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Ontwikkelingen
ïn de straftoemeting
in Engeland
gedurende
7954 7973*

Gedurende de laatste tien jaar heeft men
in Engeland en Wales enkele belangrijke
wijzigingen op het terrein van het
strafrecht kunnen waarnemen. De
Criminal Justice Act van 1967 voerde de
voorwaardelijke veroordeling en de
voorwaardelijke invrijheidstelling in. In
1972 werd het mogelijk dat veroordeel
den in plaats van gevangenisstraf te
ondergaan werk verrichten in de vrije
maatschappij.
Deze wijzigingen in de strafrechts
toepassing zijn vanuit humanitair oogpunt
zeker toe te juichen, maar tegelijkertijd
gaan er inconsequentïes in schuil en
heeft men niet de verschillende
componenten van het strafrechtelijk en
penologisch systeem logisch geordend.
Het instituut van voorwaardelijke
veroordeling bijvoorbeeld schept
verwarring naast de ‘probation’, terwijl
ook de rol van de Parole Board

* Oorspronkelijke titel: Developrnents in
sentencing 1964-1973.
The criminal law review, december 1974,
blz. 685-692 (G.B.).
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie
excerpt nr. 79.

door D. A. Thomas

onduidelijk is. Dit doet de problemen
van het strafrechtelijk apparaat toenemen.
Deze moeilijkheden zullen in de
toekomst nog verergeren. De justitie zal
nog meer overbelast worden door een
stijgende criminaliteit. Politiek
gemotiveerd terrorisme en militant
studentenactivisme zullen onevenredig
veel aandacht eisen van politie en
rechters. De samenleving zal verdeeld
raken over de normen en waarden die de
strafrechter moet handhaven.
Met het oog op deze ontwikkelingen
moet men het straftoemetingsbeleid van
de toekomst aan een kritische
beschouwing onderwerpen. Het laat zich
aanzien dat dit beleid zal worden geken
merkt door een steeds verdergaande
behandeling van delinquenten in de vrije
maatschappij, een verruiming van de
categorie alternatieve straffen en
toekennen van beslissingsbevoegdheden
aan de uitvoerende macht. Behandeling
van misdadigers in vrijheid is waarschijn
lijk een reactie op de mislukkingen van
het gevangeniswezen. Men wijst daarbij
op de negatieve neveneffecten van dê
detentie, zoals het onvermogen van de
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gedetineerde om zijn gezin te onder
houden. Men dient echter wel te
bedenken dat, hoewel men de nadelige
gevolgen van de opsluiting vermijdt door
de misdadiger buiten de gevangenis te
houden, het nog lang niet zeker is dat
extra-murale maatregelen de kans op
recidive meer doen afnemen dan verblijf
in een strafinrichting. Het kan heel wel
zijn dat de sticcessen die men tot nu toe
heeft weten te behalen met behandeling
van delinquenten in de Vrije maatschappij
te danken zijn aan de geaardheid van de

Het is nog lang niet zeker dat
extra-murale maatregelen de
kans op recidive meer doen
afnemen dan verblijf in een
strafinnchting

betrokkenen en niet aan de maatregelen
zelf Indien deze maatregelen in de
toekomst geen effect blijken te sorteren
zal de strafrechtspleging nog verder
achterop zijn geraakt.
Misschien kan men meer vertrouwen
stellen in de alternatieve straf, en
verruiming van de toepassingsmogelijk
heden hiervan is zeker een stap in de
goede richting. Dit gaat echter gepaard
met een dermate onoverzichtelijke
juridische terminologie dat zowel rechter
als gevonniste in verwarring raken. Wat is
het verschil tussen ‘probation’, voor
waardelijke veroordeling, voorwaardelijke
invrijheidstelling nadat verdachtes schuld
ten processe is vastgesteld, en een
opgeschort vonnis? Het gaat allemaal om
hetzelfde principe, waarbij de rechter de
veroordeelde in vrijheid laat, maar hem
toch zonodig kan controleren. Het wordt
tijd dat hierin vereenvoudiging wordt
aangebracht.

Het toekennen van rechterlijke bevoegd-
lieden aan organen van de uitvoerende
macht is bepaald ongewenst. Het kan
geen kwaad de argumenten hiertegen
nog eens op te sommen:
in een rechtsstaat dient de burger indien
een beslissing wordt genomen over zijn
vrijheid een eerlijke berechting te krijgen.
Zijn proces dient in het openbaar plaats
te vinden, liet bewijsmateriaal dat tegen
hem wordt gebruikt moet deugdelijk zijn
en hij moet het recht krijgen zelf
getuigen op te roepen en te ondervragen.
Dit alles is geen motie van wantrouwen
jegens de ttitvoerende macht. De rechter
is nu eenmaal nog steeds de beste
persoon om een oordeel te vellen, beter
dan leden van de uitvoerende macht.
Dezen immers zullen nooit zelf
informatie inwinnen over de persoon van
de dader, maar afgaan op de getuigenissen
van anderen. De rechter daarentegen weet
de belangen van gemeenschap en dader
evenwichtig tegen elkaar af te wegen, het
bewijsmateriaal aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen en elkaar
tegengestelde zienswijzen te evalueren.
Zijn scholing en opleiding staat hiervoor
borg en dit kan men niet zeggen van
mensen die deel uitmaken van de
uitvoerende macht.
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De toepassïng
van het
JUSSIM-model
in bet

door Jacquetine Cohen,
Kenneth Fields, Micizel Lettre e.a.

strafrechtssysteem*

Het ‘JUSSIM-model’ is een computer
programma waarmee processen binnen
het strafrechtssysteem beschreven
kunnen worden. Het model is een nuttig
middel bij planning. In dit artikel
worden de ervaringen weergegeven, die
men heeft opgedaan bij het verzamelen
van de relevante gegevens, de met het
programma uitgevoerde analyses, en het
nut ervan voor degenen, die beslissingen
inzake planning moeten nemen.
Sinds een wet van 1968 zijn er in
Amerika planbureaus opgericht, die tot
doel hebben problemen binnen het
strafrech tssysteem te herkennen,
toekomstige behoeften vast te stellen en
noodzakelijke verbeteringen aan te geven.
Deze mammoettaak vereist, dat zij alle
relevante gegevens van alle geledingen
van het systeem verzamelen en integreren.
Het JUSSIM-model is hierbij een
hulpmiddel om de problemen tot hand-

* Oorspronkelijke titel: Implementation of the
JUSSIM model in a criminal justice planning
agency.
Journal of research in crime and delinquency,
10e jrg., nr. 2, juli 1973, blz. 117-131 (U.S.A.).

zame proporties terug te brengen. Aan
de hand van de rechtsgang van een
individu kunnen de diverse stadia in het
systeem en in de geledingen van dat
systeem worden onderscheiden. Zo
kunnen instellingen beschreven worden
die zich bezighouden met aspecten van
arrestatie, van berechting of van
reclassering. Dit hele proces is uitermate
geschikt voor de computer. Het JUSSIM
computerprogramma bevat drie basis-
elementen: de verschillende processtadia,
de lijnen die deze stadia met elkaar
verbinden, en de middelen die in elk
stadium worden gebruikt. Elk stadium
in het proces wordt gekarakteriseerd
door input en ouput lijnen. De middelen
die in een stadium worden gebruikt,
worden gespecificeerd aan de hand van
de bijbehorende ‘workload’ (bijvoorbeeld
het aantal manuren van de politie), de
gemaakte kosten, de bezettingsgraad
(bijvoorbeeld per jaar zijn er 230
reclasseringsambtenaren beschikbaar) en
de capaciteit (bijvoorbeeld er zijn -

maximaal 100 cellen voor gedetineerden
per jaar beschikbaar).
Met behulp van dit soort gegevens kan
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bijvoorbeeld het aantal arrestaties terzake tijde van de rechtszaak de positie van de
diefstal en de bijbehorende kosten voor
de politie berekend worden; men kan
berekenen hoeveel dagen nodig zijn voor
de rechtbank en de daaraan verbonden
kosten; of men kan het aantal benodigde
reclasseringsambtenaren uitrekenen. Het
JUSSIM-model is ontworpen teneinde de
planbureaus in staat te stellen het
kwantitatieve effect van veranderingen
in het strafrechtssysteem zo nauwkeurig
mogelijk te schatten. Zo kunnen van elke
verandering de gevolgen voor het systeem
en zijn onderdelen worden vastgesteld.
Het praktische nut van het model kan
gedemonstreerd worden door te bezien
hoe het werkt in Allegheny County in
Pennsylvania. Met behulp van de basis-
gegevens kan het JUSSIM-model gebruikt
worden om een kwantitatieve beschrijving
van het strafrechtssysteem te geven. Het
omvat de verdeling van de kosten van het
systeem en de sub-systemen, alsmede de
vereiste middelen. Dit verschaft een
empirische basis voor een onderzoek naar
de werking van de verschillende
onderdelen van het strafrechtssysteem.
Een beschrjvende analyse is vaak de basis
voor nieuwe inzichten in het functioneren
van dat systeem. Het resultaat is vaak, dat
veranderingen worden aangegeven
teneinde het systeem beter te laten
functioneren. Deze veranderingen kunnen
met het JUSSIM-model getoetst worden.
Als voorbeeld kiezen we het probleem
van het op borgtocht vrijlaten van
verdachten. In 1970 werden in Allegheny
County ongeveer 3800 personen voor
een bepaalde tijd in hechtenis genomen
en 9000 werden op borgtocht vrijgelaten.
figuur 1 laat zien hoe de rechtsgang is
van de verdachten. Bij elke fase in het
proces zijn er drie posities van de
verdachte te onderscheiden: 1. invrijheid
stelling tegen betaling van een borgsom;
2. invrijheidstelling op erewoord; 3. in
hechtenis nemen.
Uit deze figuur blijkt onder meer, dat ten

verdachten is veranderd voor 21,7 procent,
65,3 procent en 13 procent met
betrekking tot respectievelijk het op
eretvoord vrijlaten, op borgsom vrijlaten
en in hechtenis nemen.
Dit betekent dat van de 3837 personen
die na de aanklacht in hechtenis worden
genomen 2759 (71,9 procent) later
worden vrijgelaten doordat de aanklacht
wordt ingetrokken of door een of andere
vorm van borgstelling.
Als de huidige procedures inzake het
verkrijgen van informatie over de
verdachte verbeterd zouden worden,
zouden veel van deze 2759 verdachten
veel eerder vrijgelaten kunnen worden.
Dan zou de populatie van gedetineerden
afnemen en dus de kosten. De potentiële
besparingen kunnen geschat worden met
behulp van de gegevens in het JUSSIM
model. Zouden bijvoorbeeld alle
verdachten die in preventieve hechtenis
zitten, na de aanklacht op borgtocht
worden vrijgelaten, dan zou de jaarlijkse
populatie van gedetineerden met
80 procent verminderen, wat 475.000
dollar bespaart. Met dezelfde gegevens
kan ook de jaarlijkse uitgave van de
verdachte aan de betaling van borg-
sommen worden berekend. Momenteel
worden van de 9619 verdachten 6920
vrijgelaten, wat gemiddeld neerkomt op
705.840 dollar aan borgsom. Deze kosten
kunnen verminderd worden door
veranderingen in de procedure. Door
bijvoorbeeld in een vroeg stadium
informatie in te winnen over de verdachte,
kan het aantal, dat op erewoord wordt
vrijgelaten, worden vergroot. Daaren
boven kan de rechtbank een systeem
uitwerken waarbij de verdachte acht
procent borgpremie betaalt. Als hij
ontslagen wordt van rechtsvervolging
krijgt hij het bedrag terugbetaald, wordt
hij veroordeeld dan wordt dit bedrag bij
de betaling van de proceskosten gelegd.
De gecombineerde besparingen in borg-
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Figuur 1. Geschatte aantal verdachten in 1970

5.548 verdachten

._Ï__1___
Borgsom Erewoord Hechtenis
9095 2616 3837

•1 1
Borgsom Erewoord Hechtenis
4879 890 2507

.1 1 1
Borgsom Erewoord Hechtenis

Borgsom Erewoord Jitenis
5403 1795 1078

Borgsom Erewoord Hechtenis
2699 899 787

sommen en detentiekosten door
veranderingen in de procedure bedragen
jaarlijks bijna 1 .050.000 dollar.
Het JUSSIM-model kan nu ook gebruikt
worden om alternatieve procedures inzake
de borgstelling te toetsen. In dit geval zijn
drie alternatieven getoetst: een procedure
om arme verdachten op erewoord vrij te
laten; een depositosysteem dat beheerd

wordt door de rechtbank en gericht is op
verdachten die in aanmerking komen voor
een borgsom; een combinatie van beide
procedures. Het tweede alternatief levert
het grootste verschil op tussen besparingen
en kosten, hoewel die geheel in de privé-
sfeer ligt. Het gecombineerde programma
levert de hoogste netto totale besparingen
op (850.500 dollar vergeleken met
354.500 en 537.000 dollar).

Aanklacht

Vooronderzoek

Beslissing door rechtbank

8276

In afwachting van rechtszaak

Veroordeeld door rechtbank
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Conclusies

Het JUSSIM-model is een geschikt
computerprogramma, dat gebruikt kan
worden bij planning in het strafrechts
systeem. Het omvat de basisrelaties tussen
de verschillende onderdelen van het
systeem waardoor het kan voorzien in een
uitgebreide kwantitatieve beschrijving van
het strafrechtssysteem. Daarnaast stelt
het de planners in staat verschillende
voorstellen tot verandering op hun
merites te beoordelen. Effecten van
veranderingen op onderdelen van het
systeem en op het systeem als geheel
kunnen voorzien en vastgesteld worden.
De toepassing van het JUSSIM-model
wordt beperkt door het politieke
karakter van de plaatselijke planbureaus.
Veel leden nemen hun beslissingen
voornamelijk op grond van politieke
overwegingen en slechts een klein deel is
geïnteresseerd in het soort analyses dat
het JUSSIM-model verschaft. De
toepassing ervan is dan alleen mogelijk
als er op het planbureau een staf zit die
de gewenste analyses kan uitvoeren en
die in staat is de kwantitatieve resultaten
zodanig te vertalen dat deze de leden van
het planbureau aanspreken.

De toepassing van het JUSSIM
model wordt beperkt door het
politieke karakter van de
plaatselijke p1anbureaus
waarvan veel leden hun
beslissingen voornamelijk
op grond van politieke
overwegingen nemen
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Mïsdaad en
strafrechtspleging
in het
MÏddenOosten*

Hieronder volgt een overzicht van de
besprekingen van de Werkgroep Misdaad
en Strafrechtspleging in het Midden-
Oosten, welke van 16 tot 18 mei 1973 te
Santa Margherita di Ligure (Italië)
bijeenkwam onder auspiciën van het
Vijfde Internationale Symposium voor
Vergelijkende Criminologie.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
misdaad, wetgeving en justitiële organen
in het Midden-Oosten.

Misdaad

Versch ijningsvormen

Hoewel het totale aantal misdrijven in de
landen van het Midden-Oosten niet
schijnt te stijgen, treft men wèl een hoog
percentage geweldsdelicten aan. Zo
vormt bijvoorbeeld in de periode
1965—1971 volgens de criminele

* Oorspronkelijke titel: Crirne and criminat
juStice in the developing countries.
Acta criminologica, 7e jrg., januari 1974, blz.
169-191.
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie
excerpt nr. 77.

door Samir RizkatÏa

statistieken van Egypte moord met
voorbedachte rade bijna één derde van
het totale aantal ernstige misdrijven in
dat land. Het valt daarbij op dat het
begaan van delicten tegen lijf en leven
voornamelijk een verschijnsel is, dat men
aantreft op het platteland. De statistieken
wijzen uit dat van de 3270 moorden die
in het tijdvak 1965—1971 in Turkije ter
kennis van de politie kwamen 2432 werden
gepleegd op het platteland en 83$ in de
steden. Dit kan men verklaren tegen de
achtergrond van de plaatselijke oriëntaalse
gewoonten in de dorpen, waar de bloed-
wraak nog in ere wordt gehouden en
dientengevolge door de dood van één
hunner jarenlange vetes tussen famiies
onderling blijven bestaan.
De vermogensmisdrjven leveren enbeeld
op dat van land tot land verschilt. Even
eens is dit het geval met druggebruik dat
bijvoorbeeld in Egypte ernstige vormen
heeft aangenomen. In dit land treft men
ook een wijdverbreide corruptie aan.

Criminele statistiek

Hoewel veel wetenschappelijk werk wordt



verricht door de criminologische instituten
van de landen in het Nabije Oosten, zijn
de criminele statistieken niet erg betrouw
baar, vooral ook door het grote aantal
misdrijven dat niet wordt aangegeven door
de bevolking. Men geeft daarom de
voorkeur aan moderne methoden van
onderzoek zoals het samenstellen van
representatieve steekproeven.

Maatschappelijke verdraagzaamheid
fegens het begaan van delicten

Veel misdrijven worden niet aangegeven
bij de politie. Dit kan zijn omdat men de
justitie wantrouwt. Veel mensen die een
aanklacht indienen worden bovendien
onheus bejegend door de politie alsof zij
zelf verdachte zijn. Ook bestaat er bij de
bevolking een sterke neiging om zoals in
het geval van de vendetta het recht in
eigen hand te nemen.
Vaak ziet men ook dat bepaalde delicten
die de wet stfrafbaar stelt en met strenge
straffen bedreigt, door de bevolking
helemaal niet als strafwaardig worden
tcschouwd. Zo wordt cannabisgebmik
maatschappelijk aanvaard. Dit is
eveneens het geval met corruptie onder
ambtenaren van wie naar algemeen
bekend is de salarissen laag liggen.
Bij de politie die te kampen heeft met
personeelstekort en zich daarom moet
concentreren op de ernstigste misdrijven
ziet men een tolerantie jegens de minder
ernstige criminaliteit.

Wetgeving

Historisch overzicht

De wetgeving van de Koran gaf niet
alleen regels van religieuze, maar ook van
juridische aard. Op het terrein van het
strafrecht werden twee soorten delicten
onderscheiden. Dit waren ‘Hodoud’ en

‘Taazirate’. De eerste categorie bestond
uit misdrijven, waarvoor de Koran de
straf specifiek had voorgeschreven,
terwijl bij de tweede de rechter bij het
bepalen van de sanctie Vrij was. Het
algemene principe echter waarop het
Islamitisch strafrecht was gebaseerd was
de regel: ‘oog om oog, tand om tand’.
Dit wil zeggen dat de straf nooit
zwaarder mocht zijn dan de door de
dader toegebrachte schade.
De Mohammedaanse wetgeving werd in
1858 in het Ottomaanse Rijk afgeschaft
en vervangen door het Franse Wetboek
van Strafrecht van 1810. In 1926
verdween dit weer uit de Turkse
codificatie.
Irak kreeg zijn eigen recht in 1930,
Palestina in 1936, Egypte in 1937,
Libanon in 1943, Syrië in 1949 en
Jordanië in 1951. Op liet ogenblik kan
men in de Arabische wereld drie soorten
rechtssystemen onderscheiden. 1. Het
Mohammedaanse recht dat nog steeds van
kracht is in Saoedi-Arabië en in Jemen.
2. Het Europese recht waarop de wet
gevingen van Egypte, Libanon en Syrië
zijn gebaseerd. in deze landen heeft men
althans in strafrechtelijk opzicht volledig
gebroken met de traditie van de Koran.
3. Het Angelsaksische recht dat men
terugvindt in de wetboeken van Irak en
de Soedan.
Sommige rechtssystemen ondergaan nu
een fundamentele verandering. Er zijn
landen zoals Libië die terug willen keren
naar de oude Mohammedaanse wetten.
Anderen, zoals de Soedan, wensen een
Europees-continentaal recht. In het
algemeen kan men zeggen dat in de
onderscheiden landen van het Nabije-
Oosten een zoeken naar eigen identiteit
op het gebied van de strafwetgeving
waarneembaar is. Sommigen menen zelfs
dat hierbij, ondanks de voortschrijdende
secularisatie, een tendens valt te
bespeuren naar de oeroiide Moslem
tradities van vergelding en verzoening.
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De verhouding tussen recht en
sociale normen

Gezien de grote discrepantie die de
werkgroep vaak constateerde tussen de
rechtsorde afkomstig van officiële
instanties en de maatschappelijke normen
van de Arabische bevolking, meende zij
dat de wetgever geen wetten moet
invoeren die toch niet worden nageleefd.
Men ontwierp de volgende criteria voor
het strafrechtelijk tussenbeide komen in
het maatschappelijk leven. 1. Is de daad
werkelijk ongewenst? 2. Welke maat
regelen zijn mogelijk? Heeft de overheid
het recht in te grijpen? 3. Zo ja, is dit
ingrijpen dan van juridische of van
niet-juridische aard? Deze beslissing moet
worden gebaseerd op een tegen elkaar
afwegen van voor- en nadelen, zowel
vanuit financieel als ethisch oogpunt.
4. Is het strafrechtelijk apparaat voldoende
uitgerust om zijn taak te vervullen op het
terrein dat gecriminaliseerd zou moeten
worden.

De wet en jeugdcriminaliteit

In het Midden-Oosten bestaat sinds 1937
steeds meer de neiging maatregelen ter
resocialisering van jeugdige misdadigers
aan te passen aan de persoon van de dader.
Zo heeft Jordanië in 1951 speciale
kinderstrafwetten ingevoerd, Syrië in
1958 en Irak in 1962. In vele landen
bestaan naast kinderrechters speciale
inrichtingen voor strafrechtelijk minder
jarigen. Men kampt echter met een gebrek
aan geschoold personeel. Ook aan de
preventie van jeugdcriminaliteit wordt
veel gedaan door kinderen een tehuis te
geven. Sinds 1959 kent Libanon een
wettelijke regeling van de adoptie,
Tunesië sinds 195$ en Irak sinds 1962.
In Libanon kan een minderjarige pas
vanaf zijn vijftiende jaar voor de straf
rechter wordengedaagd. In Turkije en
Israël bedraagt deze leeftijdsgrens

respectievelijk elf en negen jaar.

De justitiële organen

De politie is de eerste instantie die met de
misdaad te maken krijgt. Daarbij bevindt zi
zich vaak in een delicate positie. Enerzijds
moet zij niet al te repressief optreden,
wil zij bij de bevolking niet de indruk
wekken persoonlijke vrijheden te
beknotten. Anderzijds moet zij effectief
en slagvaardig de strijd aanbinden met
de criminaliteit. Veel politieambtenaren
zullen door de lage salariëring slecht
gemotiveerd zijn voor deze moeilijke
taak. Daar komt nog bij dat de politie
door haar manier van optreden vaak de
steun van het publiek mist. Het is daarom
belangrijk dat grote aandacht wordt
besteed aan selectie en opleiding van
politieambtenaren in het Midden-Oosten.

Rechterlijke macht

De werkgroep sprak zijn bezorgdheid uit
over de opleiding van strafrechters in het
Nabije-Oosten. De meeste rechters worden
gerecruteerd uit de leden van het
Openbaar Ministerie en dç advocatuur,
zonder dat zij enige gedragswetenschappe
ljke scholing of een op het rechtersambt
gerichte opleiding hebben genoten. Een
gunstige uitzondering vormt Libanon
waar een driejarige cursus voor aanstaande
rechters bestaat.

Strafrechtstoepassing

De gevangenissen zijn slecht en het
personeel is weinig geschoold. Ook voor
alternatieven zoals een voorwaardelijke
invrijheidstelling onder toezicht van de
reclassering bestaat een tekort aan beroeps
krachten. Turkije echter kent naast het
systeem van gesloten gevangenissen open
en half open strafinrichtingen. Ook
weekend-straffen zijn in dit land mogelijk.
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Mislukt de
hervorming van bet
gevangenÏswezen?*

De vrijheidsstraf die in de 18e eeuw de
plaats van de toen gebruikelijke dood- en
lljfstraffen innam, heeft als middel om de
misdaad te bestrijden gefaald. Ze heeft,
zoals uit de recidivecijfers blijkt, noch
een afschrikkende noch een
resocialiserende werking. De grote straf
rechtsgeleerde Frans von Liszt heeft
reeds omstreeks de eeuwwisseling de
gevangenisstraf als een criminogene
factor bestempeld. Sedertdien heeft men
pogingen in het werk gesteld deze vorm
van straf ten uitvoer leggen langzaam om
te buigen tot een sociaal-pedagogisch
bezig zijn met de tot gevangenisstraf
veroordeelde mens.
In de herfst van 1967 heeft de toenmalige
Minister van Justitie Heinemann een
commissie van deskundigen opdracht
gegeven uitgangspunten en aanbevelingen
te formuleren voor een wet betreffende
de executie van straffen, Op basis van de

* Oorspronkelijke titel: Schejtert die Strafvofl
zugsreform?
Frankfurter Allgerneine Zeitung, 19 december
1974.
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 109.

door Otto Uhlitz

voorstellen van deze commissie zijn reeds
in een aantal ‘Under’ hervormingen
doorgevoerd. In januari 1971 heeft de
commissie een ontwerp van wet
gepresenteerd. Op basis hiervan werd een
regeringsontwerp opgesteld dat door de
Bondsdag behandeld moet worden. In
september 1973 heeft een werkgroep van
Duitse en Zwitserse strafrechtsdeskun
digen een alternatief ontwerp opgesteld
en daarmee de discussie nieuw leven
ingeblazen. Ook andere groepen en
verenigingen zijn met hervormings
voorstellen gekomen. Al deze voorstellen
hebben gemeen dat ze de resocialisatie
van de veroordeelde voorop stellen.

Resocialisering

Deze hervormingsgolf werd mede op
gang gebracht door een aantal gevallen
van mishandeling van gevangenen door
bewaarders, in de jaren 1964 en 1966.
In Mannheim is onlangs nog iets dergelijks
gebeurd en het is niet denkbeeldig dat
zich nog meer van deze gevallen zullen
voordoen. Diende enige jaren geleden nog
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de vraag gesteld te worden ‘wat is er mis
met het gevangeniswezen’, thans moet
men zich afvragen ‘wat is er mis met de
hervorming van het gevangeniswezen’.
Iedereen praat over resocialisering en
moderne strafexecutie maar iedereen
verstaat er weer iets anders onder. Voor
sommigen is hervorming van het
gevangeniswezen een probleem van de
rechtsstaat. Zij geloven dat men er is
wanneer de bevoegdheden van de
gevangenisdirectie niet meer in een
gevangenisreglement zijn geregeld maar in
een wet. Alsof het feit dat tachtig procent
van de gevangenen die recïdiveren terug te
voeren is op de omstandigheid dat de
strafexecutie niet in een formele wet
geregeld is.
Velen verstaan onder resocialisering
maatregelen die bewerkstelligen dat de
veroordeelde na zijn gevangenisstraf weer
in het arbeidsproces wordt opgenomen.
Het is echter niet zo dat een crimineel
die nooit geleerd heeft zelfstandig en
doelbewust arbeid te verrichten
geresocialiseerd wordt door hem een
arbeidsplaats te verschaffen. Hiervoor is
arbeidstherapie in de gevangenis zelf
noodzakelijk. Helaas worden in de meeste
gevangenissen de mensen uitsluitend
‘bezig gehouden’.
Voor anderen bestaat het wezen van de
hervormingen in verzachting van het
regiem en de aanpassing van het leven in
de gevangenis aan de levensomstandig
lieden buiten de gevangenismuren, zoals
trouwens ook het ontwerp doet.

Uitgaanspermissie en-vakantie

In vele opzichten was de liberalisatie van
het gevangeniswezen noodzakelijk. Door
liberalisering wordt het mogelijk het
sociaal.pedagogïsche milieu te scheppen,
zonder hetwelk een op behandeling
georiënteerde werkwijze niet doorgevoerd
kan worden. Met dit werk moet men dan

nu ook beginnen. Je kan iemand niet
van zijn criminele loopbaan afbrengen
door hem veertien dagen vakantie te
geven, welke hij vervolgens doorbrengt in
het milieu waar hij crimineel is geworden.
Maatregelen van deze aard zijn zelfs
gevaarlijk omdat ze voor een deel door
de gevangenen verkeerd begrepen worden
en soms als zwakheid van de leiding
geïnterpreteerd worden, waardoor ze

Je kan iemand niet van zijn
criminele loopbaan aJbrengen
door hem veertien dagen
vakantie te geven, welke hij
vervolgens doorbrengt in het
milieu waar hij crimineel is
geworden

aanleiding kunnen zijn tot het stellen van
nieuwe eisen, wier vervulling van de
gevangenis een soort hotel maakt.
Hiermee is noch de gedetineerde noch
de maatschappij gediend.
De ingevoerde liberaliseringsmaatregelen
hebben ongetwijfeld wel enig effect. Voor
een deel hebben ze disciplinerende
werking. Een gedetineerde aan wie
bepaalde gunsten zoals verlof wordt
toegestaan, is gedwongen zich enigszins
behoorlijk te gedragen wil hij nogmaals
hiervoor in aanmerking komen. Hier
wordt eigenlijk het oude begunstigings
systeem dat tot zoveel huichelarj en
jaloezie aanleiding gaf op een ander vlak
voortgezet.
In bijna alle gevangenissen bestonden en
bestaan nu nog subculturele machts
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systemen met ‘leiders’ en ‘volgelingen’,
‘uitbuiters’ en ‘uitgebuitenen’ (maat
schappelijk en sexueel) en strenge
‘spelregels’. Het gezag van de subcultuur
is vaak krachtiger dan dat van de officiële
gevangenisfunctionarissen. De rust en
orde in de gevangenis hangt ook nu nog
in hoge mate af van de goede wil van de
‘machthebbers’ in de gevangenis-
subcultuur. De grotere mogelijkheden
tot contact met de buitenwereld hebben
veel gevangenisbewoners in staat gesteld
zich, althans voor een deel, te bevrijden
van de afhankelijkheidsrelatie en de
antisociale invloed van de subcultuur. Dat
is een zeer positief resultaat. Daar staat
tegenover dat de liberaliserende maat
regelen in hoge mate de orde verstoren.
Dit is mede de oorzaak van de gevoelens
van onzekerheid bij het gevangenis-
personeel.
Dat liberalisering alleen niet tot
resocialisatie leidt wordt steeds meer
ingezien. Overal in de Bondsrepubliek
breekt men zich het hoofd over de vraag
met welke andere maatregelen men het
beoogde doel kan bereiken. Uitgaande
van de stelling dat een leefwijze waarbij
men zich van zijn verantwoordelijkheden
bewust is, slechts aangeleerd kan worden
in een sociale gemeenschap, kwam men
in 1969 in Berlijn met het voorstel om
‘woongroepen’ te vormen, onder te
brengen in daarvoor geschikt gemaakte
ruimten. Hier zouden de gevangenen
onder begeleiding van personeel dat
sociaal-pedagogisch geschoold is het
samenleven in een gemeenschap moeten
leren. Dit voorstel is intussen in
werkmodellen voor de sociale therapie,
de sociale training en het onderwijs
uitgewerkt. Deze bevatten de volgende
grondelementen: het centrale proefveld
zijn de genoemde woongroepen waarin de
te behandelen personen samen met hun
behandelaars een sociale eenheid vormen.
Alle bewoners zijn verplicht aan het
arbeidsproces of aan schoolonderricht

deel te nemen. Door middel van
individuele gesprekken, individuele
therapie en groepstherapie wordt
geprobeerd samen met de gedetineerde
de oorzaken op te sporen van zijn
dérailement in de maatschappij.
Opgeleide krachten van binnen en buiten
de gevangenis geven in cursusvorm lessen
in maatschappijleer en sociaal aanpassings
vermogen.

Gebrek aan opgeleide krachten

Daarnaast moet de mogelijkheid tot
zinvolle vrijetijdsbesteding worden
geboden. De gevangenen moeten hun
vertegenwoordigers kunnen kiezen,
hetgeen beschouwd kan worden als
trainingsveld voor de democratie en voor
het oplossen van gezagsproblemen. In
vergaderingen waar de gevangenen, de
verzorgers en de behandelaars aan
deelnemen worden de problemen van het
leven van alledag besproken. Zodoende
worden de tussen de gevangenen en het
personeel bestaande barrières van
wantrouwen opgeruimd en worden
interveniërende maatregelen overbodig
gemaakt. Daarnaast denkt men aan
conflict-commissies die zich bezig
houden met zeer ernstige schendingen
van de belangrijkste regels van het
gemeenschapsleven. Deze commissies zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van
de behandelende deskundigen, de groeps
leiders en de gevangenen.
De arbeid in de inrichting wordt onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden verricht als
buiten de gevangenis. De gedurende de
arbeidstraining opgedane ervaringen
worden in individuele of groeps
therapeutische gesprekken doorgesproken.
Het invoeren van het hierboven geschetste
werkmodel is niet haalbaar in de thans
bestaande bouwkundige, organisatorische
en personele situatie. Woongroepen zijn
niet denkbaar in onze uit de achttiende
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eeuw daterende gevangenissen. Nieuwbouw
zou een oplossing kunnen bieden. Zolang
dat nog niet verwerkeljkt is zou men in
de oude gevangenissen kunnen beginnen
met decentralisatie, dat wil zeggen dat
men de bevoegdheden om beslissingen te
nemen naar onderen verlegt en zorgt dat
binnen kleine kring gesprekspartners en
contactpersonen aanwezig zijn. In dit
verband is het belangrijk de bewaarders
steeds op dezelfde plaats te laten werken
zodat zij de gevangenen beter leren kennen.
Zelfs wanneer men naast de enorme
bedragen die er voor nieuwbouw nodig
zijn, nog financiële middelen zou hebben
om de benodigde deskundigen aan te
trekken, zou het vrijwel onmogelijk zijn
genoeg mensen te vinden die voldoen aan
de zware eisen die het gevangeniswezen
stelt. Onze tijd is misschien nog niet rijp
voor dergelijke ingrijpende hervormingen
van het gevangeniswezen. Alles wat thans
op dit gebied op kleine schaal met succes
gebeurt is te danken aan het engagement
van een enkeling.

Hoe het zou moeten zijn

In het alternatieve ontwerp van 1973
hebben de Duitse en Zwitserse strafrechts
deskundigen zich niet beperkt tot een
regeling van de rechtspositie van de
gedetineerden maar zij hebben ook een
poging gedaan om, door het formuleren
van bouwkundige, organisatorische en
personele voorwaarden, greep te krijgen
op de behandelingsproblematiek. Volgens
het ontwerp mogen de gevangenissen
ruimte bieden aan maximaal tweehonderd
personen. Ze zouden ruimtelijk verdeeld
moeten worden in afdelingen van niet
meer dan vijftig personen. De afdelingen
wil men weer onderverdelen in woon
groepen van niet meer dan vijftien personen.
Op elke afdeling zouden een psycholoog,
een pedagoog en drie maatschappelijk
werkers moeten werken. De psycholoog

en de pedagoog zouden diagnostisch
geschoold moeten zijn en groeps
dynamische, klinische en pedagogische
ervaring moeten hebben. Bij elke woon
groep zouden vier groepsleiders moeten
horen. Zij moeten een aanvullende
opleiding krijgen die hen in staat stelt de
sociale samenhang binnen de groep te
onderkennen, om eerste sociaal-
psychologische hulp te verlenen en
deskundigen in te schakelen wanneer dat
nodig is. Alle personeelsgroepen zouden
samen met de gedetineerden een
‘therapeutische gemeenschap’ moeten
vormen. Hoewel de opstellers van het
alternatieve ontwerp zelf wel inzien dat
hun ideeën op dit moment nog utopisch
zijn, zijn ze toch van mening dat de
hervorming van het gevangeniswezen vast
zal lopen wanneer deze ideeën niet binner
afzienbare tijd verwerkelijkt worden.

De rol van de bewaker en van de
maatschappelijk werker

Met het oog op de moeilijke personeels
situatie stellen de ‘alternatieve professoren
voor om eerst te gaan werken met
part-time behandelingsspecialisten, zoals
maatschappelijk werkers, psychologen en
sociaal-pedagogen. Welke deskundige zou
echter naast zijn hele baan nog zin hebben
zich aan dit moeilijke werk te wijden?
Overigens hangt het resultaat van de
moderne strafexecutie niet alleen af van
deskundigen maar ook van de bewaarders.
Tot nu toe was de opleiding van
bewaarders louter gericht op de bewaking
en niet op het aanleren van kennis die
hen in staat moet stellen met de
gevangenen contacten te leggen die
opvoedkundige waarde hebben. Tachtig
procent van de bewaarders voelt niets
voor een gevangeniswezen waarin de
behandeling centraal staat. Deze
afwijzende houding is begrijpelijk. Velen
van hen voelen zich onzeker nu er aan
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hun beroepsbeeld wordt gesleuteld. Zij
zijn ongetwijfeld wel voor resocialisering
en voor wijziging van hun beroepsrol te
vinden wanneer het om positieverbetering
gaat. Wanneer men van hogerhand betere
salariëring zou toezeggen aan bewaarders
van groepen en aan groepsleiders, dan zou
men over de hele linie véér decentralisering
en woongroepen zijn. Wanneer op
aandringen van de vakbonden de plaatsen
reeds véôr de realisering van de plannen
bezet zouden worden door gevangenis-
beambten die geschikt lijken te zijner tijd
toezicht op een groep uit te oefenen, dan
zou de interesse vanzelf toenemen. De
omstandigheden zijn dddr beter waar de
directeur van de gevangenis zelf een
voorvechter is van de nieuwe ideeën en
het beleid van bovenaf consequent is.
Het personeel wordt onzeker wanneer de
verantwoordelijke minister zelf onzeker
is en zich laat beïnvloeden door de
negatieve slagzinnen over ontvluchtingen
van een boulevardblad.

Bij de eigenlijke behandelingsdeskundigen
zijn de omstandigheden niet veel beter.
In Berlijn zouden de maatschappelijk
werkers binnen het gevangeniswezen
sleutelposities innemen. Ze zouden
onder andere de verantwoording krijgen
voor gedecentraliseerde eenheden, een
vleugel of een etage binnen de oude
huizen van bewaring. De maatschappelijk
werkers en hun vakbonden waren het
hiermee eens, maar toen het ernst werd
durfde niemand het aan. Zij stelden
plotseling extravagante eisen en wilden
alleen met kleine groepen van vijftien
gedetineerden sociaal-pedagogisch werken.
Natuurlijk komt een maatschappelijk
werker met 80 tot 100 gevangenen niet
toe aan sociaal-pedagogische arbeid maar
het kan in ieder geval tot gesprekken
met de gevangenen komen. V66r alles
zou bereikt moeten worden dat de
sociale werkers door het overnemen van
bepaalde verantwoordelijkheden in

belangrijke mate mee beslissen over de
levensomstandigheden van de
gedetineerden. Ze zouden moeten
meehelpen de optimale voorwaarden te
scheppen voor het echte sociaal-
pedagogische werk van later. Ze lieten
het afweten, waardoor men nood
gedwongen de meeste plaatsen die voor
hen bestemd waren moest laten bezetten
door.al of niet leiding gevende beambten
van de gevangenis.

Het ontbreken van engagement

Doordat de verschillende groepen
gevangenisfunctionarissen allemaal vanuit
hun beroepsstatus redeneren, is het in het
kader van de behandeling niet tot een
teamwork van deskundigen gekomen. De
onenigheden konden ondanks de groeps
dynamische vorming van de betrokkenen
niet bijgelegd worden. Zelfs waar op
kleine schaal met sociaal-therapeutische
modellen wordt geëxperimenteerd is het
onmogelijk voldoende geschikte
therapeuten en hulpkrachten te krijgen.
Het is duidelijk dat het voor het
gevangeniswezen als geheel nog
onmogelijk is de behandeling centraal te
stellen zolang de bereidheid bij de
mensen die op het sociale vlak werken,
ontbreekt om geëngageerd bezig te zijn.

Geen gevangenenpakhuizen

Ondanks de sombere prognose moeten
we de handen toch niet in de schoot
leggen. De nieuwe wet mag niet alleen
maar betrekking hebben op de rechts
positie van de gevangenen. Zij moet de
mogelijkheid scheppen voor directies van
gevangenissen om in sociaal-pedagogische
geest te werken en in dit opzicht iets in
beweging kunnen brengen. De wet moet
decentralisering van de bestaande
mammoet-inrichtingen voorschrijven. De
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gevangenissen mogen geen pakhuizen zijn.
Door de opleiding van het personeel een
andere inhoud te geven moet men
proberen geleidelijk aan de sociale
structuur in de gevangenis te veranderen.
Men moet aan de gevangenen tenminste
de kans geven door zinvolle arbeid, door
opleiding, door constructieve vrijetijds
besteding e.d. na ontslag uit de gevangenis
het leven beter aan te kunnen. Voor het
gevangeniswezen dreigen nieuwe gevaren
van de zijde van de zogenaamde politieke
delinquenten, die in toenemende mate
de gevangenissen bevolken. Voor hen
staat iedere resocialisatie gelijk met

De ïnvloed
van bet strafbiad
op de mogelïjkbeïd
een werkkring
te vïnden*

Mensen die een veroordeling achter de
rug hebben beklagen zich er vaak over
dat ze meer moeite hebben om aan het
werk te komen dan mensen zonder
strafbiad. Velen stellen dat het stigma
van de veroordeling een vicieuze cirkel

aanpassing aan de kapitalistische
uitbuitersmaatschappij. Het geliberaliseer
de gevangeniswezen biedt hun vele
mogelijkheden hun doel te bereiken,
namelijk de individuele criminaliteit
te converteren in politieke activiteiten
die de bestaande maatschappelijke orde
vernietigen. In hun afkeer tegen het
gevangeniswezen vinden de aanhangers
van de vergeldingsgedachte en de
extreem-linksen elkaar. De Minister van
Justitie zal er spoedig iets op moeten
vinden, willen niet de enkele positieve
aanknopingspunten die op dit moment
aanwezig zijn, geheel teloor gaan.

door R. Boshier en
D. Johnson

teweeg brengt aangezien de kans om tot
recidive te vervallen toeneemt naarmate
de mogelijkheden om een baan te
krijgen afnemen. Voor de veroordeelde
in Nieuw-Zeeland is het probleem nog
ernstiger doordat ingevolge een
voorschrift van het Departement van
Justitie bij sollicitaties die vanuit de-
gevangenis worden verzonden vermeld
moet worden dat de sollicitant een
gedetineerde is.

* Oorspronkelijke titel: Does conviction affect
emptoyment opportunities?
The British journal of criminology, l4ejrg.,
nr. 3, juli 1974, blz. 264-268.
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Wanneer men dit probleem zoals het zich
in het werkelijke leven afspeelt
systematisch wil bestuderen, rijzen er
verschillende moeilijkheden. Eén methode
is om het gevangenispersoneel te
interviewen (Martin, 1962). Men kan ook
beginnen met een ondervraging van de
gedetineerden. Een derde methode is om
gefingeerde sollicitatiebrieven te laten
schrijven door veroordeelden en een
controlegroep van niet-veroordeelden.
De moeilijkheid is dat verschillende
hiervan (door veroordeelde en niet-
veroordeelde mensen) verstuurd naar
hetzelfde bedrijf argwaan zouden wekken,
vooral wanneer ze met hetzelfde
handschrift geschreven zouden zijn, in
dezelfde enveloppen en op hetzelfde
tijdstip gepost. Ook het verzenden van
een identieke brief, bijvoorbeeld door
een man die wegens diefstal veroordeeld
is, aan verschillende firma’s, zou geen
bruikbare resultaten opleveren omdat het
personeelsbeleid van de verschillende
bedrijven uiteen loopt terwijl er
bovendien geen controlegroep is.
Buikhuisen en Dïjksterhuis (1971)
selecteerden drie verschifiende maar
vergelijkbare scheepswerven, drie
fabrieken en drie verzekeringsmaat
schappijen. Naar elk van deze drie werden
drie brieven gezonden waarin drie
schrijvers met een verschillend strafblad
op dezelfde baan reflecteerden. Deze
procedure is erg afhankeLijk van de
vergelijkbaarheid van de bedrijven. De
genoemde onderzoeken hebben
nagelaten vergelijkb aarheidscrïteria te
definiëren. Het hier besproken onderzoek
had het oogmerk deze problemen het
hoofd te bieden. Het was speciaal gericht
op het opsporen van de intensiteit van
het stigma dat rust op sollicitanten die een
veroordeling hebben voor rijden onder
invloed of diefstal, vergeleken met
niet-veroordeelde controlepersonen. De
werkgelegenheid in Auckland, Nieuw-
Zeeland, was op het moment van het

onderzoek gunstig. Elders in Nieuw-
Zeeland was de situatie net zo, dankzij
de mogelijkheden voor seizoenwerk
gedurende de zomermaanden.

Methode

Er werden sollicitatiebrieven geschreven
naar éénenzestig werkgevers, naar
aanleiding van een advertentie in de
N.Z. Herald. Er werden geen firma’s of
instanties aangeschreven die sollicitanten
vroegen telefonisch contact te zoeken
noch werkgevers waarvan bekend was dat
ze geen veroordeelden in dienst namen,
zoals de politie, het gevangeniswezen en
het onderwijs. Naar iedere uitgekozen
werkgever werden twee brieven gezonden.
Van type A werden 15 brieven
verzonden waarin ‘R. Shaw’ of ‘D. Murray’
vemieldde dat hij veroordeeld was
wegens rijden onder invloed. Daarnaast
werden 15 brieven verzonden door
‘D. Murray’ en ‘R. Shaw’ waarvan de
inhoud dezelfde was, echter zonder
vermelding van een veroordeling. Dus
werkgever 1 ontving een sollicitatiebrief
van R. Shaw, een veroordeelde dronken
rijder en een controlebrief van D. Murray.

De ‘letterparen’ van type B bestonden uit

een brief van Shaw en Murray waarin de
schrijver toegaf dat hij een veroordeling
wegens diefstal achter de rug had en een
brief waarin dit misdrijf niet vermeld was.
Van dit type werden 46 paren verzonden.

De namen van de sollicitanten waren
neutraal. Desondanks werd, om eventuele
afwijkingen ten gevolge van naameffecten
te voorkomen, de helft van de
‘veroordeelde’ en ‘niet-veroordeelde’
brieven getekend door Shaw en de
andere helft door Murray. Dus werkgever
1 ontving een ‘veroordeelde’ brief van
Shaw en een ‘niet-veroordeelde’ brief
van Murray, werkgever 2 precies
andersom waarna werkgever 3 weer
hetzelfde ontving als 1 enz. Men koos
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STAAT 1.

15 brieven van een
veroordeelde genaamd

R. Shaw
D. Murray -

A. Rijden onder invloed
n = 15 werkgevers

15 brieven van een lid van
de contro]egroep genaamd

D. Murray
R. Shaw

B. Diefstal
n = 46 werkgevers

46 brieven van een
veroordeelde genaamd

R. Shaw
D. Murray -(

46 brieven van een lid van
de controlegroep genaamd

D. Murray
R. Shaw

twee correspondentieadressen, de een in
Mt. Eden en de ander in Sandringham,
beide voorsteden van Auckland City en
socio-economisch identiek. Om elke
invloed van plaatselijke aard tegen te
gaan, werd in de helft van de brieven als
woonplaats van Shaw en Murray
Mt. Eden opgegeven, in de andere helft
Sandringham.
Een andere mogelijk verwarrende
variabele zou het handschrift kunnen zijn.
Daarom werd de helft van de brieven in
het handschrift van de tweede auteur van
het artikel en de andere helft in liet
handschrift van een helper geschreven.
Het handschrift werd op dezelfde wijze als
de woonplaats en de naam systematisch
gevarieerd. De brieven van één paar (dus
van Shaw en Murray laten we zeggen
naar werkgever 1) werden op hetzelfde
tijdstip op verschillende plaatsen gepost,

zodat beide brieven door de geadresseerde
bij een manager of een personeelschef op
dezelfde tijd van de dag ontvangen
werden.

Resultaten

Onder een positief antwoord is te
verstaan, een uitnodiging voor een
onderhoud of een verzoek om verdere
informatie. Typerend was dat een positief
antwoord altijd kwam in de vorm van een
brief of een telegram. Een negatief
antwoord is het uitblijven van een reactie
of de mededeling dat een onderhoud niet
op prijs wordt gesteld of een afschrijving
zonder meer.
Geen enkele sollicitant, al dan niet met
veroordeling, kon werk krijgen
uitsluitend op grond van zijn brief.
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Rijden onder invloed

Negen van de vijftien deelnemende
werkgevers gaven een veroordeelde
wegens rijden onder invloed een positief
antwoord, terwijl zes een negatief
antwoord ontvingen. Bij de controlegroep
waren tien positieve en vijf negatieve
antwoorden. Slechts bij één paar brieven
kreeg de ‘veroordeelde’ sollicitant een
negatief antwoord en de ‘niet-veroordeelde’
sollicitant een positief antwoord.

Diefstal

Van de zesenveertig sollicitaties
verzonden door een wegens diefstal
veroordeelde, ontvingen 18 een positief
en 28 een negatief antwoord. Dit is
39,13 en 60,84 procent. Op de
zesenveertig brieven zonder vermelding
van veroordeling kwamen 23 positieve
en 23 negatieve antwoorden, dus
50 procent van ieder. De meeste
variabelen waren uitgeschakeld zodat er
gesproken kan worden van gelijke
waarnemingen. McNemar’s test (1949)
voor de significatie van veranderingen is
daarom geschikt. Wanneer we de
gegevens in een formaat omzetten
geschikt voor deze tekst zien we dat vijf
briefparen een negatief antwoord
opleverden voor de veroordeelde dief
maar een positief antwoord voor de
niet-veroordeelde sollicitant. Eenen
twintig briefparen lokten ten aanzien van
beide categorieën sollicitanten een
positief antwoord uit. Zeven briefparen
werden ten aanzien van beide groepen
negatief beantwoord. Er werden geen
antwoorden aangetroffen die positief
voor de ‘dief maar negatief voor de
niet-veroordeelde waren. Ofschoon het
resultaat is gecalculeerd overeenkomstig
McNemar’s formule en een correctie
voor continuïteit bevat, ziet men dat
slechts in vijf van de drieëndertig

uitgekozen briefparen de sollicitant met
veroordeling meer gestigmatiseerd was
dan de controle-sollicitant.

Diefstal en rijden onder invloed

Van de sollicitanten die veroordeeld
waren wegens diefstal ontving slechts
39,13 procent een positief antwoord, in
tegenstelling tot de 60 procent bij de
dronken rijders. Hoewel de verschillen
statistisch niet significant zijn en de
brieven van de beide categorieën
delinquenten naar verschillende werk
gevers waren verzonden, laten deze
gegevens toch wel zien dat de dief
sollicitanten meer gestigmatiseerd zijn
dan de sollicitanten met een veroordeling
wegens rijden onder invloed. Het resultaat
is een interessante neerslag van attitudes
ten opzichte van misdrijven. Men kan zich
gemakkelijk een personeelschef voorstellen
die zich met een dronken rijder
identificeert, die pech had dat hij
gegrepen werd en die voor één zo’n
misstap niet gestraft moet worden. Men
vermoedt dat binnen bepaalde sociale
groeperingen het rijden onder invloed als
acceptabel en manljk gedrag wordt
beschouwd. In Nieuw-Zeeland valt een

De gegevens laten zien dat
sollicitanten die een veroordeling
achter de rug hebben wegens
diefstal meer gestigmatiseerd
worden dan sollicitanten die
wegens rijden onder invloed
met deJustitie in aanraking
kwamen
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groot aantal vergrijpen onder het begrip
diefstal, vanaf het stelen van een krant tot
en met het overvallen van een bank. Men
zou vele argumenten naar voren kunnen
brengen om aan te tonen dat diefstal in
veel gevallen minder ernstig is dan het
dronken achter het stuur zitten.

Vergeljkingen Nederland —

Nieuw-Zeeland

In het onderzoek van Buikhuisen en
Dijksterhuis naar de stigmatisering in
Nederland, ontving slechts 26 procent van
de dronken rijders een positief antwoord.
Wanneer we een vergelijking maken met
dit onderzoek waarin 60 procent van de
dronken rijders een positief antwoord
kregen, lijkt het erop dat deze categorie
in Nieuw-Zeeland minder gestigmatiseerd
is dan in Holland. Dit is misschien een
gevolg van het feit dat de Nieuw-Zeelanders
meer glazen bier per hoofd van de
bevolking drinken dan het Nederlandse
volk of dat in Nederland iemand die
dronken achter het stuur zit gevangenis
straf krijgt. Het stigma kan in Nederland
net zo goed berusten op de afkeer tegen
gevangenisstraf als tegen het rijden onder
invloed.
Bij de veroordeelden wegens diefstal
liggen de verhoudingen in Nieuw-Zeeland
en Nederland ongeveer gelijk. Nederlandse
veroordeelden ontvingen iets vaker een
negatief antwoord dan de Nieuw
Zeelandse.

Discussie

iemand die vanuit de gevangenis
solliciteert daarvan melding maakt. Men
zou ook de werkgevers harde feiten
moeten verschaffen over het werkgedrag
van veroordeelden. Er dient onderzoek
gedaan te worden ter beantwoording van
de vraag of de werkgever, wanneer een
werknemer zijn verleden verzwegen heeft,
deze man ontslaat wanneer dit ontdekt
wordt, aangenomen dat de man zijn werk
goed doet. Gezien vanuit de persoon die
een veroordeling wegens diefstal heeft,
moet het demoraliserend zijn om
46 brieven te schrijven en maar 18 posi
tieve antwoorden te krijgen. Zoals gezegd
betekent een positief antwoord in dit
onderzoek niet dat men de baan ook
gekregen zou hebben. In het werkelijke
leven is de delinquent waarschijnlijk
minder bedreven in het voeren van
sollicitatiegesprekken en minder handig
dan de niet-delinquente sollicitant. Het
zou buiten het bestek van dit onderzoek
vallen om na te gaan in hoeveel gevallen
de positieve antwoorden uiteindelijk
resulteerden in een baan, voor beide
categorieën. Het klinkt bijna afgezaagd
om te stellen dat, indien de delinquent
geen baan kan krijgen wanneer hij zijn
achtergrond eerlijk opbiecht, de verleiding
om tegenover de werkgevers oneerlijk te
zijn, wel heel erg in de hand wordt
gewerkt. En wat nog erger is, de kansen
op recidive zullen tengevolge van verveling
en geldgebrek steeds meer toenemen.

De gegevens wijzen uit dat een sollicitant
die toegeeft een veroordeling wegens
diefstal achter de rug te hebben, daarmee
een barrière opricht wanneer hij een baan
zoekt. De conclusie is dat het Nieuw
Zeelandse Ministerie van Justitie er goed
aan zou doen niet langer te eisen dat
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Strafrecht en straftechtspleging
‘riminologie
Gevangeniswezen
Reclassering
Psychiatrische zorg
Kinderbescherming
Politie
Drugs

De tijdschriften, waarin de in deze rubriek vermelde artikelen zijn gepubliceerd, kunnen

te leen worden gevraagd bij het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum

van het Ministerie van Justitie, Plein 2b, ‘s-Gravenhage, tel. 614311, toestel 437.

Algemeen

65
Heerma van Voss, A.J. De baas is de basis.
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 29e jrg.,
nr. 12, december 1974, blz. 574-587 (N.).

De schrijver geeft een naar zijn zeggen
éénzijdige beschouwing over de interne moeilijk
heden van zowel Dennendal als de Pompe
kliniek. Achtereenvolgens beschrijft hij hoe
men beide instellingen probeerde te
democratiseren, hoe dit in de praktijk in zijn
werk ging en hoe daaruit conflicten
ontstonden. In zijn conclusie merkt hij onder
meer op dat een volledig gerealiseerde
democratisering geen waarborg blijkt te zijn
tegen interne problemen.
Met literatuuropgave.

66
Hövels, 3. W. M., en G. Krjnen. Funkties van
juristen.
Ars Aequi, 23e jrg., nr. 10, november 1974,
blz. 552-560 (N.).

De schrijvers, die verbonden zijn aan het
Instituut voor Toegepaste Sociologie te
Nijmegen, verrichtten een onderzoek naar de
functies die juristen uitoefenen. Vragenlijsten

werden ingevuld door 4360 juristen, die een
steekproef vormden uit het totaal aantal
juristen dat tussen september 1947 en
september 1972 aan een Nederlandse juridische
faculteit is afgestudeerd. Het bleek ondermeer
dat ongeveer drieënzevcntig procent van de
ondervraagde juristen veelal specifiek Juridische
werkzaamheden verrichten. Vierendertig
procent is zelfs uitsluitend juridisch bezig.
Dertien procent echter meent dat zijn beroep
ook door een andere academicus kan worden
uitgeoefend, terwijl bijna vijfentwintig procent
zijn beroep van niet-academisch niveau acht.

67
Undh, 0. Lagstiftningsfrcgor vid 1974 cirs
riksddags virsession.
Svensk Juristtidning, 59ejrg., nr. 8, september
1974, blz. 614-615.
Nieuwe wetgeving betreffende de verstoring van
de zwangerschap.

De schrijver bericht dat met ingang van
1 januari 1975 de wetten op de verstoring van
de zwangerschap in Zweden zijn gewijzigd. De
desbetreffende wet van 1938 is vervangen door
een nieuwe wet op de abortus.
Uitgangspunt van de nieuwe wet is, dat in
beginsel de vrouw zelfstandig mag beslissen of
zij de zwangerschap wenst te verstoren, zo de

Lïteratuuroverzicht Algemeen
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ingreep kan plaats vinden 18 weken na de
aanvang van de zwangerschap. Voor
vruchtafdrjving na 12 weken zwanger
schap is echter een bijzonder verslag van een
curator nodig. Abortus mag alleen worden
geweigerd, indien de ingreep ernstig gevaar voor
lsaar leven of gezondheid met zich zou brengen.
Verstoring van de zwangerschap mag na
18 weken slechts in uitzonderingsgevallen
plaats vinden en na onderzoek door een
sociale commissie. Toestemming tot abortus
mag dan slechts worden verleend, indien
daartoe bijzondere redenen aanwezig zijn.
Algemene voorwaarde voor abortus is, dat de
vrouw de Zweedse nationaliteit heeft of
domicilie heeft in Zweden.
Abortus moet plaats vinden in een ziekenhuis
of een andere daartoe erkende kliniek.
De nieuwe wetgeving Isoudt in, dat de voorheen
bestaande strafbedreiging tegen de vrouw is
afgeschaft. De stratbedreiging is nu gericht
tegen degene, die zonder bevoegd te zijn tot de
uitoefening van de geneeskunde opzettelijk
de zwangerschap verstoort (illegale abortus) en
tegen de arts, die opzettelijk de wettelijke
bepalingen overtreedt, bijvoorbeeld door
abortus uit te voeren zonder toestemming van
de sociale commissie.
De arts die in strijd handelt met de wettelijke
bepalingen kan veroordeeld worden tot
geldboete of tot gevangenisstraf van
ten hoogste zes maanden.

68
Pop, J.J. M. Enkele Juridische aspecten van de
bestrijding van terreuracties.
hstermediair, l0ejrg., nr. 51, december 1974,
blz. 9-13 (N.).

De bevoegdheden op grond waarvan militairen
bij de laatste gijzeingsacties zijn ingezet zijn
volgens de schrijver niet duidelijk in de wet
terug te vinden. Weinigen zullen weerspreken
dat het leger bij dergelijke misdrijven onmisbare
assistentie kan bieden, maar het is de vraag of
de Minister van Justitie de competentie heeft
de hulp in te roepen van militaire eenheden.
Een met de bevoegdheidsvraag samenhangend
punt is of de bestrijding van terreuracties
geschiedt in het kader van de handhaving van
de openbare orde (de taak van de bestuurlijke
autoriteiten) of in het kader van de opsporing
en vervolging van strafbare feiten (de taak van
het aan de Minister van Justitie ondergeschikte
Openbaar Ministerie). De schrijver is van
mening dat terreurbestrijding primair orde
Isandhaving is en dat de regering een wettelijke
regeling van de bevoegdheden aan het
parlement zal moeten voorleggen.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

Zie ook excerpt nr. 67

69
Beekman-Eggink, J. Maatschappelijk werk in
de rechtszaaL
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en
welzijnswerk, 28e jrg., nr. 21, december 1974,
bis. 407 -412 (N.).

In dit artikel wordt de zaak Julius van der Werf
beschreven zoals die in oktober 1974 voor de
rechtbank te Leeuwarden plaats vond en die
beschouwd kan worden als een testcase wat
betreft hulpverlening in wegloopsituaties van
minderjarigen in verband met artikel 280 van
het Wetboek van Strafrecht. De mening van de
getuige-deskundige, het requisitoir van de
officier van justitie en het pleidooi van de
advocaat worden uitvoerig behandeld waarna
die uitspraken van het vonnis worden geciteerd dis
betrekking hebben op de principiële vragen.

70
Frenkel, F. E. A bortus provocatus: de wet of de
rechter?
Medisch contact, 29e jrg., nr. 45, november
1974, blz. 1467-l468(N.).

De schrijver bekritiseert de beslissing van de
Minister van Justitie om een strafvervolging in
te stellen tegen de artsen van de Bloemenlsove
kliniek. Over de abortuskwestie wordt nu
weliswaar beslist door de recister, maar deze zal
bij zijn interpretatie van de bestaande wetgeving
rekening moeten houden met de voorgestelde
wetswijzigingen die het produkt zijn geweest
van politieke regeerakkoorden. Hierdoor kan de
rechter de verdenking op zicls laden aan politiek
te doen. Ook de dreiging met sluiting van de
Bloemenhove-kliniek voor een rechterlijke
uitspraak acht de schrijver onjuist. De regelingen
van het Wetboek van Strafvordering omtrent
inbeslagneming hebben niet een dermate
verregaande strekking.

71
Heijder, A. Geldboete of korte vrijheidsstraf?
Nederlands juristenblad, 49e jrg,, nr. 42,
december 1974, blz. 1337-1 347.

Om te bekijken of er criteria te ontwikkelen
zijn waarmee de officier van justitie in zijn eis,
de raadsman in zijn pleidooi en de rechter in
zijn vonnis kan werken bij het nemen van de
beslissing: geldboete of korte vrijheidsstraf,
stelt de schrijver een viertal categorieën
factoren op die op die beslissing van invloed zijn:
de sanctievariabelen, de delictsvariabelen, de
persoonsvariabelen, de procesvariabelen. Hij
behandelt deze uitvoerig en komt tot de
conclusie dat er bij al deze factoren nog steeds
sprake is van een gebrek aan bruikbare gegevens
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en de oorspronkelijke vraagstelling alleen
beantwoord kan tvorden met het ontwerpen
van een beslissingsstrategie. Een volgende
conclusie is dat zowel de geldboete als de korte
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf alleen kunnen
dienen tot afschrikking en dat wat de mate van
het afsehrikkend effect betreft de twee straf-
soorten elkaar niet veel ontlopen. Zolang dat
nog liet geval is verdient volgens de schrijver de
geldboete in het algemeen de voorkeur.

72
Houten, B.W. van. Rechter en terbeschikking
stelling.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 6, december 1974, blz. 249-255.

In dit artikel wordt nagegaan welke factoren
de rechter kunnen hebben beïnvloed om minder
dan voorheen de maatregel van T.B.R. op te
leggen. De schrijver meent dat onze kritische
tijd ook aan de rechterlijke macht die nu wat
gedifferentieerder is gaan denken, niet is
voorbijgegaan. Men heeft oog gekregen voor
liet feit dat betrokkenen de T.B.R. vooral
vrezen vanwege de onbepaalde duur en de
discriminatie die hiervan uitgaat. Een verlenging
van T.B.R. wordt nu minder automatisch
uitgesproken, terwijl de rechter meer terug
houdendheid bij liet opleggen van deze
maatregel betracht waar het louter en alleen
vermogensdelicten betreft. Schrijnend blijven
echter die gevallen waat de rechter ondanks de
geringe kans op genezing tot een T.B.R. moet
besluiten omdat naar zijn mening het belang
van de openbare orde dit bepaaldeijk vordert.

73
Klyman, F.1., en T.A. Karman. A perspective
for graduate-level education in crbninal justice.
Crime and delinquency, 20e jrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 398-404 (U.S.A.).

In dit artikel doen de schrijvers een poging aan
te geven wat liet in 1980 te verwachten
noodzakelijke aantal opleidingen op liet terrein
van de strafreehtstoepassing zal zijn, en hoe de
structuur van deze opleidingen zou moeten zijn.
Zij verwachten een snelle toename van het
aantal opleidingen in de komende jaren. Opleiders
dienen zich te bezinnen op de vraag op welke
wijze zij kwalitatief goede opleidingen kunnen
opzetten die economisch verantwoord zijn.

74
Oliva, G. La intercettazioni telefoniche
secondo to nuova norma.
La giustizia penale, 79ejrg., nr. 9, september
1974, blz. 502-512 (1.).

In april 1974 is in Italië een nieuwe wet op het
afluisteren van telefoongesprekken ingevoerd.
De auteur van dit artikel geeft een kritische
bespreking van de inhoud en de strekking, de

toepassing en de gang van zaken in de praktijk.
De nieuwe wet beperkt de mogelijkheid van
afluisteren en liet gebruik van het aldus
verkregen materiaal in sterke mate, en dat is
ook de bedoeling ervan. De auteur vraagt zich
af of deze beperkingen niet zo stringent zijn
dat liet afluisteren van gesprekken weinig zin
meer heeft. Bovendien heeft de wet lacunes en
schept onduidelijkheden en onzekerheden, met
daarbij de mogelijkheid dat waardevol bewijs
materiaal verloren gaat. In de uitzonderlijke
gevallen dat de autoriteiten toestemming of
opdracht verlenen, mag de recherche geen
gebruik maken van aan liet licht komende
aanwijzingen en bewijzen die op andere dan liet
onderhavige misdrijf betrekking hebben; boven
dien moet alles wat er geen betrekking op lijkt
te hebben binnen een vrij korte tijd weer
worden vernietigd. De auteur hoopt dat de
praktijk spoedig zal wijzen in welke richting
deze wet zal kunnen worden verbeterd.

75
Périer-Daville, D. Les magistrats face art
changement: entre le risque et la nécessité.
Le Figaro, 5 december 1974, (F.).

Volgens de schrijver woidt de Franse justitie
overbelast. Een groot deel van haar te drukke
werkzaamheden bestaat uit de zogenaamde
‘kleine criminaliteit’, waardoor zij aan de
werkelijk belangrijke zaken niet of nauwelijks
toekomt. In liet artikel worden enkele
voorstellen gedaan die de taak van de justitie
zullen verlichten, zoals bijvoorbeeld het
instellen van bedrjfspolitie. Wanneer de Franse
rechterlijke macht zich dan aan meer wezenlijke
taken kan wijden, moet zij naar de mening van
de schrijver wel humaan zijn, maar dit mag niet
zover gaan dat de rechter aan politiek gaat doen.
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Senna, J.J. crirninal justice higher education —

its growth and direct ions.
Crime and delinquency, 20e jrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 389-397 (U.S.A.).

Er is waarschijnlijk geen enkele hogere beroeps
opleiding in Amerika die zich sneller heeft
ontwikkeld dan opleidingen op het terrein van
de strafrechtstoepassing.
In dit artikel wordt deze ontwikkeling sinds
1960 beschreven en met cijfers nader ontieed.
Verder wordt aangegeven wat de invloed hiervan
is geweest op de wijze waarop het strafrechtelijk
apparaat is gaan functioneren. Een aantal
tendensen in de zich snel in aantal en omvang
uitbreidende opleidingen en cursussen wordt
gesignaleerd en de schrijver besluit met de
verwachting dat in de jaren ‘70 liet accent meer
zal liggen op verbetering van de kwaliteit van
de opleidingen dan op de uitbreiding van liet
aantal beschikbare opleidingsplaatsen.
Met literatuuropgave.
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77
Rizkalla, S. C’rirne and criminal justice in t/ze
developing con ntries.
Acta criminologica, 7e jrg., januari 1974,
blz. 169-191 (C.).

Het artikel is een verslag van de besprekingen
van de werkgroep voor misdaad en strafrechts
pleging in liet Midden-Oosten, die onder
auspiciën stond van het vijfde internationale
symposium voor vergelijkende criminologie dat
van 16 tot 18 mei 1973 te Sauta Margherita di
Ligure (Italië) gehouden werd. Achtereenvolgens
werden misdaad, recht en justitiële organen in
het Midden-Oosten behandeld. Opvallend blijkt
in de Arabische landen onder meer het hoge
percentage geweldsmisdrijven, de daarmee
samenhangende bloedwraak, het cannabis
gebruik en de corruptie van ambtenaren. Verder
wordt een overzicht gegeven van de historische
ontwikkellng van de Arabische rechtssystemen,
waarbij men signaleert dat de maatschappelijke
normen van de bevolking vaak afwijken van de
wetten gemaakt door de juristen. Tenslutte
worden de vaak arrogante houding van de
politie jegens het publiek, het gebrek aan
gedragswetenschappelljke scholing bij de
rechters en de gebrekkige toestanden in de
gevangenissen besproken.
Met literatuuropgave.
Van dit artikel is een bewerking opgenomen
op blz. 59.

78
Rood, M.G. Naar een nieuwe wetgeving inzake
en t/zanasie?
Nederlands juristenblad, 49e jrg., nr. 39,
16november 1974, blz. 1253-1256 (N.).

De commissie medische ethiek van de gezond
heidsraad achtte in haar advies aan de
toenmalige staatssecretaris van sociale zaken en
volksgezondheid aktieve euthanasie niet en
passieve euthanasie wIl geoorloofd. De schrijver
acht het verschll tussen beide vormen van
levensbekorting niet van essentiële maar van
graduele betekenis. De wet pleegt immers een
gedraging aan te duiden niet alleen als een
nalaten, maar ook als een handelen. Wanneer
Isij vervolgens het Leeuwarder euthanasie-
proces bespreekt merkt hij op dat de rechtbank
een ruimer criterium hanteerde dan de door
hem bekritiseerde commissie. Ook de beslissing
van de rechter te Leeuwarden echter, die wel
een langzame, maar geen snelle actieve
euthanasie toestond acht de schrijver geen
oplossing van het probleem. Een wetswijziging
is volgens hem noodzakelijk.
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Thomas, D.A. Developments in sentencing
1964—19 73.
The criminal law review, december 1974,
Ma. 685 -692 (G.B.).

De schrijver onderkent drie ontwikkelingen in
de Engelse strafrechtstoepassing. Dit zijn: het
steeds meer behandelen van delinquenten in de
vrije maatschappij, Iset veelvuldiger toepassen
van alternatieve straffen, en liet toekennen
van rechterlijke bevoegdheden aan de
uitvoerende macht. Ten aanzien van het eerste
punt merkt hij op dat het niet zeker is dat
extra-murale maatregelen de kans op recidive
meer doen afnemen dan een verblljf in een
gevangenis. Het tweede punt juicht hij toe,
maar hij bepleit een vereenvoudiging van de
daarbij gebruikte terminologie die verwarring
schept voor zowel rechter als veroordeelde,
terwijl hij de ontwikkellng genoemd onder
ten derde ongewenst acht, omdat iner aan de
burger over wiens vrjlseid wordt besllst een
eerlijke berechting wordt onthouden. De
rechter is en blijft de enige om rechterlijke
bevoegdheden uit te oefenen.
Van dit artikel is een bewerking opgenomen
op blz. 53.

Criminologie

Zie ook de excerpten nrs. 71 en 77

80
Bernoechi, F. Lii senilitd dal punto di vista
crimitio logica.
Quaderni di criminohogia dinica, l6ejrg., nr. 3,
juli-september 1974, blz. 321-342 (1.).

Oud worden is een proces dat door vrijwel
iedere mens als iets moellijks wordt ervaren, en
dit kan op zichzelf al de aanleiding vormen tot
crimineel gedrag, ook bij mensen die met een
blanco strafregister door het leven zijn gegaan.
Bovendien werkt de vergrijzing van de
bevolkhig conflicten tussen de generaties in de
hand, hetgeen liet sociale evenwicht verstoort.
Tenslotte kan de pensionering een crisissituatie
veroorzaken. De auteur tracht de frustratie die
de maatschappij de ouder wordende mens
aandoet schadelijker voor hem dan de
biologische aftakeling. Voor een man is alles
uitgesproken moeilijker te verwerken dan voor
een vrouw, en zijn wantrouwen, jaloezie,
opstandigheid of melancholle kunnen tot
psychische stoornissen of tot crimineel gedrag
leiden. Bij de beoordeling voor het gerecht van
dit criminele gedrag wordt nogal eens, ook bij
niet seniel demente personen, de leeftijd als
verzachtende omstandigheid of reden tot
ontoerekenbaarheid in aanmerkinjgenomen.
De soorten delicten die oudere mensen plegen,
zijn die van de zwakheid: belediging, brand
stichting, heling en vooral schennis van de
openbare eerbaarheid en zedendelicten (ontucht
met kinderen). Naar verhouding is het
percentage oudere delinquenten gering, en vaak
brengen economische nmstandigheden hen er
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toe, een delict te begaan. Daarnaast is er ook
veel niet-crimineel anti-sociaal gedrag onder
oudere mannen: suicide en zwerven.
Met literatuuropgave.

81
Bianchi, H. Goevernernentele en 000-goeverne-
mentete krirninologie: een ‘meta-probleern’.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 201-216.

Met name in landen met een hoge industriële
ontwikkeling wordt door de overheden in
toenemende mate gebruik gemaakt van
criminologisch onderzoek bij preventie en
bestrijding van criminaliteit. In het eerste deel
van dit artikel bespreekt de schrijver de vaak
zeer nauwe band tussen de crimmologie
beoefening en het beleid. Hij roept hierbij de
vraag op of de huidige criminologie wel in
staat is iets voor de overheid te doen, ja zelfs
of ze dat onder gegeven omstandigheden wel
mag doen.
In het tweede deel van het artikel beantwoordt
de auteur deze vraag en postuleert twee
verschillende criminologische paradigmata: een
goevernementeel paradigma en een non-goever
nementeel paradigma. De goevernemen tele
criminologie werkt vanuit een immanente
positie binnen een bepaald socio-cultureel
systeem aan de oplossing vaii beleidsproblemcn.
De non-goevernementele criminologie (meta
criminologie) heeft haar vertrekpunt buiten
het vigerende socio-culturele systeem.

$2
Canepa, G. Prospettive attuali del trattatnento
criminologico. Ricerche su cento delinquenti
giovani adulti.
Quaderni di criminologia clinica, l6ejrg., nr. 3,
juli-september 1974, blz. 299-319 (1.).

De auteur is er van overtuigd dat de criminaliteit
van veel jonge delinquenten, zo tot een jaar of
25, samenhangt met en een uitvloeisel is van
de puberteitscrisis. Daarom ook acht hij het
absoluut verkeerd, dergelijke jongeren te
straffen. Door heropvoeding is resocialisatie
mogelijk en kan men iecidive voorkômen.
Iedere jonge delinquent dient allereerst op zijn
volwassenheid te worden onderzocht. De auteur
heeft met een aantal medewerkers in 1967-
1968 in een strafinrichting in Genua bij een
groep van 100 willekeurig gekozen jonge
mannen tussen 18 en 25 jaar een onderzoek
ingesteld; het waren delinquenten die tot een
straf van maximaal 3 jaar waren veroordeeld.
Het was een breed medisch, psychologisch en
sociaal onderzoek. Als voornaamste resultaat
kwam hier uit dat 93 van de 100 een — voor
namelijk door milieu en opvoeding ontstane —

zogenaamde ‘negatieve identiteit’ (Erikson)
vertoonden (je voelt je anders, buitengesloten
en minderwaardig, en brengt dat tot uiting in

hardheid, vijandigheid, agressie). Hiermee
waren deze mensen zeker als sociaal
gevaarlijk te beschouwen, maar volgens schrijver
zou een adequate behandeling, indien die
mogelijk was, bij vrijwel allen deze negatieve
identiteit en daarmee de gevaarljkheid
opheffen. Er bevonden zich slechts weinig
psychopaten en debielen onder hen, ongeveer
20 neurotici en geen psychotici. Er is dus geen
kwestie van dat deze jonge mannen klinisch
gezien duidelijk psychopathologische trekken
vertoonden. De negatieve identiteit werkt
echter ook zonder dit wl criminogeen, en de
behandeling van de jongeman moet dan ook
daarop zijn gericht. Er is meestal nog
verbetering mogelijk, en liet is daarom dringend
noodzakelijk dat er speciale inrichtingen voor
deze groep komen.
Met literatuuropgave.

83
Dörmann, V. Polizeiliche Kriminalstatistik.
Kriminalistik, 28e jrg., nr. 10, oktober 1974,
blz. 433-439 (BRD.).

Misdaadstatistieken zijn volgens de schrijver in
het algemeen niet erg betrouwbaar. Zij
houden immers geen rekening met ‘dark
number’-criminaliteit en het selectieve optreden
van de politie. Met deze reserve bespreekt hij
de Westduitse potitiestatistieken van liet jaar
1973. In vergelijking met de tien voorgaande
jaren is er een lichte daling van het totaal
aantal misdrijven merkbaar. Wèl is de jeugd
delinquentie sterk toegenomen. Het
ophelderingspercentage van ernstige misdrijven
is in vergelijking met 1963 enigszins gestegen.

84
Giambartolomei, G. Una nuova teorki biologica
sulta criminalitâ: ii fattore extra-y.
Quaderni di criminologia clinica, 16e jrg., nr. 3,
juli-september 1974, blz. 369-395 (1.).

De twee richtingen in de wetenschappelijke
criminologie, de biologische en de sociologische,
zijn er langzamerhand wel van doordrongen
dat ze ailebei gelijk hebben. Onder dit geziclits
punt geeft de auteur een beschouwing over liet
in de afgelopen decennia ontdekte en al
veelvuldig beschreven XYY-syndroom, waarmee
men de oorzaak van bepaalde vormen van
criminaliteit meende te hebben ontdekt, en
daarmee deze criminaliteit ‘verontschuldigd’
bij de berechting. Schrijver tracht in zijn artikel
aan te tonen dat er niet altijd zo’n nauwe causale
samenhang behoeft te bestaan: niet iedere
extra-y-drager wordt deilnquent, niet alle
mannen die overigens verschillende symptomen
van het syndroom vertonen, blijken extra-y
dragers te zijn. Ook bij het XYY-syndroom
spelen het milieu en de omstandigheden een
belangrijke rol. De extra-y is hoogstens een
predisponerende factor. In elk geval zullen
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strafrecht, penitentiair recht en criminologie
zich diepgaand met de theorie van de extra-y
moeten bezighouden. Vooralsnog is er weinig
absoluut zeker, ook al doordat er te weinig
gevallen zijn beschreven waarbij de theorie wel
geheel klopt. Dit is van belang met het oog op
de preventie, die stigmatiserend en daardoor
schadelijk kan werken. Het is wèl van het
grootste belang dat men het verschijnsel verder
zeer nauwkeurig onderzoekt, met een
uniforme en optimale methodiek.

85
Gîrolamo, F. di. L ‘esarne della personalitâ del
condannato. Contributo critico per una
evoluzione degti istituti di osservazione.
Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., nr. 4,
juli-augustus 1974, blz. 571-590 (1.).

Wanneer men er van afstapt mensen te straffen
voor een misdrijf dat zij hebben begaan en hun
in plaats daarvan een adequate persoonlijke
strafbehandeling wil geven met de bedoeling
dat zij zich daarna in de samenleving kunnen
handhaven, dient men zich in te spannen om
hun persoonlijkheid beter te leren kennen, te
zoeken naar het motief van hun handelen, hun
aansprakelijkheid daarvoor te onderzoeken en
te peilen hoe zij zich zuilen ontwikkelen. Dit
alles vereist een langdurige observatie opdat
men zijn oordeel grondt op kennis van zaken.
In Italië is deze noodzaak nog niet wettelijk
erkend, althans niet bij meerderjarigen v66r de
uitspraak in het proces; bij minderjarigen wèl,
en de auteur hoopt dat het, zoals veel andere
zaken ook uit het gebied van het kinderstraf
recht zal doordringen in het strafrecht voor
volwassenen. Nu vindt observatie van
volwassenen alleen plaats aan het begin van de
detentie — en dan nog niet door vakmensen —

met het oog op classificatie. In 1954 heeft men
te Rome-Rebibbia een nationaal observatie-
instituut (I.N.O.) opgericht, dat dergelijke
observaties en persoonlijldseidsonderzoeken
wetenschappelijk uitvoert. Er zijn er inmiddels
nog twee bijgekomen. De auteur beschrijft de
werkwijze van deze instituten nader, alsook de
mensen die observeren en die worden
geobserveerd. Het werk geschiedt overal door
een voortdurend hecht samenwerkend
specialisten-team. Voor de toekomst streeft men
naar zoveel mogelijk gespecialiseerde
behandelingsinstituten; maar voorlopig heeft de
diagnose nog de meeste aandacht en is de kloof
naar de therapie nog niet overbrugd.

86
Glaser, D., en M.S. Zeigler. Use of the death
penalty V. outrage at murder.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 4, oktobet
1974, blz. 333-338 (USA.).

In dit artikel doen de schrijvers een poging de
vraag te beantwoorden waarom het aantal
moorden relatief het grootst is in de staten waar

de doodstraf het vaakst werd toegepast. Een
tweetal verklaringen wordt besproken: de
tenuitvoerlegging van doodstraffen, koelbloedigi
moorden, heeft als niet bedoeld neven-effect
dat moord door het publiek mir.der afstoot
wekkend wordt gevonden, met als gevolg een
stijging van het aantal moorden.
Een tweede verklaring is dat zowel de
tenuitvoerlegging van de doodstraf als een
relatief groot aantal moorden, voortkomen uit
een lage waardering voor het leven.
Mede aan de hand van statistisch materiaal
komen de schrijvers tot de conciusie dat de
tweede verklaring de meest waarschijnlijke is.
Zij baseren deze conclusie met name op het
verschijnsel dat in staten waar vroeger de
doodstraf relatief veel werd toegepast en waar
relatief veel moorden gepleegd worden, het
aantal maanden dat moordenaars gedetineerd
worden voordat zij voorwaardelijk in vrijheid
worden gesteld het kleinst is.

87
Gubnum, J. F. Victirnization in old age.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 3, juli 1974
blz. 245-250 (U.S.A.).

Vrij algemeen wordt aangenomen dat bejaarden
relatief vaak het slachtoffer worden van
criminaliteit. Slachtofferonderzoek echter laat
zien dat het tegendeel het gevat is.
In dit artikel worden diverse factoren besproken
die in verband staan met de kans dat anderen
slachtoffer worden. Met betrekking tot deze
factoren bespreekt de schrijver een drietal
hypothesen.

88
Jongman, R.W., G.J.A. Smale en J. de Jong.
Zwaarte van de diefstal als beslissingsfaktor in
het seponeringsbeleid.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 224-233.

In aansluiting op een reeks van vroegere onder
zoeken naar de invloed van de factor sociale
klasse’ op het sepôtbeleid, onderzochten de
auteurs of jongeren uit de lagere (beroeps)
miieus in geval van eenvoudige diefstal grotere
bedragen ontvreemden dan jongeren uit hogere
miieus. Dit bleek niet het geval. De ernst van
het delict bleek slechts bij jongeren uit de
hogere miieus in verband te staan met de
beslissing wel/niet vervolgen.
Met literatuuropgave.

89
Jordan, V. E. The system propagates crime.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 233-240 (U.S.A.).

Misdaad is een thema dat door vele politici
wordt misbruikt en een uitlaatklep is geworden
voor de volkswoede. Misdaad is vooral een
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probleem voor de Amerikaanse negers die
onevenredig vaak het slachtoffer worden van
zowel criminaliteit zelf als van het strafrechte
lijk systeem.
De auteur pleit in dit artikel voor drastische
hervorming van het strafrechtelijk systeem,
zodat criminaliteit kan worden voorkomen in
plaats van bevorderd. Gevangenissen dienen
afgeschaft te worden en vervangen door
‘community rehabiitation centers’. Daarnaast
moet gestreefd worden naar inkomensniveilering
en een effectievere werkloosheidsbestrijding,
vooral ten gunste van jongeren.

90
Kamstra, O.W.M., en Jac. van Weringh. Het
oordeel van de ernst van ,nisdriji’en: een nieuwe
poging.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 234-244.

In dit derde artikel over lset oordeel over de
ernst van misdrijven bespreken de auteurs een
nieuwe poging om tot een aanvaardbare
standaardrangordening te komen. Een 5-tal
gelierformuleerde delictsbeschrjvingen werden
voorgelegd aan drie groepen proefpersonen:
criminologiestudenten (26), opperwachtmecs
ters (17) en wachtmeesters eerste klas (25) en
adspiranten van de Opleidingsschool der
Rijkspolitie te Arnhem (118). Het bleek dat
de groepen niet te veel verschilden. De poging
om een voor velen aanvaardbare ‘ernst van
delicten-standaard’ te construeren, kan dus niet
als geslaagd worden beschouwd.
Met literatuuropgave.

91
Kortenhorst, G.P. Beveiliging van banken en
postkantoren tegen roofovervallen.
lntermediaii, 10e jrg., nr. 47, november 1974,
blz. 19-67 (N.).

Bij zijn analyse van feiten en omstandigheden
die voor de beveiliging van geldinstituten van
belang zijn houdt de schrijver vier hoofdlijnen
aan die hij achtereenvolgens bespreekt: welke
belangen moeten beschermd worden; welke is
de ernst, de omvang en de aard van de
bedreiging; wat is de modus operandi van de
mïsdadiger en wat zal hem mogelijk van zijn
daad weerhouden. In verband met het laatst
genoemde behandelt hij drie aspecten,
namelijk de kans op ontdekking en arrestatie,
de strafmaat en de fysieke en andere afweet-
middelen, waaronder hij verstaat een
geschikte opleiding van het bankpersoneel, het
aanleggen van een stilalarm en het gebruik van
Icogelwerend glas.

92
McCall, C.C., en H.J. Grogan. Rehahilitating
forgers.

Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 263-268 (U.S.A.).

In vergelijking met andere groepen delinquenten
zijn valsemunters: intelligenter, beter in staat
familiebanden te onderhouden en krijgen zij
gemakkelijker banen en recidiveren zij meer.
In liet in dit artikel beschreven onderzoek
wordt een groep van 683 valsemunters
vergeleken met 2319 inbrekers en 777 auto
dieven. Een belangrijke uitkomst van dit
vergelijkend onderzoek is dat de groep valse
munters op de reclasseringsambtenaar een
gunstige indruk maakt zodat het lijkt alsof alles
goed is en geen hulp verleend hoeft te worden.
Van groot belang is een goede diagnose. Bij de
hulpverlening dient het accent gelegd te worden
op acceptatie, steun en realistische verwachtingen.
Autoritaire waarschuwingen, berispingen en
verboden zijn niet effectief.

93
Paterniti La Via, P. II pro blema del consenso
netla valutazione sociale detla gravitâ dei reati.
Rassegna italiana di sociologia, 15e jrg., nr. 3,
juli-september 1974, blz. 459-482 (1.).

Uitgaande van het alom geconstateerde en
erkende feit dat de sociale normen niet meer
overeenstemmen met die van de strafwet,
heeft de auteur een tiental sociologische
onderzoekingen hierover (uit verschillende
landen en van uiteenlopende aard) bezien en
vergeleken. Ze gaan over de beoordeling door
het publiek van criminaliteit en de bestraffing
daarvan, over kennis van de strafwet bij het
publiek en bij delinquenten, over opvattingen
inzake dc repressieve preventieve en afschrik
wekkende werking van de strafwet. De schrijver
concludeert dat de tot nu toe gedane
onderzoekingen over het onderhavige onderwerp
nog te weinig zijn en dat ze te veel verschillen
in opzet en methodiek om er conclusies uit te
kunnen trekken. De uitkomsten van de door
hem bezicnc studies zijn al even heterogeen
als de samenleving zelf is. Hij geeft enige
richtlijnen voor het ideale onderzoek in deze.

94
Robin, G. D. White-collar crirne and employee
theft.
Crime and delinquency, 20e jrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 25 1-262 (U.S.A.).

Over de betekenis van het begrip ‘white-collar
crime’ bestaat veel misverstand. Suffierland
zelf is hieraan mede verantwoordelijk omdat
hij het begrip niet duidelijk omschreef. In dit
artikel bespreekt de schrijver de vraag in
hoeverre diefstal bij patroons door werknemers
te beschouwen is als ‘white-collar crime’. Zijn
conclusie is dat diefstal door werknemers en
‘white-collar crime’ beide beschouwd en
geanalyseerd moeten worden als verschillende
vormen van criminaliteit gepleegd tijdens beroeps.
uitoefening. Deze zienswijze sluit volgens de
schrijver het best aan bij Sutherlands
oorspronkelijke omschrijving. Veel terminolo
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gische misverstanden kunnen op deze wijze
vermeden worden.
Met literatuuropgave.

95
Robinson, D.N. Harm, offence and nuisance.
American psychologist, 29e jrg., nr. 4, april
1974, blz. 233-238 (U.S.A.).

In dit artikel behandelt de schrijver de vraag
welk recht de overheid heeft haar onderdanen
te onderwerpen aan een onvrjwfflige therapie.
Na aan de hand van de jurisprudentie van het
Amerikaanse Hooggerechtshof geconstateerd
te hebben dat de staat hiertoe vrij vergaande
bevoegdheden heeft bespreekt hij de ethische
kanten van het probleem.
Vanuit moreel oogpunt bezien acht hij
onvrijwihige therapie geoorloofd indien de
burger van een staat voor zichzelf of voor
anderen gevaar oplevert. Gedwongen therapie
wijst hij echter af wanneer het betreft
misdrijven tegen de veiligheid van de staat
(waar hij gevangenisstraf als beveiliging
voldoende acht) of delicten waarbij geen
slachtoffer is betrokken.
Met literatuuropgave.

96
Such-Baer, M. Profes.rional staff react ion to
abortion work.
Social casework, 55e jrg., nr. 7, juli 1974,
blz. 435-441 (U.S.A.).

Eerdere onderzoeken in Amerika hebben
aangetoond dat personeel van abortusklinieken
na verloop van tijd negatieve emoties ten
aanzien van abortus begint te vertonen, ook
al stonden zij aanvankelijk positief tegenover
vroegtijdige onderbreking van zwangerschappen.
Het hier beschreven onderzoek dat zich in
tegenstelling tot eerdere studies nu ook
uitstrekte tot maatschappelijk werkers in
abortusklinieken bevestigde deze resultaten.
Het bleek dat personeel dat slechts contact had
met de foetus, zoals verpleegsters en artsen,
op den duur het negatiefst reageerden op
abortus. Maatschappelijk werkers daarentegen
die de gehele persoon van hun patiënten en
haar problemen persoonlijk kenden bleven daar
veel positiever tegenover staan.

97
Wiersma, D. De neophaenemenoÏogie in
formu les.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 217-223.

In. dit artikel gaat de auteur in op een artikel
van Bianchi. Aan de hand van een voorbeeld
uit de wiskunde illustreert hij de betekenis van
de begrippen ‘einklammerung’ en ‘ausldamme
mng’, en bespreekt de criminologie van Bonger
en de Amerikaanse criminologie. In een dupliek

verduidelijkt Bianchi het door hem gebruikte
begrip ‘immuniteit’.

98
Woodford Howard, J. Law enforcement in an
urban society.
American psychologist, 29ejrg., nr. 4, april
1974, blz. 223-232 (U.S.A.).

De schrijver noemt de volgende oorzaken voor
de crisis waarin het Amerikaanse justitiële
apparaat zich volgens hem bevindt: de over
belasting van de rechtbanken doordat teveel
feiten strafbaar zijn gesteld, de overdreven
vrees van het publiek slachtoffer van een
misdrijf te worden, waardoor een verkeerd
beeld van de misdaad ontstaat, en een te ver
doorgevoerde decentralisatie van het rechts
systeem. Als oplossing stelt de auteur voor
zoveel mogelijk delicten te decriminaliseren,
het gerechtelijk apparaat te centraliseren en
de vrijheidsstraf niet alleen tot het uiterste te
beperken, maar ook meer dienstbaar te maken
aan resocialisatie dan nu het geval is.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen

Zie ook excerpt nr. 117

99
Berlit, J.W. Positive Erfahrungen mit
Vollzugslockeni ngen.
Krîminalistik, 28ejrg., nr. 11, november 1974,
blz. 501-503 (U.S.A.).

Sinds december 1971 staat in Neder-Saksen de
wet toe dat gedetineerden ééns in het jaar
verlof krijgen gedurende twee weken de
gevangenis te verlaten. In dit artikel wordt aan
de hand van statistische gegevens nagegaan hoe
dit systeem in de jaren 1972 en 1973 gewerkt
heeft. Het blijkt dat, ondanks de vrij sterke
stijging van het aantal gevangenen aan wie dit
verlof is toegestaan, slechts weinigen hiewan
misbruik maakten door te laat of helemaal niet
terug te keren. De schrijver meent ook dat deze
regeling de resocialisatiekansen van de
gedetineerden doet toenemen. Zij kunnen nu
immers de relaties die zij hebben in de maat
schappij bestedingen. Tenslotte wijst hij op het
feit dat het aantal agressieve gedragingen van
gevangenen tegenover de bewaarders is gedaald.

100
Brodsky, S.L., en A.R. Pacht. The ctinicat
resources center. A model for utitization of
mental health services in correction.
Crime and delinquency, 2ûejrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 291-296 (U.S.A.).

In dit artikel beschrijven de auteurs een model
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voor psycli iatrisch-psy chologische hulpverlening
in het gevangenistvezen. Bouwstenen van dit
model zijn: snelle selectie en plaatsing van
gedetineerden, snelle diagnose van ernstig
gestoorde gevangenen, een veeUeid van
behandelingsmogelijkheden zowel klinisch als
poli-klinisch, het adviseren van staf en personeel
binnen gevangenissen en tenslotte training en
opleiding van therapeuten en onderzoek.

101
Durham, E.L. St. Leonard’sHouse. A model in
the use of ex-offenders in the administration of
correction.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 3,juli 1974,
blz. 269-280 (U.S.A.).

Door een groot aantal instellingen wordt op dit
moment gebruik gemaakt van ex-gedetineerden.
Zij doen het werk dat gewoonlijk door beroeps
krachten gedaan wordt. Algemeen wordt deze
ontwikkeling als positief gewaardeerd. Van
belang op dit moment is dat nagegaan wordt
wat de voor het individu gunstige effecten op
lange termijn zijn. In dit artikel wordt een
project beschreven waarin door vrjtvel
uitsluitend ex-delinquenten gewerkt wordt in
een grote, economisch zwakke negerwijk.
Met name bespreekt de schrijver de problemen
rond selectie, training en beoordeling van
ex-delinquente hulpverleners.
Met literatuuropgave.

102
Else, J.F., en K.D. Stephenson. Vicarious
expiation: a theot of prison and social reform.
Crimc and delinquency, 20e jrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 359-372 (U.S.A.).

In dit artikel wordt het begrip ‘boetedoening’
(expiation) in haar theologische en criminolo
gische betekenis besproken en in verband
gebracht met twee sociologische begrippen,
socialisatie en ‘differential association’. Doel van
de schrijvers is een nieuwe visie te ontwikkelen
met betrekking tot gevangenisopstanden en
hervormingen in gevangenissen en de maat
schappij.
Centraal staat de gedachte dat de maatschappij
als geheel ten minste ten dele verantwoordelijk
is voor de door individuen in die maatschappij
gepleegde misdrijven. Delinquenten spelen vaak
zonder dit te beseffen de rol van iemand die
boetedoening doet ter vereffening van schuld
van anderen. Vanuit deze gedachtengang worden
gevangenisopstanden besproken en verklaard.
Met literatuuropgave.

103
Nagel, W.G. ‘With friends like these, who needs
enernies?’
Crhne and delinquency, 20ejrg., nr. 3,juli 1974,
blz. 225-232 (U.S.A.).

In dit artikel bekritiseert de auteur het werk van
het ‘federal bureau of prisons’.

Hij verwijt dit bureau een inconsequent beleid
ten aanzien van de autonomie die aan de staten
gelaten wordt. Met name gaat hij in op de
begrippen ‘federal offences’ en ‘state offences’
en de gevolgen die dit onderscheid heeft voor
het gevangeniswezen.
Een tweede verwijt is liet door het bureau
tentoongestelde gebrek aan totaal-visie en
planning.
Tenslotte gaat de auteur in op de zijns inziens
ach terlsaalde en nutteloze wijze waarop het
bureau het misdaadprobteem te lijf gaat.

104
Pavarini, M. Stnittura sociale ed origine
delt’istituzione penitenziaria.
11 mulino, nr. 234, juli-augustus 1974,
blz. 564-593 (1.).

De auteur stelt aan het begin van zijn artikel
dat er nog nooit een onderzoek is gedaan naar
de samenhang tussen de vorm van een sociale
organisatie met z’n sociaal-economische
verhoudingen en de theorie en praktijk van het
strafstelsel daarin, met name de ideologie
daarvan. 1-hij stelt eveneens dat detentie-als-straf
pas op een bepaald moment is ontstaan, en hij
wil nagaan wanneer en waardoor. Detentie als
straf suj generis dateert ongeveer van de
opkomst van het burgerlijk kapitalisme, dat
hiermee bepaalde elementen tot de samenleving
wilde uitsluiten, controleren, overheersen en
beroven van een kwantum vrijheid, een spanne
tijds waarin iemand geld kan verdienen. De
auteur toont de grote verschillen aan met de
theorie en praktijk van het straffen in de
voorafgaande feodale tijden. 1-Jij bespreekt ook
het kanonieke recht en wijst er op dat veel
elementen van het kapitalistische systeem van
vrijheidsberoving daarin hun wortel hebben:
boete doen in afzondering. Daarnaast schetst
hij de ontwikkeling van de middeleeuwse
economie naar de verstedelijking toe, met daarin
de houding van de overheid ten aanzien van de
ontheemde boeren. Deze werden in werk- en
tuchthuizen geconditioneerd c.q. gedwongen
tot tucht en plichtsvewulting. Met de opkomst
van het kapitalisme werden deze inrichtingen
tot gevangenissen en huizen van bewaring in
modernere zin. In deze gevangenissen werd dan
later, om diverse redenen, wel weer arbeid
ingevoerd, maar deze was niet produktief: er
was geen sprake van samen-werken en het werd
niet adequaat beloond; evenmin leidde het op
voor een beroep na de vrijlating. Wet werd de
arbeidsprestatie als graadmeter voor goed
gedrag genomen. Ook had deze gevangenis-
arbeid grote invloed op de economie.
De auteur beschrijft tenslotte het
experiment dat men in Auburn is begonnen
om in dit geheel verbetering te brengen.
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105
Pavaiini, M. La rilei’anza de! fattore lai’oro
neti’ organizzaz ione carceraria: 1 ‘esderïenza
ingtese.
Rivista italiana di diritto e procedura penale,
l7ejrg., nr. 1, 1974, blz. 142-151 (1.).

Het artikel is een voordracht welke de schrijver
in februari 1974 heeft gehouden op een congres
te Venetië dat als thema had: Gevangenis en
maatschappij. Hij beschrijft de situatie in
Engeland en vergelijkt deze met die in Italië.
Hij stelt daarbij dat het merkwaardig is dat
terwijl de economische en sociale context van
de beide landen niet fundamenteel verschilt,
het Angelsaksische strafrechtssysteem
vooruitstrevender is. Maar het zit wat de
tenuitvoerlegging betreft wel in het slop, en
dât zit hem weer in de arbeid van de
gedetineerden. Ondanks parole en probation,
die bijvoorbeeld in Italië fiog niet bestaan,
neemt het aantal gevangenisstraffen toe in
Engeland. Als een der oorzaken hiervan zou men
het afschaffen van de doodstraf kunnen
noemen. Maar volgens de auteur is de werkelijke
oorzaak de tegenstelling en tegenspraak tussen
de progressieve theorie en de steeds meer
reactionair wordende praktijk. In de gevangenis
wordt de arbeid die de gedetineerde verricht
als zeer belangrijk beschouwd; maar volgens de
auteur wordt deze arbeid alleen bezien vanuit
het oogpunt van de produktiviteit: zoveel
mogelijk gevangenen moeten zoveel mogelijk
voor de overheid verdienen. Uiteraard is hun
beloning slecht. Bij recente gevangenis
opstanden eisen de gedetineerden onder
andere het minimum-loon, het recht een
vakbond te vormen en een arbeidscontract.
De auteur is het hiermee geheel eens, ook vanuit
het oogpunt van de opvoedende werking die de
gevangenisarbeid dient te hebben.

106
Provvedimenti urgenti in materia penale: linee
emergenti di politica criminele.
II mulino, nr. 234, juli-augustus, 1974, blz. 1-22 (1.).

Dit artikel is een kritische aanval van een groep
strafrechtdeskundigen van de universiteit van
Bologna op een presidentieel besluit dat in
april 1974 enige ingrijpende wijzigingen heeft
aangebracht in het Italiaanse strafrecht. Hun
kritiek richt zich in de eerste plaats op het feit
dat een dergelijke wijziging bij presidentieel
besluit heeft plaats gevonden, iets dat alleen
in geval van nood geoorloofd is; het geheel is
des te merkwaardiger omdat het parlement al
geruime tijd bezig is met deze wijzigingen en
verbeteringen, die zeker noodzakelijk zijn.
Het gaat onder andere over de beslissings
bevoegdheid van de rechter en over de
preventieve hechtenis. De auteurs bespreken de
nieuwe regeling nauwkeurig en gedetailleerd
naar het pro en contra. Zij uiten als bezwaren
dat de beslissingsbevoegdheid van de magistraten

te ruim wordt en de macht van de politie te groc
terwijl preventieve hechtenis door de mogelijk
Iseid van herhaalde verlenging een autonome,
geanticipeerde straf wordt. In elk geval komen
de rechten van de verdachte op allerlei manieren
in de verdrukking. Het presidentiële besluit in
kwestie versterkt de reactionaire krachten in
den lande.

107
Shover, N. ‘Experts’ and di.agnosis in correction
agenciea
Crime and delinquency, 20e jrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 347-358 (U.S.A.).

Aan de hand van zijn driejarige ervaring als
‘caseworker’ in gevangenissen en gesprekken met
12 personen die zich met diagnostiseren of
classificeren van gedetineerden bezig houden,
beschrijft de auteur de wijze waarop nieuw
komers in gevangenissen leren diagnostiseren en
hun ervaringen doorgeven.
Deze nieuwkomers beginnen hun werk zonder
gebruik te maken van betrouwbare technieken
om het delinquent gedrag van gedetineerden te
interpreteren. Een theoretisch model ontbreekt
geheel. Men hanteert aanvechtbare, onduidelijke
en ad hoc categorieën die voornamelijk gebruikt
worden om de detentieperiode soepel en zonder
moeilijkheden te laten verlopen.
Velen ontwikkelen na verloop van tijd een
cynische houding ten opziclste van hun werk.
Zij beginnen te twijfelen aan de waarde en de
validiteit van de theorieën die, naar zij aannemen,
ten grondslag liggen aan dit werk. Zij verlaten
het gevangeniswezen of blijven zichtbaar
ontmoedigd en ontevreden met hun werk.

108
Skoler, D.L., en R. Loewenstein. Minorities in
correctie n.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 339-346 (U.S.A.).

Een van de meest opvallende personeelsproble
men in het Amerikaanse gevangeniswezen is
het in vergelijking met de groep gedetineerden
onevenredig kleine aantal bewaarders dat
behoort tot een minderheidsgroepering.
De schrijver van dit artikel bespreekt de pogingen
die in de afgelopen jaren ondernomen zijn, om
deze situatie te verbeteren.
De auteurs concludeerden dat de juridische
basis nu hecht genoeg is voor een succesvolle
aanval op discriminatie.

109
Uhlitz, 0. Scheitert die $trafrollzugsreform?
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 december
1974.

Het artikel schetst een somber beeld van de
toekomstverwachtingen met betrekking tot de
hervorming van het gevangeniswezen. Er is



thans een ontwerp van wet inzake de executie
van straffen bij de Bondsdag aanhangig. In
september 1973 hebben een aantal hoogleraren
een alternatief-ontwerp uitgebracht. Daarnaast
bestaan nog diverse voorstellen van actiegroepen,
verenigingen etc. Alle voorstellen hebben
gemeen dat ze de resocialisatie van de veroor
deelde vooropstellen. Iedereen verstaat echter
onder resocialisatie weer iets anders. De
opstellers van het alternatieve ontwerp hebben
getracht vat te krijgen op de behandelings
problematiek. De schrijver meent dat met name
door het onvoldoende gemotiveerd zijn van het
bewakend personeel en het ontbreken van
engagement bij de behandelingsdeskundige een
ingrijpende hervorming van het gevangeniswezen
voorlopig een utopie is.
Van dit artikel is een bewerking opgenomen
op btz. 62.

110
Vigh, J. Opvoeding op zijn Hongaars.
Balans, Sejrg., nr. 11, november 1974,
blz. 15-18 (N.);
Balans, Sejrg., nr. 12, december 1974,
bla. 14-16 (N.).

Dit artikel bevat een beschrijving van een
jeugdgevangenis in Hongarije. De schrijver zet
uiteen hoe opvocdingsbeginselen- en activiteiten
worden aangepast aan de persoonlijkheid van
de gedetineerden.
Deze leven in groepsverband onder begeleiding
van een pedagoog. Veel aandacht wordt
besteed aan arbeid, waaraan deze jongeren die
geen regelmatig werk gewend zijn, door middel
van strakke discipline moeten wennen.
Daarnaast nemen ook onderwijs en vrijetijds
besteding een belangrijke plaats in. De auteur
ziet deze vorm van tenuitvoerlegging voor
namelijk als een doeltreffende opvoedings
maat regel.

111
Zirin, S. The case of Marvin.
Crime and delinquency, 20e jrg., nr. 3, juli 1974,
blz. 297-301 (USA.).

In dit artikel bekritiseert de schrijver op een
vermakelijke wijze de opvatting: als alle soorten
therapieën en behandelingen van gedetineerden
een klein beeije effect hebben, dan heeft het
achtereenvolgens toepassen van een groot
aantal therapieën erg veel effect. Hij beschrijft
een exepriment waarbij een vrijwilliger
achtereenvolgens onderworpen werd aan
ljfstraffen, een beroepsopleiding, freudiaanse
psychotherapie, een groepsdiscussie, reahiteits
therapie en ‘token economy’.
De meningen over het resultaat van het
experiment waren verdeeld. Sommigen achtten
het geslaagd omdat de betrokken vrijwillige
vrijwel zeker geen delicten meer zou plegen,
anderen waren minder tevreden ondanks de
niet ongunstige berichten uit de psychiatrische

inrichting waar de vrijwilliger waarschijnlijk tot
zijn dood zal vertoeven.

Reclassering

112
De macht van de hulpverlening.
Proces, S3ejrg., nr. 12, december 1974,
blz. 237-243 (N.).

De leden van de sectie werkontwikkeling en
onderzoek van de gezamenlijke reclasserings
verenigingen zijn van mening dat er in het
reclasseringswerk een spanningsveld bestaat.
Enerzijds is de reclassering een hulpverlenende
instantie, anderzijds treedt zij op namens de
justitie. Wil zij tussen beide polen optimaal
fungeren, dan moet zij bereid zijn een deel
van haar zelfstandigheid te delen met het
strafrechtelijk systeem, waarvan zij voor het
verkrijgen van cliënten nu eenmaal afhankelijk
is. Zijn deze cliënten echter eenmaal binnen
haar bereik, dan kan zij op autonome wijze
hulp verlenen, waarbij wel overleg tussen
justitie, reclassering en cliënt noodzakelijk is.
Als consequentie van deze autonome maat
schappelijke hulpverlening waarbij het streven
erop is gericht de cliënten zo snel mogelijk
buiten het strafrechtssystecm te plaatsen,
noemen dc schrijvers onder andere een tegen
gaan van stigmatisering.

113
Haaren, Th.H. van. Problemen in de lieden-
daagse strafpieging. II.
Proces, S3cjrg., nr. 12, december 1974,
blz. 25 7-260 (N.).

Dit artikel bevat de tweede en derde inleiding
uit een lezingencyclus, welke onder auspiciën
van het Willem Pompe Instituut in oktober
1974 te Utrecht werd georganiseerd. De
eerste spreker constateerde discriminatie bij
aangifte en opsporing door de politie. Personen
afkomstig uit de lagere sociale klassen hebben
volgens hem een veel grotere kans met de
justitie in aanraking te komen dan mensen uit
hogere miieus. Bestaande vooroordelen bij de
politie die zich de misdadiger nu eenmaal
voorstelt als een arbeider en allereerst lii die
categorie dan ook delicten gaat opsporen zijn
daar debet aan. De tweede spreekster vroeg
aandacht voor de stigmatisatie van kinderen die
met de kinderbescherming in aanraking zijn
geweest. Juist doordat deze minderjarigen zo
zeer gediscrimineerd worden in de samenleving
kan men volgens haar niet meer spreken van
hulpverlening. De spreekster meende tenslotte
dat wij aan deze situatie allen schuldig zijn
omdat wij ons niet zodanig inzetten voor deze
kinderen en hun ouders dat geen discriminatie
meer optreedt.
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114
Spek, J. van der. Internationale uitwisseling van
maatschappelijk werkers in de reclassering.
Proces, 53ejrg., nr. 12, december 1974,
blz. 251-254 (N.).

Van 17 tot 27juni en van 26 september tot
8 oktober van verleden jaar vond een
uitwisseling plaats tussen twintig Engelse en
twintig Nederlandse maatschappelijk werkers
in de reclassering. Het eerste gedeelte speelde
zich af in Cambridge, Londen en verschillende
delen van Zuid-Oost Engeland; het tweede in
de volkshogeschool Eerbeek, Amsterdam en
een aantal andere plaatsen in Nederland. Door
deelnemers uit beide groepen werden voor
drachten gehouden, men bezocht instituten,
gevangenissen en rechtbankzittingen. Bij een
vergelijking tussen de Engelse en Nederlandse
reclassering bleek de laatste onder andere meer
op cliënt en maatschappij dan op justitie
gericht. 0k vonden de Engelse deelnemers
de sfeer in de Nederlandse rechtzaal
gemoedelijker en minder formeel. Van Neder
landse zijde werd tenslotte geconstateerd dat
de Engelse wetgeving meer mogelijkheden
biedt voor alternatieve straffen.

Psychiatrische zorg

115
Bachmann, A. Die psychiatrische Beu rteilu ng
der Zurechnungsföhigkeit und ihre rechttichen
folgen.
Kriminalistik, 28ejrg., nr. 11, november 1974,
blz. 511-513 (B.R.D.).

Hier wordt de vraag beantwoord wat de
gerechtelijke autoriteiten verwachten van de
forensisch psychiater wanneer zij aan deze
advies vragen omtrent een verdachte. Dit is
allereerst informatie over de persoonlijkheid
van de dader en de mate waarin de daad hem
kan worden toegerekend. Hierbij dient de
psychiater te beseffen dat ontoerekenings
vatbaarheid een juridisch en geen medisch
begrip is. Verder moet de psychiater in de
rechtszaal begrijpelijke taal gebruiken. In
juridische vraagstukken dient hij zich niet te
verdiepen. De schrijver geeft voorts enige
praktische wenken die de forensisch psychiater
te pas kunnen komen.

116
Baer, H. Die psychiatrische Beurteilung der
Zurechnungsföhigkeit und ihre rechtlichen
Folgen.
Kriminalistik, 28ejrg., nr. 10, oktober 1974,
blz. 465-466 (B.R.D.).

De schrijver bespreekt enkele aspecten van de
taak van de forensisch psychiater. Deze heeft

het volgens hem niet altijd even gemakkelijk bij
het uitbrengen van zijn advies aan de rechter.
De moderne psychologie immers heeft ons
geleerd hoezeer ons denken en handelen
bepaald wordt door factoren als erfelijkheid,
opvoeding en milieu. Van wilsvrijheid is daarom
bij de mens vaak geen sprake, en dus ook niet
van to erekenbaarheid. De beoordeling daarvan
hangt af van het persoonlijk inzicht van de
for ensisch psychiater.

117
Benedetto, A. di. Necessitâ di una psichiatria
net carc ere.
Quaderni di criminologia clinica, 16e jrg., nr. 3,
juli-september 1974, blz. 343-368 (1.).

Ondanks veranderde opvattingen over doel en
vorm van het straffen van norm-overtreders
blijft er in de samenleving een ambivalentie
tegenover hen bestaan, die zich ook uit hij de
tenuitvoerlegging van de straffen. Binnen de
gesloten strafinrichting blijft het veiigheids
aspect erg belangrijk; in de resultaten van de
heropvoeding gelooft men au fond nog niet, en
dit verhindert weer een juiste therapeutische
benadering. De klassieke psychiatrie heeft te
weinig oog voor het feit dat geen enkel individu
werkelijk op zichzelf staat, dat iedere mens in
het milieu of de diverse miieus waarin hij
verkeert één of meer rollen speelt, en door zijn
omgeving ook een bepaalde rol krijgt opgedrukt.
Er is altijd sprake van interactie en reactie, en
daarmee ook van conflicten en identiteitscrises.
De behandeling van gedetineerden is er nog te
veel uitsluitend op gericht dat zij zich
aanpassen, aan de inrichting en later aan de
maatschappij. Daardoor krijgen zij vaak een
valse identiteit, terwijl verantwoordelijkheden
hun worden onthouden en ontnomen. De
therapie moet gericht zijn op de relaties tussen
de mensen, op de onderlinge verhoudingen, en
daarbij moeten ook die binnen de gevangenis
ter discussie worden gesteld: tussen de
verschillende categorieën mensen die daar zitten
of rondlopen bestaan immers ook allerlei
verhoudingen en spanningen. De gedetineerden
dienen bij deze discussie actief te worden
betrokken zodat zij zich ook actief kunnen
rehabiiteren. De gevangenispsychiater moet
hiervan goed doordrongen zijn. Voor een
dergelijke therapeutische gtmeenschap’ bestaat
geen model, de psychiater moet hem zelf
(helpen) scheppen, en dat is geen eenvoudige
opgave.
Met lïteratuuropgave.

118
Hoekstra, R.C. De onschuÏdwaan in de
(forensische) psychiatrie.
Tijdschrift voor psychiatrie, 16e jrg., nr. 11-12,
november/december 1974, blz. 701-706 (N.).

De schrijver die als zenuwarts verbonden is aan
de S. van Mesdagkliniek te Groningen, behandelt
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hier de onschuidwaan in de forensische
psychiatrie. Hij wijt deze waan voornamelijk aan
een ik-zwakte van de persoonlijkheid. De
desbetreffende delinquent kan het niet verdragen
dat juist hij een ernstig misdrijf begaan heeft en
de loochening van zijn daad is dan zijn psychisch
afweermechanisme. Behandeling van zulk een
waan is in een vroeg stadium gewenst, vooral
met het oog op preventie, daar anders recidive
bijna zeker is.
Met literatuuropgave.

119
Kwast, S. van der. De psychiatrische prognose
van criminaliteit.
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 6, december 1974, blz. 266-271.

Hier wordt het advies van de forensisch
psychiater aan de rechter omtrent het opleggen
of verlengen van deT.B.R. aan een kritische
beschouwing onderworpen. De schrijver meent
dat de prognose die wordt gesteld omtrent de
eventuele gevaarlijkheid van de delhiquent,
weinig wetenschappelijk gefundeerd is. De
psychiater neemt te zeer de door de patiënt in
het verleden gepleegde criminaliteit als
indicator voor in de toekomst te verwachten
misdadigheid en gaat teveel af op zijn intuïtie.
Wanneer hij zich op zijn ervaring beroept, moet
men ook daar sceptisch tegenover staan,
aangezien deze ervaring minder is dan men doet
voorkomen. Tenslotte signaleert de schrijver dat
slechts weinig wetenschappelijk onderzoek is
verricht naar de prognose van criminaliteit en
wijt hij dit aan weerstand bij de psychiaters
zelf.
Met literatuuropgave.

120
Tiedeman, H.J. Een andere wijze van omgaan
met T.B.R.-gestelden.
Nederlands tij dschrift voor criminologie,
l6ejrg., nr. 6, december 1974, blz. 256-265.

In de Pompekliniek te Nijmegen ontwikkelde
men een nieuwe visie op de behandeling van
T.B.R.-gestelden. Aanpassing van deze mensen
aan de maatschappelijke normen stond niet
meer voorop. Daarentegen probeerde de staf de
patiënten te aanvaarden zoals zij waren en
werd getracht om met de bewoners van de
inrichting een samenleving te vormen die
gekenmerkt werd door persoonlijke emotionele
betrokkenheid op elkaar. De consequenties
hiervan waren dat de stafleden bij dit informele
en op intermenseljke relaties gebaseerde
contact met de patiënten zich niet meer
konden verschuilen achter de hiërarchische
structuren die alleen nog maar formeel in tact
bleven.
Ook T.B.R.-gestelden zelf ondervonden
onzekerheid nu van hen werd gevraagd zichzelf
bloot te geven. Toen de buitenwereld uit vrees
voor haar veiligheid deze nieuwe aanpak van

psychisch gestoorde delinquenten niet bleek te
aanvaarden ontstond een crisissituatie in de
kliniek, omdat de stafleden onderling oneens
bleken over de nieuw te vormen structuren en
deze tegenstellingen werden vergroot.
Tenslotte stelt de schrijver de vraag naar de
noodzaak van het handhaven van een minimum
aantal regels in een inrichting voor mensen die
afwijken en meent Isij dat de samenleving gezien
haar reactie het antwoord daarop wel weet.

121
Vossen, R., en K. Ernst. Beurtellung der
Zurechnu ngsföhigkeit tuid Empfehlung von
Massnah men in 103 strafrec’htlichen Gutachten.
Kriminalistik, 28ejrg., nr. 10, oktober 1974,
blz. 467-468 (B.R.D.).

Hier wordt een overzicht gegeven van forensisch
psychiatrische adviezen die in de jaren 1971 tot
en met 1973 aan de rechter zijn uitgebracht
door de psychiatrische universiteitsidiniek te
Zürich. Hoewel bijna alle patiënten geheel of
gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar ten tijde van
het begaan van hun daad werden verklaard,
werden opvallend weinig maatregelen aanbevolen.
Volgens dc schrijver is dit onder andere te wijten
aan het feit dat Zwitserland weinig praktische
mogelijkheden kent voot de opvang van
psychisch gestoorde delinquenten.

Kinderbescherming

122
Kaaren, Tls.H. van. De zaak Julius van der Werf
Proces, S3ejrg., nr. 12, december 1974,
blz. 244-25 1 (N.).

Hier wordt een uitvoerig uittreksel gepubliceerd
van het vonnis van de Leeuwarder rechtbank,
die in oktober 1974 Julius van der Werf ontsloeg
van rechtsvervolging. Deze medewerker van
Pro Juventute was voor de rechter gedaagd
wegens liet voor de politie verbergen van twee
van huis weggelopen minderjarige meisjes. De
schrijver van dit uittreksel aclst het vonnis
daarom zo belangrijk omdat in de motivering de
deskundigheid van een gediplomeerd maat
schappelijk werker bij de beoordeling van de
situatie en gemoedstoestand van weggelopen
minderjarigen wordt erkend. Tevens heeft
volgens hem de rechter duidelijk gestehl, dat
eventueel wederrechteljk handelen bij de hulp
aan minderjarigen afhankelijk is van de aard en
wijze van hulpverlening en van de leeftijd van
de hutpzoekende minderjarige.

123
Jansen, 1. De straf van arrest.
Nederlands juristenblad, 49e jrg., nr. 39,
november 1974, blz. 124 1-1252.

Sinds de invoering van de nieuwe kioderstraf

84



wetten in 1965 kent ois recht een korte
vrijheidsstraf voor strafrechtelijk minderjarigen.
Dit is de straf van arrest, waarvan de duur
tenminste vier uur en ten hoogste veertien dagen
bedraagt. In dit artikel wordt beschreven in
welke gevallen en door welke rechter deze straf
kan worden opgelegd en hoe zij met andere
kinderstraffen — en maatregelen kan worden
gecombineerd. Ook kan deze sanctie voorwaarde
lijk worden toegepast en is voorwaardelijke
invrijheidstelling mogelijk. De schrijver zet voorts
de wettelijke regelingen omtrent de tenuitvoer
legging van het arrest uiteen en geeft tenslotte
een overzicht van haar toepassing in de praktijk.

124
Sitbert, J.D., en A. Sussman. Rights ofjuveniles
confined in training schools.
Crime and delinquency, 2ûejrg., nr. 4, oktober
1974, blz. 3 73-388 (USA.).

Onder het mom van hulpverlening worden vele
duizenden tvezen, weggelopen of delïnquente
jongeren van hun vrijheid beroofd. In dit artikel
bespreken de schrijvers de rechtspositie van
dergelijke jeugdigen. Uitgangspunt is de
constatering dat zij tenminste dezelfde rechten
zouden moeten hebben als volwassenen en als
niet ingesloten jeugdigen, met als enige
beperkingen die welke voor de behandeling
absoluut noodzakelijk zijn. De auteurs besteden
aandacht aan o.a. het recht de juistheid van de
insluiting te betwisten, het recht op juridische
bijstand etc. Ook zouden deze jeugdigen het
reclst moeten hebben een behandeling te
weigeren.
Met literatuuropgave.

125
Veer, M. A. A. van der. Hulpverlening aan
sveggelopen jongeren in een krisiscentmim.
Maandblad geestelijke volksgezondheid,
29ejrg., nr. 11, november 1974, blz. 518-528
(N.).

De schrijver geeft een indruk van de hulp
verlening in een crisiscentrum voor weggelopen
jongeren. Het is belangrijk deze kinderen, die
vaak uit een autoritair milieu komen waar
alles voor hen is bedisseld, zelfstandigheid te leren.
In liet Centrum 5 hiertoe de gelegenheid. Door
in groepsverband te leven leren zij tevens
relaties aan te gaan en met anderen rekening
te houden. Een belangrijk onderdeel van hun
persoonljkheîdsvorming is de begeleiding door
de groepsleider, waarvan de praktijk in het
artikel nader wordt uiteengezet.
Met literatuuropgave.

Politie

126
Ooijen, D. van. Criminele politiek en politie.
Het tijdschrift voor de politie, 36e jrg., nr. 12,
december 1974, blz. 403 -409 (N.).

De schrijver is met Hoefnagels van mening dat
men onder criminele politiek liet beleid tot
preventie van criminaliteit dient te verstaan.
Hij is van oordeel dat een dergelijk beleid door
de politie in de praktijk wordt gevoerd. Dit
geschiedt niet alleen door de politie in haar
geheel, maar ook door de individuele
politieambtenaar die misschien niet juridisch,
maar wel feitelijk een ruime discretionafre
bevoegdheid bezit ten aanzien van het
sepotbeleid. Ook in abnormale omstandigheden,
zoals bij onlusten en rellen, voert de politie een
criminele politiek. De schrijver vraagt
tenslotte aandacht voor de politie als
adviserend orgaan van het bestuur en meent
dat liet aandeel van de politie in criminele
beleidszaken zal toenemen.
Met literatuuropgave.

127
Treger, H., D. Thomson en G.S. Jaeck.
A police-social work team model. Some
preliminary findings and implications for
system change.
Crime and delinquency, 20ejrg., nr. 3,juti
1974, blz. 28 1-290 (U.S.A.).

In twee steden in ilhinois werd in de periode
juni 1970—juni 1973 een experiment verricht,
waarbij politie, justitie en maatschappelijk
werkers samenwerkten. Aan personen en
famiies die met politie ofjustitie in aanraking
kwamen werd hulp geboden.
Doel van het onderzoek was aan te tonen dat
een snelle beoordeling van de situatie van de
delinquent en snelle hulpverlening liet
strafrechtelijk apparaat in belangrijke mate
kan ontlasten.
Het bleek dat voor veel mensen die met politie
of justitie in contact komen hulp van maat
schappelijk werkers zinvol is. Verder bleek dat
de houding van de politie tegenover de maat
schappeljk werkers en omgekeerd in positieve
zin veranderde.

128
Wijst, B. M. van der. Jeugdcriminaliteit en wat
doen wij ermee?
Algemeen politieblad, l23ejrg., nr. 26,
december 1974, bis. 647-649 (N.).

In dit artikel wijst de schrijfster emotionele
storingen als oorzaak aan van het begaan van
strafbare handelingen door kinderen. Zij
meent dat van een professionele aanpak, die
dergelijke kinderen juist nodig hebben, bij de
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politie geen sprake is. Daarom doet zij enkele
voorstellen om politieambtenaren een cursus
voor kinderzaken te laten volgen.
Met literatuuropgave.

Drugs

129
Gay, G. R., en D. E. Smith. Development of
drug patterns and treatment techniques in a
free clinic.
The journal of social issues, 3Oe jrg., nr. 1,
1974, blz. 127-142 (U.S.A.).

Te San Francisco bevindt zich een ziekenhuis
waar jonge mensen die moeilijkheden hebben
met drugs voor gratis behandeling terecht
kunnen. De auteurs beschrijven de verschillende
stadia die zij onderkennen in liet druggebruik
van deze jeugdigen. Het valt daarbij op dat
vooral door de omgeving, zoals bijvoorbeeld
klasgenoten, pressie wordt uitgeoefend op
jongeren om drugs te gebruiken. In het artikel
worden voorts aanwijzingen gegeven hoc men
als arts moet handelen in geval men een
patiënt aantreft die een overdosis van deze
middelen heeft genomen. Hierbij is het
belangrijk dat de patiënt met kalmte en begrip
tegemoet wordt getreden en men de nazorg
niet uit het oog verliest.
Met literatuuropgave.

130
Nail, R.L., E. Gunderson en R.J. Arthur.
Black-wh ite differences in social background
and military drug abuse patterns.
The American journal of psychiatry, 131e jrg.,
nr. 10, oktober 1974, blz. 1097-1102.

De schrijvers verrichtten een onderzoek naar
druggebruik onder de leden van de Amerikaanse
marine. Als proefpersonen namen zij 833
militairen die van juli 1971 tot oktober 1972
in een opvangcentrum voor druggebruikers
in Miramar, Californië verbleven. Negenenzes
tig van hen waren zwart en 764 blank. De
gemiddelde leeftijd bedroeg twintig tot
eenentwintig jaar. Het bleek dat de negers
zich op school beter hadden aangepast, minder
delinquent waren en betere relaties met hun
ouders onderhielden dan de blanken. Wèl
gebruikten zwarten meer heroïne. Daartegen
over echter stond dat zij minder hallucinogenen
namen. De auteurs verklaren liet verschil in
druggebmîk tussen beide etnische groepen
door te wijzen op culturele achtergronden.
Voor de blanken is druggebruik een nieuwe
vorm van afwijkend gedrag, terwijl de negers
daarmee reeds lang bekend zijn.
Met literatuuropgave.
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