatuuropgave.

erkuhn, 0. Berufsausbildung von Straf
efangenen aus der Sicht des Aufsichtsbeamten.
eitschrift für Strafvoilzug, 23e jrg., nr. 2,
uli 1974, blz. 88-90 (B.R.D.).

n de Duitse strafmrichting Zweibrücken bestaat
Le mogelijkheid voor gedetineerden om een
akopleiding te volgen en daarin een diploma te
ehalen. Hieraan kunnen alle gevangenen uit de
londsrepubllek deelnemen. Zij worden dan
ijdelijk overgeplaatst naar deze gevangenis. In
lit artikel worden de spanningen beschreven die
le bewaarders ondervinden ten gevolge van het
èit dat bij dit experiment de nadruk niet ligt
p de traditionele aspecten van rust en orde. In

tun negatieve houding ten aanzien van dit
xperiment worden zij nog versterkt wanneer
:ij zien dat vele gedetineerden door gebrek aan
loorzettingsvermogen later in de Vrije
naatschappij mislukken.

43
Pittman, J.T., en P. Gray. Evaluation of prison
systems.
Journal of criminaljustice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, blz. 37-54 (U.S.A.).

Onderzoek naar de effectiviteit van diverse
resocialisatieprogramma’s heeft laten zien dat
dergelijke programma’s weinig invloed hebben
op toekomstige recidive. De overheid is dan
ook niet erg geneigd geld te steken in de
uitvoering van nieuwe voorstellen.
In dit artikel wordt een kwantitatieve methode
besproken die het mogelijk maakt alternatieve
behandelingsmethoden en -straffen te evalueren
voordat deze in feite zijn ingevoerd.
Hoeksteen van deze methode is de, op basis van
onderzoek vastgestelde of geschatte, kans dat
delinquenten van het ene subsysteem van het
strafrechtelijk systeem overgaan in het andere
subsysteem (bijvoorbeeld van gedetineerd naar
voorwaardelijk in vrijheid gesteld).
Daarnaast worden in liet beschreven Mahov
model de kosten verbonden aan arrestatie,
berechting, tenuitvoerlegging e.d. verdisconteerd.
Met literatuuropgave.

44
Rehn, G. Die Eingeschiossenen uid ihre Sexual
problerne.
Zeitscliritt fûr Strafvoilzug, 23e jrg., nr. 2,
juli 1974, blz. 94-100 (B.R.D.).

De schrijver vraagt aandacht voor de sexuele
nood van gedetineerden. Hij benadrukt dat
juist deze problematiek hen sociaal nog meer
isoleert en daarom meent hij dat gevangenen
hun vrouwen en vriendinnen moeten ontvangen
zonder dat hierbij toezicht aanwezig is. In de
huidige gecentraliseerde gevangenisstructuur zou
dit echter onaanvaardbare risico’s met zich
mee brengen en daarom doet hij voorstellen
gedetineerden onder te brengen in kleine
wooneenheden, waar het gemakkelijker is
toezicht op hen uit te oefenen. Tevens zal dan
een intensiever contact tussen bewakend
personeel en gedetineerden onstaan, zodat tussen
beiden een vertrouwensrelatie kan groeien.

45
Suedfeld, P. Solitary confinernent in the
correctional setting: goals, problems and
suggestions.
Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology methods and therapy,
20e jrg., nr. 3, 1974, b[z. 10-20 (U.S.A.).

Niet in alle gevallen wijst de schrijver eenzame
opsluiting bij de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf af. Zo acht hij isolatie wel
toelaatbaar als middel tot resocialisatie van een
gedetineerde. Deze krijgt volgens hem in
eenzaamheid alle gelegenheid rustig tot
zichzelf te komen, hetgeen een belangrijk



onderdeel kan zijn van een therapie. Voorwaarde
is dan wel dat van deze cellulaire afzondering
geen misbruik wordt gemaakt en dat zij
humaan blijft. Tevens dient men volgens de
schrijver te bedenken dat de éne mens heel
verschillend reageert op isolatie dan de ander.
Met literatuuropgave.

46
Viotent and dangerous men in British prisons:
dispersal policy.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, 18e jrg., nr. 2, 1974,
blz. 192-195.

Dit is een verkorte weergave van een rede, op
11 mei 1973 gehouden door de Britse Minister
van Binnenlandse Zaken. Hierin verklaart deze
zich een tegenstander van de door sommigen
voorgestelde maatregel alle gevaarlijke
gedetineerden in een afzonderlijke gevangenis
onder te brengen. In een dergelijke inrichting
immers zullen de spanningen extra hoog
oplopen en zal het gemakkelijk tot een explosie
komen. De minister maakt vervolgens enkele
maatregelen bekend welke liet juist mogelijk
zullen maken dat gevaarlijke misdadigers meer
verspreid zullen worden over de strafinrichtingen.
Dit zal dan echter wel zodanig gebeuren dat zij
onmiddellijk kunnen worden geïsoleerd, indien
zij moeilijkheden veroorzaken.

47
Williams, E.W. The current role of the
psychotogist in the criminol justice system.
Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology methods and therapy,
20e jrg., nr. 3, 1974, blz. 25-27 (U.S.A.).

Pas sinds enkele jaren heeft de psycholoog zijn
intrede gedaan in het Amerikaanse gevangenis
wezen. Daarom voelt hij zich nog vaak onzeker
over de door hem te verrichten taak. Hem
worden wel officiële richtlijnen gegeven door
de overheid, maar de praktijk stelt vaak heel
andere eisen. De schrijfster geeft hier in het
kort weer hoe een klinisch psycholoog in liet
gevangeniswezen optimaal kan fungeren.
Allereerst moet hij het vertrouwen zien te
winnen van de gedetineerden, ten tweede dient
hij goede en vriendschappelijke relaties te
onderhouden met het personeel van de
strafmrichting en ten derde is het belangrijk
dat hij bemiddelt tussen staf en gevangenen.
Deze laatsten immers moeten elkaar wederzijds
leren kennen en begrijpen.
Met literatuuropgave.

Reclassering

48
Bratter, Th. E. Guardian, behavioral engineer,
advocate, friend: humanistic roles for
probation officers.
Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology methods and therapy,
20e jrg., nr. 3, 1974, blz. 1-9 (U.S.A.).

De schrijver is van mening dat de jonge
delinquent van tegenwoordig agressiever is dan
vroeger. In onze turbulente samenleving kan
hij moeilijk zijn weg vinden, hij geraakt in een
identiteitscrisis en vervreemdt van zichzelf en
de maatschappij. Wanneer hij onder toezicht
van de reclassering wordt gesteld dient het
doel van deze supervisie het aankweken van
verantwoordelijkheidsbesef te zijn. In dit
artikel wordt aangegeven hoe dit proces kan
verlopen in vier fasen. In de eerste fase is er
sprake van voogdij, waarbij het gezag dat de
reclasseringsambtenaar heeft over zijn cliënt
wordt benadrukt. In de overige stadia krijgt
dit aspect geleidelijk aan steeds minder
aandacht en vervult de reclasseringsambtenaar
achtereenvolgens de rol van gedragstherapeut,
maatschappelijk hulpverlener en vriend van
zijn cliënt.
Met literatuuropgave.

49
Lippenmeier, N. Motivation des Bewöhrungs
hetfers als em Ansatzpunkt für Supervision.
Bewëhrungshilfe, 21e jrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 199-206 (B.R.D.).

Het werk van de reclasseringsambtenaar wordt
gekenmerkt door moeilijkheden van bijzondere
aard. Zo is hij niet alleen hulpverlener voor
zijn cliënt, maar ook moet liii de daarmee in
strijd zijnde functie van toezichthouder
vervullen. Ook conflicten van persoonlijke aard
kunnen zich bij hem voordoen in het contact
met de cliënt. Niet alle reclasseringsambtenaren
zijn helaas voldoende gemotiveerd deze
moeilijkheden liet hoofd te bieden en zich in
te leven in de problematiek van hun cliënt. De
schrijver juicht liet daarom toe dat
tegenwoordig in de Bondsrepubliek de
mogelijkheid bestaat dat reclasseringsmede
werkers een supervisor krijgen. Diens taak is
het de reclasseringsmensen te begeleiden, hun
moeilijkheden te bespreken en hen te leren hoe
zij met hun cliënten een vertrouwensrelatie
moeten opbouwen. Wanneer dit laatste
optimaal is verwezenlijkt, nemen de resultaten
van het reclasseringswerk toe en raakt de
reclasseerder beter gemotiveerd voor zijn werk.
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50
Mans, A.J., en E. Molenaar. Voorlichting:
Januskop van de reclassering.
Proces, S3ejrg., nr. 11, november 1974,
bis. 221-226 (N.).

De schrijvers analyseerden vijfentwintig voor
lichtingsrapporten die in het jaar 1973 door
reclasseringsmedewerkers aan de rechterlijke
macht ter hand waren gesteld. Het viel hen op
dat van een vertrouwensrelatie tussen
rapporteur en cliënt moeilijk sprake kan zijn,
aangezien de verdachte meestal werd
beschreven als een op zichzelf staand object,
niet als een subject dat panticipeert in
intermenselijke relaties. Voorts viel bij de
desbetreffende rapporteurs de neiging te
bespeuren hun cliënten in te delen in bepaalde
hokjes en schema’s. Tekenend was dat maar
weinig voorlichters de verdachten met hun
naam aanduidden. De schrijvers bepleiten aan
het slot van hun artikel een wijze van
rapportage die de cliënt meer ziet in interacüe
met zijn omgeving. Een dergelijke benadering
accentueert dat de rapporteur geen
onpartijdige, objectieve waarnemer kan zijn,
maar daarentegen betrokken is bij het
beschrijven van de gebeurtenissen die tot het
delict hebben geleid.

Psychiatrische zorg

51
Goudsmit, W. Zur Kritik en der psycho
therapeutisch en Behandlung.
Bewëhrungshilfe, 21e jrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 171-177 (BRD.).

De schrijver gaat in op een artikel van de hand
van professor Schneider in een eerder nummer
van hetze Ifde blad. Hierin had deze de stelling
geponeerd dat men delinquenten zoveel
mogelijk in vrijheid dient te behandelen te meer
daar psychotherapie met misdadigers in een
gevangenissituatie weinig zin heeft en geen
effect sorteert. De auteur is liet eens met
Schneiders opvatting dat men delinquenten
zoveel mogelijk buiten de gevangenis moet
houden. Met diens mening dat intra-murale
psychotherapie met gevangenen zinloos is kan
In zich echter niet verenigen. De opmerkingen
die Schneider maakt over psychotherapie doen
volgens hem een reeks misverstanden ontstaan
en getuigen van weinig kennis omtrent deze
matede. Punt voor punt weerlegt de schrijver
de door Schneider aangevoerde argumenten en
hij wijst op resultaten die men in Nederland
heeft weten te behalen met delinquenten die
ter beschikking van de regering zijn gesteld.
Met literatuuropgave.

52
Gray, W., en L.R. Gray. (‘ourt clinic therapy:
thecry and practice.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, 18e jrg., nr. 2, 1974,
blz. 143-152.

De auteurs beschrijven hoe zij in een forensisch
psychiatrische kliniek jeugdige dëlinquenten
behandëlen door middel van gezinstherapie.
Dit houdt in dat men het hele gezin waarin de
patiënt opgroeit in de therapie betrekt. De
leiding van deze groepstherapie waarbij alle
gezinsleden aanwezig zijn betust bij twee
therapeuten. De bedoeling is dat de deel
nemers aan deze therapie leren te functioneren
als een normaal gezin met normale verhoudingen.
Met titeratuuropgave.

53
Rizzo, N.D. Unique aspects of the
Massachuserts court clinics program.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, l8ejrg., nr. 2, 1974,
blz. 159-163.

Aan vele rechtbanken in de Amerikaanse staat
Massachusctts is een psychiatnitehe kliniek
verbonden, welke zich bevindt in het gerechts
gebouw. In ieder stadium van liet strafproces
kan de rechter een verdachte naar deze kliniek
verwijzen. Ook de reclassering kan dit doen met
cliënten die onder haar toezicht zijn gesteld.
De auteur beschrijft in dit artikel achtereen
volgens de organisatie van deze forensische
klinieken en de manier waarop zij functioneren.
Hij benadrukt dat de kliniek wel nauw moet
samenwerken met de rechtbank, maar toch een
van haar onafhankelijke positie ihoet innemen.
Ook samenwerking met de reclassering is van
groot belang.
Met literatuuropgave.

54
Rizzo, N.D. Strategies of interviewing in the
court dlinic.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, l8ejrg., nr. 2, 1974,
btz. 121-135.

De schrijver is als forensisch psychiater
verbonden aan een rechtbank in een stad in
Massachusetts, Het is zijn taak psychisch
gestoorde delinquenten reeds tijdens de straf-
procedure psychiatrische bijstand te verlenen
en zo recidive te voorkomen. In dit artikel laat
hij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
zien hoe de therapeut met zijn patiënt dient om
te gaan. De door hem beschreven gevalien zijn
onderling zeer verschillend, maar telkens blijkt
dat men als psychiater de beste resultaten boékt
door een directe persoonlijke relatie met de
patiënt op te bouwen. Daartoe is onder meer
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nodig dat de geneesheer van te voren reeds
zoveel mogelijk weet over zijn patiënt en zich
de doeleinden van de therapie goed bewust is.
Met literatuuropgave.

55
Tardiff, K.J. A survey ofpsychiatrists in Boston
and their work with violent patientr.
The American journal of psychiatry, 131e jrg.,
nr. 9, september 1974, blz. 1008-1011.

Tot nu toe is in de Verenigde Staten weinig
onderzoek gedaan onder psychiaters die
patiënten met agressief gedrag extra-muraal
behandelden. De schrijver vroeg 403 psychiaters
in Boston door middel van een enquête naar de
therapie die zij toepasten op gewelddadige
patiënten. Het bleek dat de meeste psychiaters
helemaal geen agressieve patiënten behandelden.
Zij die dit wel deden waren meestal aan de jonge
kant of nog in opleiding. Weinig werd gedaan
aan groeps- en gezinstiserapie, hetgeen opvallend
is wanneer men bedenkt dat gewelddaden veelal
het gevolg zijn van een communicatiestoornis
tussen dader en slachtoffer. De voorkeur van de
meeste psychiaters ging uit naar individuele
psychotherapie en het toedienen van
medicamenten. Om de psychiaters beter in staat
te stellen gewelddadig gedrag te behandelen en
te voorkomen is volgens de schrijver verder
onderzoek noodzakelijk.
Met literatuuropgave.

56
Whiskin, F.1. Treatbig depressed offenders in
the court clinic.
International journal of offender therapy and
comparative criminology, 18e jrg., nr. 2, 1974,
blz. 136-142.

jeugddeinquentie, de opname van minderjarige
delinquenten in kinderinternaten, reclasserings
hulp aan verslaafden aan drugs, de pedagogische
aspecten van de strafrechtstoepassing, de sociaal
pedagogische hulp door de reclassering tijdens
liet proces en de gedragspsychologische aspecten
die zich voordoen bij verslaving aan verdovende
middelen.

58
Junger-Tas, J. Nieuwe ontwikkelingen in de
Belgische jeugdbescherrning.
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en
welzijnswerk, 28e jrg., nr. 19, november 1974,
blz. 361-364 (N.).

De schrijfster is van mening dat men in België
met de wet op de jeugdbescherming van 1965
nieuwe wegen heeft willen inslaan naar sociale
bescherming van jongeren door onpedagogisclie
straffen te vermijden en door het nemen van
meer opvoedende beschermingsmaatregelen.
Een bezwaar van deze wet is echter dat de
rechtspositie van het kind door liet pater
nalistische beschermingsbegrip zeer zwak
blijft.
Het is daarom volgens de schrijfster toe te
juichen dat België thans alternatieve vormen
van hulpverlening kent die preventie en sociale
bescherming van jongeren beogen zonder dat
zij met de justitie in aanraking komen. Zij
geeft een indruk van het werk dat deze
alternatieve instanties verrichten.
In haar slotbeschouwing doet de schrijfster
enkele voorstellen die onder meer de rechts
positie van het kind zullen verbeteren en pleit
zij voor tolerantie ten aanzien van afwijkend
gedrag in de samenleving.

De schrijver is van mening dat depressieve
gevoelens veelal de oorzaak zijn van het
anti-sociale gedrag van delinquenten. Hij licht
dit toe aan de hand van vier voorbeelden uit zijn
praktijk van forensisch psychiater.
Met literatuuropgave.

Kinderbescherming

57
Abel, P. Zwölfte nordrheinische Studien woche
für Jugendkrirninalrech tspflege.
Bewëhrungshilfe, 21e jrg., m. 3, juli 1974,
blz. 219-231 (BRD.).

Van vijf tot negen november 1973 werd te
Königstvinter door de Duitse vereniging voor
kinderrechtspraak een studieconferentie
belegd. Kinderstrafrecht en maatschappelijke
hulp aan minderjarigen waren liet thema.
Verschillende onderwerpen werden door diverse
sprekers behandeld. Onder andere waren dit

Politie

59
Cooper, T. L. Professionalization and
unionization of police: a deiphi forecast on
police values.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, blz. 19-35 (U.S.A.).

In dit artikel wordt de toepassing beschreven
van een quasi-experimentele voorspeffings
techniek. Deze techniek, de zgn. Delphi-methode,
maakt gebruik van opvattingen van deskundigen.
Deze deskundigen (ten minste 40) geven
individuele oordelen over een bepaalde kwestie,
krijgen daarna in anonieme vorm feedback
over de oordelen van alle andere deskundigen,
geven vervolgens weer individuele oordelen,
etc. Het proces van oordeel — feedback —

oordeel wordt 2 tot 4 maal herhaald.
In het hier beschreven onderzoek werd
middels deze Delphi-methode getracht
toekomstige ‘waarden’ binnen de politie-
organisatie te voorspellen.
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Men signaleerde twee trends: een toenemende
professionalisering en een toenemende neiging
lid van een vakbond te worden.
Met literatuuropgave.

60
Geurts, A.C., en H.F.C. Rombouts. Onderzoek
inverzekeringstelling, verslag van een onderzoek
naar de wijze waarop het dwangmiddel
inverzekeringstelling wordt toegepast jegens
verdachten in diefstalzaken in het arrondissement
‘s-Hertogenbosch, Katholieke Hogeschool,
Tilburg 1974.

In dit rapport worden de volgende kemvragen
aan de orde gesteld: wat moet in principe
worden verstaan onder ‘het belang van het
onderzoek’; op welke wijze kan i.v.s. van de
verdachte het belang van het onderzoek dienen;
op welke wijze wordt in de praktijk het
dwangmiddel i.v.s. toegepast? Om de derde
vraag te beantwoorden werd besloten tot een
dossieronderzoek. De schrijvers hebben
630 gevallen bestudeerd, waarbij in 284 van
deze gevallen tot i.v.s. werd overgegaan. Geheel
conform de verwachting werd in de gevallen,
waarin sprake was van belemmeringsmogelijk
heden, vrijwel steeds tot i.v.s. overgegaan. Dit
betreft echter minder dan de helft (ni. 138)
van het aantal gevallen waarin i.v.s. werd
toegepast; in 30 procent van de gevallen waar
de wettelijke basis voor i.v.s. ontbreekt, werd
toch tot i.v.s. overgegaan. De voor wat betreft
hun verklarende kracht belangrijkste variabelen
zijn: de aanwezigheid van een strafblad, het al
of niet hebben afgelegd van een volledige
bekentenis en de vraag of meerdere
verdenkingen tegen de verdachte werden
ingebracht.

61
Herold, II. Künftige Einsatzformen der ED V
und ihre Auswirkungen irn Bereich der Polizei.
Kriminalistik, 28e jrg., nr. 9, september 1974,
blz. 385-392 (B.R.D.).

In dit artikel wordt beschreven hoe in de
toekomst in de Bondsrepubliek alle gegevens
van personen die met justitie en politie in
aanraking zijn geweest zullen worden opgeslagen
in één centrale databank. Via de computer kan
dan de politie over het gehele land gebruik
maken van deze gegevens bij haar opsporings-
taak. De schrijver is erg enthousiast over dit
systeem en meent dat dit niet alleen de misdaad-
bestrijding maar ook de misdaadpreventie ten
goede zal komen.

62
Tafoya, W.L. Project intercept: The Los
A ngelos experience.
Journal of criniinaljustice, 2e jrg., nr. 1,
voorjaar 1974, blz. 55-60 (U.S.A.).

Wanneer (in Los Angelos County) een minder-

jarige wordt gearresteerd en de politie
functionaris is van oordeel dat bewaring
geboden is, is het mogelijk dat de betrokkene
korte tijd daarna vrijgelaten wordt door een
beslissing van de ‘probation officer’ van
‘Juvenile Hall’.
In het hier beschreven project werd deze
situatie in zoverre gewijzigd, dat direct na
arrestatie een ‘probation officer’, die
telefonisch gewaarschuwd is, met de jeugdige
verdachte en de betreffende politiefunctionaris
spreekt en vervolgens beslist over vrijlating.
Zijn de ‘probation officer’ en de politie
functionaris het eens, dan kan deze beslissing
niet meer ongedaan gemaakt worden door
‘Juvenile Hall’. Het voordeel van deze procedure
is dat de probation officer veel sneller en
daardoor op een veel beter moment en
beschikkend over meer informatie tot een
beslissing komt. De samenwerking tussen politie
en ‘probation departments’ werd bevorderd.
Met literatuuropgave.

Drugs

63
Kre uzer, A. $trassenverkehrsdelinquenz int
Zusamntenhang mit Drogenmissbrauch.
Blutallcohol, lie jrg., nr. S, september 1974,
blz. 329-338 (B.R.D.).

Wetenschappelijk is het verband tussen
druggebruik en verkeersdelinquentie moeilijk
aan te tonen. Als oorzaak daarvan noemt de
schrijver onder andere het feit dat de
samenhang tussen verkeersdeinquentie en
druggebruik gekenmerkt wordt door niet één,
maar verschillende aspecten. Hij vermeldt voorts
de resultaten van een enquête onder jeugdige
druggebruikers in de Bondsrepubliek waaruit
blijkt dat extreme drugmisbruikers minder auto
rijden dan andere personen. Indien zij onder
invloed van drugs tvel autorijden, dan worden
zij zelden betrapt door de politie. Aan het slot
van liet artikel worden enkele gesprekken met
autorijdende druggebruikers beschreven.
Met litcratuuropgave.

64
Rebscher. Die Entwickiung des interiwtio noten
Rauschgifthandets int Jahre 19 73.
Kriminalistik, 28e jrg., nr. 11, november 1974,
blz. 497-499 (B.R.D.).

In dit artikel wordt het jaaroverzicht over 1973
van Interpot met betrekking tot de
internationale drughandel besproken. De in de
jaren 1969 tot 1971 geconstateerde toename
zet zich niet voort. Integendeel, sinds 1972 is
er sprake van een daling. In de Bondsrepubliek
steeg weliswaar het aantal aanhoudingen
wegens illegale drughandel en -smokkel met
20,2 procent maar deze stijging wordt groten-
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deels door een intensieve en betere opsporing
veroorzaakt.
Voor de te onderscheiden drugs zoals opium,
morfine, herdine, psychotrofe stoffen, canabis
en dergelijke schetst en bespreekt de schrijver
de ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Daarnaast besteedt hij aandacht aan de
internationale samenwerking bij de opsporing.
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