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Dit themanummer is gewijd aan terrorisme.
Aan de bewerkingen van een aantaL buitenlandse artikelen gaat een
inleidende beschouwing vooraf, waarin een overzicht wordt gegeven van
de verschijningsvormen, de ontwikkeling en de bestrijding van terrorisme.
Tevens besteden wij aandacht aan een gastcollege aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, gegeven door professor mr. W.H. Nagel van
de Rijksuniversiteit te I.eiden. Plaatsgebrek staat ons niet toe het gehele
college hier te publiceren, maar met toestemming van prof. Nagel geven
wij de paragrafen 1, 2, 3 en 7.
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Via de nieuwsmedia worden wij de laatste
jaren herhaaldelijk geconfronteerd met
verschillende vormen van terrorisme,
zoals vliegtuigkapingen, gijzelingen en
ontvoeringen.
Hoewel deze daden onderling zeer
verschillend zijn, hebben zij gemeen dat
de plegers ervan bewust buiten de rechts
orde treden. Aldus Nagel (10) en ook
Hacker (7) die terroristen ziet als
machtelozen en vertwijfelden die menen
dat er geen andere manier is om ernstig
genomen te worden, dan de praktijk van
de terreur.
In de zestiger en zeventiger jaren hebben
in Amerika een groot aantal vliegtuigkapingen plaats gevonden, waarbij het
doel doorgaans het verkrijgen van een
grote som geld was. De laatste jaren zien
we dat dit middel ook dikwijls
gehanteerd wordt door individuen of
groeperingen, die een politiek doel
hebben, zoals bijvoorbeeld de vrijlating
van politieke gevangenen. Bij de gijzeling
Deze inleiding is samengesteld door
mr. J.J. van der Kaaden.
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en de ontvoering zien wij hetzelfde. Wij
hanteren hier het begrip terrorisme
wanneer we het hebben over daden
zowel met een politiek als met een
niet-politiek doel. In de omschrijvingen
van terrorisme zoals die door Nagel en
Hacker gegeven zijn, wordt het
terrorisme met de politieke doelstelling
benadrukt. In deze inleiding komen
achtereenvolgens de volgende onder
werpen aan de orde:
1. de verschijningsvormen van terrorisme;
2. de ontwikkeling van het terrorisme;
3. de bestrijding en de preventie van het
terrorisme.
De verschijningsvormen van terrorisme
In dit gedeelte besteden we aandacht aan:
de gijzeling, de ontvoering en de vliegtuig
kaping.
De gijzeling
Het in gijzeling nemen van mensen is op
zichzelf al heel oud, reeds in de middel
eeuwen maakte men hiervan gebruik om

zich ervan te verzekeren dat de tegen
partij zich aan een verdrag zou houden (1).
Ook het gijzelen door één partij komt in
de geschiedenis al voor. Over het doden
van gegijzelden zijn de meningen altijd
verdeeld geweest. Deze problematiek
komt weer in alle ernst naar voren
wanneer minderheidsgroepen mensen
gijzelen om eisen ingewilligd te krijgen.
De wereld wordt hiermee voor het eerst
geconfronteerd door de gebeurtenissen
in Zuid-Amerika in de vijftiger jaren,
toen daar diverse politieke of anderszins
belangrijke figuren gegijzeld werden.
Ook in Europa hebben we daarna met
gijzelingen te maken gehad. In deze
inleiding wordt de term gijzelaar gebruikt
voor de uitvoerder van de gijzeling en de
term gegijzelden voor de slachtoffers van
de gijzeling. Voor een beschouwing van
de gijzeling heeft het zin de aandacht te
richten op de aard van het doel dat men
door middel van de gijzeling tracht te
bereiken. Men kan hierbij onderscheid
maken tussen gijzelingen met en zonder
politiek doel. De gijzelingen zonder
politiek doel zijn meestal gericht
ofwel op het verkrijgen van een hoeveel
heid geld, ofwel op het zeker stellen van
een vluchtweg bijvoorbeeld bij het plegen
van een of ander delict. In het laatste geval
kan een voorsprong geëist worden terwijl de
gegijzelden dan ergens worden vrijgelaten.
Soms eist men dat er een vliegtuig met
bemanning klaar staat, om te kunnen
uitwijken naar een ander land. In het
laatste geval doet zich de vraag voor,
welk land de gijzelaar wil opnemen. Als
er politieke controversen bestaan tussen
het land waar de gijzelaar zijn delict heeft
gepleegd en het land waar de gijzelaar
naar toe wil, dan bestaat de mogelijkheid
dat de dader met het geld aan vervolging
ontsnapt. Na zijn landing zal dan vaak
het toestel met de gegijzelden terug
vliegen naar het land van vertrek. Een
typisch voorbeeld van een gijzeling zonder
politiek doel is die welke gepaard gaat met

een bankoverval. In Europa heeft een
tamelijk groot aantal van dergelijke
gijzelingen plaatsgevonden. Men heeft
dit wel toegeschreven aan het steeds
groter wordende risico dat een bankovervaller tegenwoordig loopt door de
beveiliging van de banken (9). Om zich
van een veilige aftocht te verzekeren gaat
de overvaller in sommige gevallen over
tot gijzeling van personen in de bank. De
gijzeling zelf is ook herhaaldelijk
gehanteerd als een middel om geld te
verkrijgen, waarbij het leven van de
gegijzelden wordt bedreigd. Ook bij deze
vorm wordt naast het geld meestal een
vluchtmogeljkheid geëist. Dit hangt
samen met de omstandigheid dat de
plaats waar de gijzeling zich afspeelt
bekend is en de dader met het ruilen van
de gegijzelden voor een geldsbedrag zich
zelf overlevert. Een andere mogelijkheid
is dat de gijzelaar geen geld wil, maar een
andere strikt persoonlijke wens heeft.
Hiervan hebben wij een voorbeeld gezien
in het geval van de ontvoering van een
industrieel in Madrid, d.d. januari 1972,
met de bedoeling om ontslagen arbeiders
weer in dienst te nemen. Men kan hierbij
de vraag stellen of de overheid of een
particulier indien hij aan de eisen van de
gijzelaars voldoet na afloop van de

Een van de bedoelingen van de
verschillende politieke
gijzelingen die we in het
verleden gehad hebben was
steeds het in de publiciteit
brengen van het politieke
probleem
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gijzeling aan zijn toezeggingen gebonden
is. In het algemeen is men niet gebonden
aan onder dwang gedane toezeggingen,
maar liet is vaak zo dat bij het niet
nakomen nieuwe terroristische activiteiten
plaats vinden (4). Indien men te maken
heeft met gijzelaars die vanuit een bepaalde
organisatie opereren, is de kans hierop
vrij groot. Ook hebben zowel in Amerika
als in Europa verschillende gijzelingen bij
gevangenisopstanden plaatsgevonden.
Hierbij was de eis meestal de verbetering
van de behandeling van de gedetineerden
in de betreffende gevangenissen (5). Bij
de gijzeling met een politiek doel denken
we aan de gijzeling waarmee men de
vrijlating van politieke gevangenen, de
publikatie van politieke geschriften of
een andere vorm van steun aan politieke
organisaties beoogt. Meestal brengt de
aard van het politieke doel met zich mee,
dat deze vorm van gijzeling een internatio
naal karakter heeft. Ook voor zulke
gijzelingen geldt weer, dat de gijzelaars,
indien de plaats waar de gijzeling zich
afspeelt bekend is, moeten onderhandelen
over toelating in een ander land. De
vluchtmogelijkheid moet doorgaans per
vliegtuig gegarandeerd worden. De moei
zame onderhandelingen die met name bij
de politieke gijzelingen gevoerd worden,
kosten een grote inzet van de gijzelaar,
die zijn energie moet verdelen tussen het
onder bedreiging houden van de
gegijzelde(n) en het onderhandelen met
de overheden van de betrokken landen.
Deze onderhandelingen zijn niet alleen
langdurig vanwege de vele problemen die
zich hierbij voordoen, maar evenzeer
omdat zij onderdeel vormen van de
politieke daad. Eén van de bedoelingen
van de verschillende politieke gijzelingen
die we in het verleden gehad hebben was
steeds het in de publiciteit brengen van
het politieke probleem. We zien ook dat
bij de laatste politieke gijzelingen steeds
meer dan één gegijzelde betrokken was.
Zoals Van Ginniken (6) opmerkt is dit

ook één van de richtlijnen geworden voor
de gijzelaars. Met één gegijzelde is het
moeilijk om te laten zien dat het menens
is; met meerdere gegijzelden kan men
bovendien een betere onderhandelings
positie verwerven door enkele van hen
vrij te laten.
De ontvoering
De hier besproken vorm van terrorisme,
de ontvoering, verschilt van de gijzeling
met name doordat hierbij de verblijf.
plaats van de ontvoerder en de
ontvoerde niet bekend is. Dat heeft tot
gevolg, dat de ontvoerder niet over een
vluchtmogeljkheid voor zichzelf hoeft
te onderhandelen. Door zijn onbekend
heid is hij zelf betrekkelijk veilig. Bij
de uitvoering van zijn daad loopt de
ontvoerder natuurlijk wel de kans in zijn
actie onderbroken te worden. Wanneer de
ontvoerder erin geslaagd is zijn slacht
offer(s) ergens naar toe brengen, zonder
dat deze plaats bekend is geworden, dan
is de gijzelingssituatie die zo ontstaan is
voor de gijzelaar gunstiger, dan in geval
van een gijzeling die zich onder de ogen
van publiek en politie afspeelt. Ook voor
de ontvoering geldt dat men onderscheid
kan maken in ontvoeringen met en zonder
politiek doel. De ontvoeringen zonder
politieke doeleinden zijn al zeer lang
onderwerp van detective verhalen en
politieflims en vertonen geen opmerkelijke
ontwikkeling. Ontvoeringen met een
politiek doel, waarbij een bij het publiek
bekende persoon, een politicus, een
directeur van een groot concern of een
ambassadeur ontvoerd wordt, zijn de
afgelopen jaren heel frequent in
Zuidamerikaanse landen toegepast als
terroristische taktiek. Dikwijls vinden
ontvoeringen plaats in een gebied of op
een tijdstip met weinig mensen op straat.
Toch is gebleken dat ook in drukke
steden midden op de dag ontvoeringen
voorkomen. Het blijft een moeilijke
-

onderneming, die daarom doorgaans door
meerdere daders uitgevoerd wordt
(bijvoorbeeld de Tupamaros in Uruguay,
de zaak Lorenz), terwijl uiteraard het
aantal ontvoerden beperkt blijft. Doordat
de autoriteiten niet weten waar het
slachtoffer wordt vastgehouden, verlopen
de onderhandelingen met de daders anders
dan bij een gijzeling. Zo worden er codes
gebruikt om zeker te weten dat men met
de juiste persoon onderhandelt. Terwijl
er van de zijde van de autoriteiten alles
aan gedaan wordt om de verblijfplaats
van de ontvoerde te weten te komen,
gaan de daders uiterst omzichtig te werk
om deze niet bekend te laten worden, In
de situatie dat de gegijzelde afgesloten
van de wereld (in zijn onbekende
verblijfplaats) met zijn gijzelaar(s)
afwacht wat er gaat gebeuren ontstaat er
een merkwaardige relatie tussen deze
partijen in de gijzeling, die ertoe kan leiden
dat na afloop van de ontvoering de
gegijzelde (weer in vrijheid) toch nog
vriendelijk over zijn gijzelaar(s) kan
spreken.
De vliegtuigkaping

Er zijn verschillende voor de hand liggende
redenen aan te geven, waarom het vliegtuig
zo’n aantrekkingskracht op de terroristen
heeft. Zij hebben in het vliegtuig een
geïsoleerde ruimte met voldoende mensen,
die vooral als het vliegtuig zich in de lucht
bevindt zeer gemakkelijk onder bedreiging
kunnen worden gehouden. Bij de vlieg
tuigkapingen is het aantal direct bedreigden
doorgaans groter dan bij de gewone
gijzeling. Zo waren er bij de vijf vliegtuigen
die in september 1970 binnen drie etmalen
werden gekaapt in het totaal 751 personen
als passagier betrokken. Kaping van een
vliegtuig heeft in het verleden op verschil
lende manieren plaatsgevonden. Sommige
kapingen gebeurden terwijl het vliegtuig
in de lucht was, andere kapingen begonnen
terwijl het toestel nog op de grond stond.

Bij deze laatste kapingsmethode nemen
de kapers een groter risico. Het eerste
moment van een kaping is meestal het
meest chaotisch. Het toestel dat zich op
dat moment op de grond bevindt kan nog
door luchthaven personeel bereikt worder
In febniari 1974 werden bij een kaping va
een DC 9 te Baltimore de co-piloot en een
veiligheidsofficier gedood, toen men
trachtte de kaper te overmeesteren terwijl
het toestel aan de grond stond. Wanneer
een gekaapt vliegtuig zich op de grond
bevindt zijn de kapers altijd het kwets
baarst. Dit blijkt ook uit de verhouding
tussen de aantallen onderbroken kapingen
in de lucht en op de grond. In 1972 werd
87 procent van de onderbroken kapingen
op de grond onderbroken, in 1973 was dit
77 procent enin 1974, $3 procent. De
meeste kapingen spelen zich in de lucht af.
Meestal zijn de kapers gewapend met
pistolen en/of explosieven, een enkele
keer slechts met een mes. Ook bij de
vliegtuigkaping zijn er daders met en
zonder politieke motieven.
Bij de vliegtuigkapingen zonder politieke
motieven denken we bijvoorbeeld aan de
kaping als middel om geld af te persen of
één of ander persoonlijk voordeel te
behalen. Zo waren de eerste vliegtuigkapingen, waaronder het grote aantal
kapingen in de Verenigde Staten die
uitliepen op een landing in Cuba, veelal
gericht op geidgewin. De Federal
Aviation Agency heeft van 1930 tot 1970
189 succesvolle kapingen geregistreerd,
waarvan in 102 gevallen Cuba het doel
van de kaper was. Bij de vliegtuigkapingen
met een politiek doel zien we dat de
meeste kapingen door meerdere
personen worden uitgevoerd. Ook al is
in een vliegtuig dat zich in de lucht
bevindt, een grote groep mensen
gemakkelijk onder bedreiging te houden
door een kaper die ook bereid is zijn eigen
leven op te offeren, toch zal bij de kaping
met een politiek doel het onderhandelen
veel aandacht en energie vragen van de
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moeten we afgaan op gegevens die door
verschillende instanties zijn verzameld.
Het aantal gijzelingen en ontvoeringen
wordt voornamelijk door de politie
organisaties bijgehouden, terwijl de
Van de 151 kapingen die door de ICAO* zijn vliegtuigkapingen tevens door de
vliegersorganisaties worden geregistreerd.
geregistreerd zijn er 99 door één persoon
13
kapingen
slechts
De internationale politie organisaties
is
met
uitgevoerd;hiervan
hebben in de afgelopen zes jaar (1968(13 procent) het doel bereikt. Van de 52
1974) in het totaal 432 aanslagen van
kapingen die door meerdere personen zijn
uitgevoerd is in precies de helft van de
terroristen geregistreerd, waarvan 94
gevallen het doel bereikt. Bij de kapingen
vliegtuigkapingen en ten minste 57 ont
door één persoon is de kaper wel in ruim
voeringen (en 235 bomaanslagen), hierbij
53 procent van de gevallen er in geslaagd
vielen 196 doden en 300 gewonden te
in eerste instantie de macht over het
betreuren (Elsevier 9-3-74, De nieuwe
vliegtuig te krijgen, maar uiteindelijk
terreur, Philip Mok). Zoals we zien, is het
mislukken de meeste. Door de vele
aantal vliegtuigkapingen dat geregistreerd
beveiligingsmaatregelen die sinds de eerste
is door de ICAO veel groter: in de periode
vliegtuigkapingen genomen zijn, zoals
1968 t/m 1973 namelijk 344 kapingen.
bijvoorbeeld de veiligheidsagenten die bij
Wij moeten dan ook aannemen, dat de eerstgenoemde getallen betrekking hebben op
verschillende vluchten meereizen, zien
de gevallen waar deze politie organisaties
we dat de daders meer in groepjes gaan
bij werden ingeschakeld. De internationale
opereren. Doorgaans eindigt de vliegtuigpolitie organisaties zijn de enigen die de
kaping wanneer zij niet door een ingrijpen
gijzelingen en ontvoeringen registreren.
beëindigd wordt, doordat de eisen worden
Er zijn echter weinig gegevens over de
ingewilligd en de daders in een land dat
omvang van deze vormen van terrorisme
hebben
afgezet.
worden
We
hen toelaat
beschikbaar.
in het verleden verschillende gevallen
Eén van de eerste gijzelingen bij bankgezien waarbij geland werd in een land
in Europa had plaats op 15
overvallen
dat bereid was de kapers te ontvangen,
in Toulouse. De overvallers
1971
maart
zodat na het verlaten van het toestel door
kregen geld en een uur voorsprong, maar
de kapers, de bemanning weer veilig terug
werden de volgende dag aangehouden, de
kon vliegen. Eénmaal op de ‘kaapzondag’
bleven ongedeerd.
gegijzelden
in september 1970 werden de toestellen
vond op 4 augustus 1971 een
In
Duitsland
de
passagiers
verlaten
nadat zij door
soortgelijke gijzeling plaats in München,
waren, in brand gestoken. Een andere
na langdurige onderhandelingen vuurde
kaping van maart 1974 (DC 10 van de
de politie een aantal schoten af op de
British Airways) in Nederland eindigde
deze stierf maar schoot nog één
gijzelaar,
het
brand
van
steken
met
eveneens
het in
gegijzelde dood. Zowel in Frankrijk als in
toestel.
Duitsland vonden na de genoemde gij zelinger
een aantal identieke gevallen plaats (11).
In Nederland vond in november 1971 een
De ontwikkeling van het terrorisme
gijzeling plaats van een politieman, die
overvallers van een tankstation wilde
Om een indruk te krijgen van de omvang
arresteren. De daders werden gearresteerd,
en de ontwiklceling van het terrorisme,
de agent werd licht gewond. In de
Verenigde Staten werden in de jaren
* Intemationai Cwil Aviation Organisation.

kaper. Uit onderstaande gegevens valt op
te maken dat de kaping door één kaper
minder kans van slagen heeft dan die
uitgevoerd door meerdere kapers.
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1965 en 1966 bij 2220 bankovervallen in
69 gevallen (3 procent) personen
gegijzeld.
Ten aanzien van de ontvoeringen hebben
we voornamelijk gegevens uit ZuidAmerika; deze kwamen hier al veel eerder
en in veel grotere aantallen voor dan in
Europa. Tussen 1968 en 1973 werden alleen
al in Argentinië 250 mensen ontvoerd. In
1973 werden in Argentinië 190 mensen
ontvoerd (A.D. 25-6-1974). Deze
ontvoeringen waren voornamelijk gericht
tegen de grote buitenlandse concerns. Met
het toegeven aan de eisen van de daders,
nemen de eisen die zij stellen toe. Een
duidelijk voorbeeld daarvan zien we in
Brazilië (2). In september 1969 werd de
Amerikaanse ambassadeur ontvoerd.
Vijftien politieke gevangenen werden toen
vrijgelaten. In juni 1970 werd de Duitse
ambassadeur ontvoerd en vrijgelaten tegen
veertig politieke gevangenen. In december
1970 kostte de ontvoering van de
Zwitserse ambassadeur al zeventig politieke
gevangenen. Tussen 1968 en september
1974 zijn volgens een opgave van het
Nederlands instituut voor vredesvraag
stukken in Zuid-Amerika eenentwintig
diplomaten gegijzeld. In West-Europa
hebben zich op kleinere schaal politieke
gijzelingen voorgedaan. Hier waren liet
eerst voornamelijk de E.T.A. in Spanje en
de I.R.A. in Ierland, later traden in
West-Europa ook organisaties op als het
Palestijnse Bevrijdingsfront (P.L.O.), de
zwarte september en de Beweging 2juni
(Rote Armee Fraction). De korte tijd
die tussen de laatste geruchtmakende
gijzelingen ligt, met name met betrekking
tot de Franse ambassade in september 1974,
de Scheveningse gevangenis in oktober
1974 en de zaak Lorenz in maart 1975,
geeft de indruk dat er sprake is van een
toename van deze politieke gijzelingen in
West-Europa. Over de exacte aantallen
van de laatste jaren konden wij niet
beschikken. De politieke gijzelingen
krijgen in West-Europa zeer veel publiciteit,

Uit de getallen die bekend zijn
met betrekking tot de
vtiegtuigkapingen blijkt dat het
aantal kapingen duidelijk
afneemt

meer dan de gijzelingen zonder politieke
achtergrond.
Uit de getallen die bekend zijn met
betrekking tot de vliegtuigkaping blijkt
dat het aantal kapingen duidelijk afneemt.
We kunnen ons dan ook afvragen, of de
verhouding waarin de verschillende vormer
van terrorisme voorkomen, volgens de
cijfers over de laatste zes jaar van de
internationale politie organisaties, nog wel
realistisch is voor de laatste twee jaren. In
onderstaande tabel is aangegeven hoeveel
kapingen hebben plaats gevonden en met
hoeveel kapingen het door de daders
beoogde doel is bereikt (IFALPA*).
Jaar

Aantal
kapingen

Percentage
geslaagd

1968
1969
1970
1973
1974

38
82
72
28
18

87
85
64
50
38

We kunnen hieruit aflezen dat een steeds
groter percentage kapingen mislukt. We
zullen in het volgende hoofdstuk zien,
dat de verbetering in de bewaking van de
vliegvelden parallel loopt met deze
vermindering in het aahtal geslaagde
kapingen. De nationaliteiten van de
vliegtuigen die gekaapt worden variëren
sterk. Terwijl in 1971 de vliegtuig
*
International Federatjon of Air Line Pilots.
Associations.
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maatschappijen uit de Verenigde Staten,
Zuid-Amerika en Europa in het totaal
48 kapingen voor hun rekening nemen,
tegenover 9 toestellen van maatschappijen
uit het Midden- en Verre Oosten, was dit
in 1974 respectievelijk 9 tegenover
8 toestellen. We zien dus een sterke
afname van het aantal kapingen van
toestellen uit de Verenigde Staten,
Zuid-Amerika en Europa. Uit de
verandering van de uiteindelijke
bestemming van de gekaapte vliegtuigen
blijkt een relatief steeds grotere
betrokkenheid van het Midden- en Verre
Oosten. In 1972 was in dertien gevallen
in Europa de uiteindelijke bestemming
gelegen en in elf gevallen in het Middenen Verre Oosten. In 1974 was dit
respectievelijk twee en zeven, In de
Verenigde Staten zien we nog een andere
ontwikkeling. Terwijl het overgrote deel,
namelijk 78 procent, van de kapingen in
1971 op binnenlandse vluchten plaats
vond, was dit in 1973 nog 74 procent en
in 1974 nog maar 60 procent. Mogelijk
hangt dit samen met de vermindering van
het aantal vluchten op Cuba. Bij de
daling van het aantal geslaagde kapingen
zien we in onderstaande tabel een stijging
van het aantal doden.

De bestrijding en preventie van het
terrorisme

De maatregelen ter bestrijding van het
terrorisme worden zowel op nationaal als
op internationaal niveau genomen. Terwijl
de gijzeling zeer grote gevolgen heeft
voor het nationale bestrjdingsapparaat,
zal de vliegtuigkaping voor het overgrote
deel internationale aanpak vereisen. De
gijzeling van personen brengt altijd
verplichtingen met zich mee voor het
land waar de gijzeling plaats vindt, ook
aL zijn de gegijzelde slachtoffers geen
inwoners van dat land. We zien, dat de
landen die met gijzelingen geconfronteerd
worden vaak zeer verschillend daarop
reageren. In Latijns-Amerika werd in
verschillende landen de noodtoestand
afgekondigd, wanneer er een ontvoering
plaats vond die gericht was tegen de
regering. Bij deze ontvoeringen kreeg de
politie en/of het leger extra bevoegdheden
die zij tijdens de noodtoestand goed kon
gebruiken. Ondanks deze extra bevoegd
heden blijkt, dat toch nog zeer weinig
gegijzelden bevrijd werden. Bij de
gijzelingen en ontvoeringen die we in
Europa hebben gehad, is nog nooit de
noodtoestand afgekondigd. Wel zijn door

Jaar

Derden*
gedood

Passagiers
bij kapingen
betrokken

Kaper
gedood

Kaper
gearresteerd

Aantal
kapingen

1971
1972
1973
1974

6
5
32
65

3.697
4.011
1.700
1.000

2
20
8
3

31
105
34
9

62
70
28
18

*

Passagiers en bemanning.

Gerekend over het afnemend aantal
passagiers, dat bij de kapingen betrokken
is, kunnen we spreken van een sterke
toename in het aantal slachtoffers onder
de passagiers, terwijl het aantal gedode
kapers afneemt. In 1974 kwamen bij één
vliegtuigkaping 62 passagiers om het leven.
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de verschillende landen speciale maat
regelen genomen, om in geval van een
gijzeling op adekwate manier op te
kunnen treden. Frankrijk en Italië
hebben een speciale anti-terreur brigade
en ook in Nederland kan ingeval van
gijzeling over speciaal opgeleide mensen

worden beschikt. Wanneer zich een
gijzeling voordoet, kunnen binnen zeer
korte tijd een eenheid scherpschutters en
een close-combat unit worden
ingeschakeld (3). Daarbij is met behulp
van de ervaringen die men in het verleden
zelf heeft opgedaan en met adviezen uit
het buitenland een soort draaiboek
opgesteld. Dit draaiboek geeft een aantal
richtlijnen, van algemene aard, waarin
men de feitelijke situatie kan inpassen.
Binnen zeer korte tijd na een melding van
een gijzeling, kan men een crisiscentrum
inrichten, van waaruit de richtlijnen
kunnen worden uitgewerkt. Zoals de
terroristen hebben geleerd uit hun
ervaringen, zo hebben ook de verschillende
overheden een aantal procedures op
kunnen stellen waarvan men succes
verwacht bij d oplossing van gijzelings
problemen. Men moet eerst een basis
leggen voor verdere onderhandelingen.
Om de onderhandelingen goed te kunnen
voeren moet men beschikken over goede
verbindingen. Storingen in deze
verbindingen kunnen paniek veroorzaken.
De eerste onderhandelingen moeten erop
gericht zijn om het eerste ultimatum van
de gijzelaars te verschuiven, opdat de
spanning iets verlicht wordt. Op deze
manier gaan de onderhandelingen
ook een langere tijd in beslag nemen
hetgeen uitputting van de terroristen
bevordert. Om de terroristen in deze
vermoeidheid af te houden van
onbezonnen daden, kan een zeker
machtsvertoon van de kant van de
overheid zinvol zijn. Bij de onder
handelingen moet steeds de indruk
worden gewekt, dat de goede wil
aanwezig is, en dat de moeilijkheden
die zich voordoen buiten de schuld van
de onderhandelaar liggen (6).
Tijdens de onderhandelingen kunnen
voortdurend de mogelijkheden van een
gewelddadig ingrijpen worden afgewogen
tegen het gevaar voor de gegijzelden. Deze
afweging heeft in het verleden in Europa

zowel als in Amerika steeds plaats
gevonden. Het is de vraag of de gijzelaars
daar ook op rekenen. Om hun doel te
bereiken zouden zij er van uit moeteti gaar
dat de overheid op hun eisen ingaat om he
leven van de gegijzelden te sparen. We
zien echter, dat in een land als Israël
principieel niet op de eisen van de
terroristen wordt ingegaan. Terwijl hier
in het verleden verschillende terroristiscli
daden plaats vonden, zien we dat ondanks
de principiële weigering van de overheid
om met de terroristen te onderhandelen,
ook hier nog steeds gijzelingen plaats
vinden (bijvoorbeeld de hotelgijzeling
van maart 1975). Israël beschouwt
terroristische daden van een groep als het
Palestijnse bevrijdingsfront, tegen de
achtergrond van een voortdurende
oorlogssituatie, als oorlogsdaden. Er wordt
daarom een harde lijn gevolgd. Deze
aanpak van de gijzeling is in Nederland
ook wel bepleit. We moeten echter
begrijpen dat de situatie in Israël een [jeel
andere is dan in Nederland. In een
atmosfeer als in Israël is de keiharde
zelfverdediging een Vrij algemeen
aanvaarde houding. Daarbij kan men aan
de afschrikwekkende werking van een
principieel gewelddadig optreden
twijfelen als we zien dat voor de terrorist
in elk geval het gevaar voor eigen leven
geen belangrijke rol speelt bij zijn
terroristische activiteiten.
We hebben gezien dat in een latere fase
bij een gijzeling veelal onderhandeld
moet worden over een vrije aftocht naar
een land dat bereid is de gijzelaars op te
nemen. Bovendien komt het vaak voor
dat ook de eisen internationale
besprekingen met zich meebrengen. Het
zijn dan echter de autoriteiten van het land
waar de gijzeling plaats vindt, die de
besprekingen met de betrokken landen
voeren. Bij de vliegtuigkaping zal de
kaper de piloot opdracht geveli in welke
richting hij moet vliegen en welke eisen
hij door moet geven. Hierbij zijn meestal
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een groot aantal landen betrokken, onder
andere het land van herkomst van de
bemanning, de passagiers en van het
vliegtuig en het land van bestemming.
Deze landen moeten al bij het allereerste
begin van de terroristische daad
gezamenlijk reageren, omdat zij er
allemaal in bijna gelijke mate en op
hetzelfde moment bij betrokken zijn. We
zien, dat in de gevallen van vliegtuig
kaping er meestal eerst naar gestreefd
wordt het aantal passagiers te verminderen,
hetgeen vaak plaats vindt door een uitwisse
ling van een aantal gegijzelden tegen één
belangrijke (soms politiek waardevolle)
figuur. Ook vindt wel direct uitwisseling
plaats tegen de in de eis genoemde
personen of goederen. Wanneer dit laatste
het geval is, dan krijgen we te maken met
de vraag welk land de kapers wil
opnemen. In dit verband zal er minder
gevaar voor de bemanning aanwezig zijn
als bij het voldoen aan de gestelde eisen
het land dat de kapers opneemt al bekend
is. Indien namelijk geen enkel land bereid
is de kapers op te nemen, dan bestaat de
kans dat de kapers dreigen het vliegtuig
op te blazen of op een grote stad te
pletter te laten vallen.
Wanneer de dader niet vanuit een
organisatie optreedt, dan zal een land
meer vrijheid hebben om eventueel de
landing toe te zeggen maar zich niet aan
de belofte van vrijlating te houden.
Wanneer de daders het vliegtuig verlaten
kunnen zij worden gearresteerd en
bestraft, zonder dat men de kans loopt
dat zij de eis vormen bij een nieuwe
kaping door leden van dezelfde Organisatie.
Dit probleem doet zich voor bij de
bestraffing van gijzelaars die namens een
organisatie optreden. Geen van de
achtentwintig Palestijnse terroristen die
zich in 1973 aan uiteenlopende
Arabische regeringen overgaven is
gestraft (Kuitenbrouwer, N.R.C., 8-2-1974).
We hebben al herhaalde malen gezien dat
eventueel gevangengenomen terroristen
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die vanuit een organisatie optreden weer
door nieuwe terroristische acties worden
bevrijd. Van de drieënvijftig gearresteerde
Arabische terroristen, die het laatste jaar
zijn gevangen gezet, zijn er inmiddels
dertien bevrijd en vierentwintig op
andere gronden vrijgelaten, slechts dertien
procent is veroordeeld en zeventien
procent wacht op een veroordeling
(Elsevier, 9 maart 1974).

We zien dikw(jts dat
gevangengenomen terroristen,
die vanuit een organisatie
optreden, weer door nieuwe
terroristische acties worden
bevrijd
Zo werden in september 1973 in Parijs
twaalf mensen gegijzeld in de ambassade
van Saoedie Arabië door Palestijnse
vrijheidsstrijders, met als eis de in
Jordanië ter dood veroordeelde Aboe
Daoud vrij te laten. De eis werd niet
ingewilligd en het bleef bij een vrjgeleide
voor de gijzelaars. Een dag daarna werd
een Boeing 707 gekaapt waarbij weer de
vrijlating van Aboe Daoud werd geëist.
Dit keer werd de eis ingewilligd. Voor
deze terroristen (met op de achtergrond
een Organisatie) geldt dat zij weten dat
zij bij arrestatie weinig risico lopen. Een
nieuwe gijzeling, gepleegd door
kameraden kan hen aan de armen van
justitie onttrekken. Wanneer we vanuit
generaal-preventief gezichtspunt de
effectiviteit van de doodstraf betwijfelen,
op welke wijze kunnen we dan de
mogelijkheden en effectiviteit van een
vrijheidsstraf verruimen7 De situatie is
nu zo dat geen enkel land graag tot
bestraffing van terroristen overgaat, uit

angst om zelf het slachtoffer van een
nieuwe gijzeling of kaping te worden. We
zien dat de terroristen nogal eens
stilzwijgend uitgewezen worden (Parijs,
27-3-1973 wijst zwarte september-leden
uit), of dat het land van herkomst zich
verplicht voelt de terroristen over te
nemen (uitlevering door Zweden aan
Japan, maart 1975).
Toch zijn er wel enkele, zij het summiere,
gegevens bekend over de straftoemeting
ten aanzien van terroristen. We zien dat
er een zeer grote variatie bestaat in de
zwaarte van de straf. Terwijl in ZuidAmerika en verschillende landen in Azië
doorgaans levenslange gevangenisstraf
wordt opgelegd, vinden we in WestEuropa meestal gevangenisstraffen van
zes tot vijftien jaar. Zo zaten
bijvoorbeeld vier van de vijf terroristen,
waarvan de uitwisseling is gevraagd bij de
ontvoering van Lorenz, een gevangenisstraf
van zes tot acht jaar en de vijfde een straf
van twaalf jaar uit. In april 1975 zijn voor
het eerst doodvonnissen voltrokken voor
het kapen van een vliegtuig. In Iran
werden twee Iraakse kapers, beiden
Koerden, terechtgesteld vanwege hun
aandeel in een kaping, waarbij twee
passagiers en een derde kaper werden
gedood (Volkskrant, 8 april 1975). De
concrete keuze tussen het voldoen aan de
gestelde eisen van de terroristen of de
dood van de gegijzelden maakt ook de
effectiviteit van een afspraak op wereld
niveau om terroristen gevangen te houden
twijfelachtig. Immers de vraag blijft hoe
lang terroristische organisaties bereid
zullen zijn eigen leden op te offeren om
met de dood van onschuldige mensen de
aandacht op hun problematiek te
vestigen? Het is deze doelstelling van de
terroristen, met name het verkrijgen van
publiciteit, waarop men mogelijk kan
inspelen in de bestrijding van het
terrorisme. Eén van de dingen die hierbij
misschien opvallend genoemd kunnen
worden is het tijdstip waarop meerdere

malen een kaping of gijzeling, met de
bedoeling een dader van een vorige
terroristische activiteit vrij te krijgen,
heeft plaats gevonden. Het betreft heel
vaak daders die al door een rechtbank
veroordeeld zijn. Men zou zich ook voor
kunnen stellen, dat veel eerder na de
arrestatie de dader door zijn collega’s
bevrijd wordt. Immers uit het voorbeeld
van Aboe Daoud, dat hierboven is
aangehaald, blijkt dat een terroristische
actie op tamelijk korte termijn
uitgevoerd kan worden (in het geval van
Aboe Daoud volgde direct de dag na de
mislukte actie, een nieuwe poging). Het
kan samenhangen met deze wens naar
publiciteit, dat de organisaties veelal wachtc
totdat een veroordeling in een openbare
terechtzitting heeft plaats gevonden. Deze
hypothese zou ook in het geval Lorenz
weer een bevestiging kunnen vinden. In
de discussie rond de vraag waarom de
vrijlating van de hoofdfiguren van de
Baader Meïnhof-groep niet is geëist, zijn
ook andere redenen genoemd. Zo kan
het zijn dat Andreas Baader en Ulrike
Meinhof in hun politieke visie van de
2 juni-beweging verschillen. Er is ook
geopperd, dat deze uitwisseling een
generale repetitie is geweest voor een
belangrijker uitwisseling namelijk die van
Baader en Meinhof. Het zou hier dan de
bedoeling zijn geweest om de autoriteiten
te testen. Opvallend is echter ook in deze
zaak weer dat de vijf leden van de
Baader Meinhof-groep waarvan de
uitlevering wel is gevraagd al waren
veroordeeld, terwijl Andreas Baader en
Ulrike Meinhof nog wachten op hun
terechtzitting. In een interview met
der Spiegel zegt Baader zelf over deze
terechtzitting: ‘Het opènbaar ministerie
heeft de processen nu al drie en een half
jaar slepend gehouden om de gevangenen
door isolement, chicanes en hersen
spoeling en psychiatrische behandelings
constructies te breken. Het is het
openbaar ministerie dat de processen niet
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meer wenst en als die toch door zouden
gaan dan zonder beklaagden en
verdedigers.’ Hieruit blijkt dat Baader
zelfde terechtzitting zeker van belang
vindt. Met het oog op te nemen
preventieve maatregelen tegen deze
terroristische daden, zal van de hele
werkwijze van de verschillende
organisaties een grondige studie moeten
worden gemaakt. Het treffen van
preventieve voorzieningen wordt
bemoeilijkt door de omstandigheid dat
bij gijzelingen en ontvoeringen de
daders zich zelden véér hun daad laten
aanwijzen, doordat de plaats van de actie
onbepaald is. Dit in tegenstelling tot de
vliegtuigkaping, waarbij men preventieve
maatregelen rond het vliegtuig kan nemen.
De maatregelen die genomen zijn in
Zuid-Amerika ter voorkoming van
bijvoorbeeld ontvoeringen hebben volgens
Frenz (4) dan ook weinig succes gehad.
De Amerikaanse overheid heeft aan het
personeel van de ambassades in ZuidAmerika richtlijnen gegeven ten aanzien
van hun bewegingsvrijheid. Bovendien
worden veelal de diplomatieke nummer
borden achterwege gelaten, terwijl men
kleinere en minder opvallende auto’s
gebruikt. Ook wordt hier wel
overwogen om het aantal ambassademedewerkers terug te brengen, zodat de
mogelijkheid iemand van het ambassade
personeel te ontvoeren wordt verkleind.
Medewerkers van de Amerikaanse
ambassade in Brazilië hebben in 1970
gezinsleden, die zij als potentieel
kidnappingsdoel zagen, naar huis gestuurd.
Ten aanzien van gijzelingen bij bankovervallen valt op te merken dat deze
mogelijk gestimuleerd worden door de
sterk doorgevoerde beveiliging van de
banken gedurende de afgelopen jaren.
De gijzelingen en ontvoeringen zijn zeer
moeilijk te voorkomen. Anders is het
met vliegtuigkapingen. Hier zien we dan
ook een langzame daling optreden.
Voornamelijk in de U.S.A., waar mën al
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vroeg met de vliegtuigkaping werd
geconfronteerd, zijn een aantal effectief
werkende preventieve maatregelen
toegepast. Hier maakt men gebruik van
een speciale code waarmee men in geval
van een vliegtuigkaping een commandopost in Washington met experts kan
inschakelen. Daarnaast reizen met
verschillende Amerikaanse lijndiensten
veiligheidsagenten mee (3).
Toch is gebleken, dat wanneer het
vliegtuig zich in de lucht bevindt, ook
deze veiligheidsagenten maar in beperkte
mate kunnen optreden. Het gevaar dreigt
immers dat het vliegtuig beschadigd
wordt. Wel heeft men in de Verenigde

De strijd tegen de vliegtuigkapingen verplaatst zich meer
en meer naar de grond

Staten een speciale kogel ontworpen met
een holle punt die de neiging heeft te
versplinteren en zo niet het vliegtuig
beschadigt. Toch verplaatst de strijd tegen
de vliegtuigkapingen zich meer en meer
naar de grond. In Amerika maar ook in
Europa en andere wereiddelen heeft men
meer en meer controleapparatuur
opgesteld op de vliegvelden om de
passagiers voordat zij het toestel kunnen
betreden op wapenbezit te controleren.
In de Verenigde Staten wordt in dit
verband ook geëxperimenteerd met
honden voor het opsporen van wapens en
explosieven. Men heeft met deze controle
op wapenbezit in de Verenigde Staten
veel succes geboekt. Eind 1969 werden
hier de eerste hyjacker-systemen
geïnstalleerd. In 1969 was in de U.S.A.

het aantal vliegtuigkapingen drieëndertig.
In 1970 worden de systemen over
meerdere luchthavens verspreid, het aantal
is dan nog achttien. In 1971 bedraagt het
aantal vliegtuigkapingen nog maar twaalf.
Toen is men ook gaan werken met de
gedragsproflel-methode. Uitgaande van
een bepaald samengesteld ‘verdacht’
gedragsproflel werden in 1973 ongeveer
3500 passagiers aangehouden, hiervan
werden er 3144 gearresteerd, meestal in
verband met wapenbezit. Uit de cijfers
in het vorige hoofdstuk konden we
opmaken dat in Amerika ook het
zogenaamde landingsverdrag met Cuba in
1972 een aanzienlijke daling in het aantal
vliegtuigkapingen tot gevolg heeft gehad.
In 1971 landden er 20 gekaapte vliegtuigen
in Cuba, in 1972 waren het 13 vliegtuigen,
in 1973 nog maar 3 en in 1974 maar 2
(IFALPA). In dit geval bracht het verdrag
een beperking van het aantal niet-politieke
vliegtuigkapingen met zich mee. We
hebben hierboven al gezien dat dergelijke
verdragen erg moeilijk te effectueren zijn
in geval van politieke vliegtuigkapingen.
Wel kunnen de afspraken over de
beveiliging van luchthavens nog verruimd
worden. Hier is men in de gelegenheid
werkelijk preventieve maatregelen te
nemen, hetgeen blijkt uit de resultaten in
de Verenigde Staten. De 1fALPA heeft in
maart 1975 nog met name een aantal
luchthavens genoemd die niet aan de
gestelde veiligheidseisen voldoen. Ook in
dit verband vereist de preventie van
vliegtuigkapingen een internationale
samenwerking.
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1. Terreur op primitief niveau

Dat dieren elkaar soms angst aanjagen is
niet ongewoon. Het is respect aanjagen,
in de situaties van het dreigende conflict.
De mens is genoeg dier, dat dit ook voor
hem niet ongewoon is. Het is normaal,
dat de strijder zijn signalen geeft voor hij
aanvalt, of als hij hoopt niet aangevallen
te worden. Hij blaast zich op, hij maakt
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door W H. Nagel

zich dik, hij vergroot zich, hij betekent en
kleurt zich met berenmutsen en vogelveren
en stoot de geluiden uit die hem helpen in
zichzelf te geloven en waardoor, naar hij
hoopt, de ander zich bedreigd voelt: het
marsmuziekeffect. De vijand moet zo
*
Dit artikel bevat een gedeelte van een gastcollege dat op 18 maart 1975 door prof. Nagel
gegeven werd aan de V.U. te Amsterdam.

geterroriseerd raken dat hij ervan in zijn
broek doet, maar de ‘onzen’ krijgen
Het Kippevel Van Grote Vreugde. Als wij
nog veren hadden zou de ‘vijand’ eens wat
zien: wat wij nog aan haren hebben zet
zich op. Dit alles past nog in de kultuur
van onze tijd. Zo hoort het in het
fatsoenlijke gevecht, vinden de leden van
de herenclub. Wie beweert dat ook de
fatsoenlijke oorlog nog misdadig is, wordt
zelfs als crimineel bestempeld. De leden
van de herenciub en hun gevoeisgenoten
onder het onontwikkelde volk houden van
de taptoe. De taptoe is een show van het
signalenarsenaal, met Haneveren wordt
Het Kippevel Van Grote Vreugde
geproduceerd.

is: ‘...to reduce to a state of terror’. Voor
terrorism leest men: ‘Government by
intimidations; the system of the ‘terror’
(1793-1794)’. Hetgeen waarop dus de
aandacht gevestigd mag worden is, dat de
eerste terrorist de staat was; degene die in
‘the state of being terrified’ moest worden
gebracht, degene die moest worden
‘reduced to a state of terror’, was het
individu. Op het ogenblik lijkt het
andersom. Een ‘terrorist’ is een individu
en wat hij ‘terroriseert’ is de staat, althans
de rechtsorde, althans de gemeenschap.

Hierbij moet meteen het volgende worden
opgemerkt. Een ‘terrorist’ zal zichzelf die
naam niet gauw geven. Hij zal met die naan
gelabeld zijn door een tegenstander. Het is
Laten wij objectief blijven: de signalen
over het algemeen de sterkste in de strijd die
van de sterke kunnen het effect hebben,
de ander ‘terrorist’ zal noemen. Zelf
dat de vijand terugdeinst, zodat de oorlog
noemen zij zich vrjheidsstrjders, verzets
voorkomen kan worden. Laten wij nog
lieden, stadsguerila’s, IRA of Black
objectiever worden: is het altijd goed
Panthers. In Nederland kon men onlangs
wanneer de zwakkere wijkt voor de
(maart1975) een uit zijn land verdreven
sterkere? Nee. Het wijken van de
Palestijn voor de televisie zien in een ïlm
zwakkere is niet altijd goed voor de vrede.
van G. Sluizer. De verslaggever vroeg hem
Het is altijd goed voor de sterkere.
of hij een terrorist was. ‘Wat is dat, een
Zien wij naar de hedendaagse ‘terrorist’,
terrorist?’ was zijn wedervraag. En na enig
dan wordt een afwijking openbaar. Het
nadenken zei hij: ‘Ik geloof niet, dat er
vreemde is niet, dat hij terroriseert, want
terroristen zijn; als u bedoelt, of ik een
dat doen ‘de onzen’ ook, maar dat hij het
soldaat ben, dan zeg ik: ja.’ Men zal
doet zonder signalen te geven. De
begrijpen dat de rollen kunnen wisselen.
terrorist komt als een dief in de nacht.
Dertig jaar geleden waren er in Palestina
Zou hij zich in al zijn zwakheid afficheren, zionisten die als terroristen werden
dan zou hij vernietigd zijn aleer hij een
gelabeld; nu zij Israëliërs geworden zijn
hand zou hebben kunnen uitsteken.
labelen zij een deel van de Palestijnen die
Alleen al dit verschil zou een nadere
vroeger het land bewoonden als terroristen.
analyse noodzakelijk maken. (Zie paf. 3,
Zeer dikwijls, helaas, is een terrorist in
hierna).
zijn rol gedreven door oud-terroristen die
een nationale of hiërarchieke waarde op
hem hebben veroverd. Het kan ook zo: in
2. Terrorisme en labeling
Perzië zijn in 1963 alle leiders van het
zogenaamde Nationale Front gearresteerd
De oorspronkelijke betekenis van het
en veroordeeld; daarop zijn alle politieke
woord terror (= terreur) is volgens de
partijen die niet door de rechter werden
Oxford Dictionary: ‘The state of being
‘goedgekeurd’ ondergronds gegaan; en in
terrified Dat slaat op de conditie van
het voorjaar van 1972 zijn nog 33 ‘rebellen’
een individu of van een groep. ‘To terrorize’ die nu overtreders en terroristen werden
...‘

genoemd, ter dood veroordeeld. De
Duitsers die ons land veroverden en in
strijd met het Landoorlogreglement (1899
en 1907) terroriseerden, noemden hun
tegenstanders onder ons ‘ItlegaÏe daarna
‘Gdngster ‘Votksfeinde’ en tenslotte
‘Terroriste En na ruim dertig jaar is het
namen geven in Duitsland weer
signifïcant. Heinrich Böll heeft er in
Der Spiegel (lO-1-’72) op gewezen dat
men in Duitsland rechts van links kan
onderscheiden, doordat het de Baader
Meinhof-groep consequent een Bande
noemt. In dit verband wil ik op een punt
wijzen waaraan in de ontwikkeling van
de labeling-theorieën niet voldoende
aandacht geschonken is, dat is op de
functie van labeling voor de persoon die
labelt. Labeling versterkt de motivatie van
de man die labelt in zijn attitude jegens
de man die gelabeld wordt. Vooral bij
geweldmisdrijven zien wij een dikwijls
overdreven labeling door de dader van wat
hij bezig is te doen: ‘Ik vermoord je!’ als
hij alleen nog maar een droge klap geeft, enz.
3. Nadere analyse
Er worden regelmatig begrïpsbepalingen
van terreur aangeboden. Wij zullen daarvan
een aantal bezien. Er is civiel terrorisme.
Daarvan is naar mijn mening één
voorbeeld voldoende: de terreur waarmee
in de Verenigde Staten de racketeers in
hun levensonderhoud en nog wel iets
meer voorzien. Zij plegen niet in de
eerste plaats directe aanvallen op de
rechtsorde zelf, maar leven een
criminaliteit uit, die de negatie van de
rechtsorde door terreur van de burgers
inhoudt. Van alle tijden is er het regeren
met terreur (zie ook par. 1). De terreur
is een geliefd instrument van de
gevestigde orde.* Eugene Walter noemt
—

—

* William F. May. Terrorism as strategy and
ecstasy, Social research, 41e jrg., nr. 2, 1974,
blz. 277-298.
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het terreur-instrument voor primitieve
Afrikaanse koninkrjken: the Kings
knives. Maar het ‘terrorisme’ dat men
gewoonlijk bedoelt als men over
terrorisme spreekt, is tegen de aard en de
vorm van de rechtsorde en tegen de
regering gericht. ‘Acties’, ‘revolutionaire
aanvallen’ en ‘opstandigheïd’ worden
namelijk terrorisme genoemd zodra zij
gewelddadig worden. En dat zal overigens
zelden uitblijven, omdat de regeringen er
vroeg of laat met geweld tegen plegen te
reageren. Er is internationaal terrorisme.
Terrorisme van één staat tegenover een
andere staat. Terrorisme van een staat
tegen de bevolking in de gebieden die die
staat bezet houdt. In deze zin worden er
joden in Noordafrilcaanse landen en
Palestijnen in Israël geterroriseerd.
Sommigen noemen het kenmerk van
terrorisme, dat er ‘onschuldigen’ sneuvelen.
Dat heeft men bijvoorbeeld in het
dagblad Het Parool door Henri Knap zien
uitleggen in zijn polemiek met prof. dr.
1. de Graaf. Met ‘onschuldigen’ worden
bedoeld: anderen dan soldaten. Daar zal
men in de eerste plaats bij moeten
opmerken dat soldaten dus schuldig zijn.
In de tweede plaats moet worden
vastgesteld dat elke oorlogshandeling
terroriseert. omdat er ook niet aan de
strijd deelnemenden geslachtofferd
worden. Het bombardement op Rotter
dam in 1940 was dan ook een daad van
terrorisme: ongeacht het niet-militaire
karakter van de aan te vallen doelen,
ongeacht de woonhuizen die in brand
werden gebombardeerd met de spullen van
de bevolking, ongeacht de burgers die
temidden van hun eigendommen zouden
moeten sterven, werd het bombardement
uitgevoerd: om door deze terreurdaad de
Vesting Holland tot overgave te dwingen.
Wanneer president Nixon in 1972
20 ‘Hiroshima-eenheden’ op Hanoi en
Haiphong laat gooien om Noord-Vietnam
weer aan de conferentietafel te krijgen

(May, blz. 382) is dat een terroristisch
wereldrecord.
Na deze trieste observaties moet men
misschien ook stellen dat wellicht het meest
kenmerkende van ‘terrorisme’ is, dat er
geweld wordt verricht buiten de daarvoor
aangewezen erkende organen om, dus
niet door de politie en niet door het leger.
Terrorisme noem ik volgens dit criterium
eigengereide gewelddadigheid. Deze komt
ook in Nederland voor. Eigengereid was
de geweiddadigheid, die was gepleegd
door de mariniers van Den Helder samen
met de souteneurs van Amsterdam. toen
zij de Dam ‘schoon’ ranselden.
De eigengereidheid van de gewelddadig
heid is niet voldoende voor het
terrorisme waarmee wij ons willen bezig
houden, want het ‘civiele terrorisme’,
hiervoor genoemd, is ook eigengereid. Er
hoort een politieke motivatie bij. De
politieke motivatie van de mariniers en
souteneurs in Amsterdam werd ‘s daags
daarop expliciet gemaakt door het
ochtendblad van ultra-rechts.
4. De criminologie van de terrorist
Wij zullen niet, op de beproefde wijze van
de criminologische methoden, naar de
gebruikelijke variabelen bij terroristen
zoeken. Dat zij zich politiek gemotiveerd
voelen, wisten wij al. Allicht zijn zij niet
erg oud en niet erg jong en tamelijk
ondernemend. Allicht kon een onderzoek,
gepubliceerd in de Verenigde Staten,
aantonen dat de Amerikaanse mannen met
de hogere inkomens minder geneigd
waren geweld te accepteren voor het
bereiken van maatschappelijke
veranderingen dan mannen van lagere
inkomens.* Ik wil echter op enkele zaken
wijzen die typisch zijn voor de terroristen.
*

M. D. Blumenthal e.a. Justifying violence:
AttitudesofAinerican men, Ann Arbor, 1972.

a. De illegale groep
Wij spreken over een individu in staat van
oorlog met de Persoon van de Rechtsorde
(PR)*, maar intussen is wel gebleken dat
wij ons moeten realiseren dat het althans
in het ideologische conflict zelden of
nooit over individuen gaat. Zoals de
individuen tot de rechtsorde kwamen doo
associatie, zien wij ook hier dat het
sociale instinct van de mensen een
associatie zal vormen zodra zij de strijd
tegen de PR aanvaarden. De ‘lone wolf’
was ook in het verzet in principe een
hoge uitzondering.
b. De vrouw in de strijd
Men zou erop moeten letten hoe groot de
rol is van de vrouwen als terroristen. Men
rekent dat het terrorisme begint in 1878,
wanneer het meisje Vera Zasoulitsj het
hoofd van de Petersburgse politie, generaal
Petrow neerschiet. Men denke ook al aan
het meisje Charlotte Corbay dat Murat
vermoordde voor het ‘officiële begin’ van
het terrorisme. Ik memoreer de koerierster
zonder wie het verzet in Nederland tegen
de Duitse terreur ondenkbaar geweest zou
zijn. Men denke aan Beate KlarsfeÏd,
Ulrike Meinhof en Bernadette Devlin, met
welke gevoelens van appreciatie dan ook.
Aan mevrouw Rosa Park, die het sein gaf
tot de rassenburgeroorlog die nu in
Amerika woedt: zij weigerde met de haar
wegens haar ras aangewezen plaats
achterin de bus van Montgomery genoegen
te nemen.
c. Het conflict is vaak geimporteerd

Dikwijls is de terrorist het produkt van
buitenlandse invloeden. Het is duidelijk
* In
par. 4 van dit college, maar eerder reeds in:
W.H. Nagel, Terrorisme, Tijdschrift voor
sociale Wetenschappen (Gent), 1972,
blz. 135-156.
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verdrag. De bevolking is in feite weerloos.
Geestelijk niet; dat het contract gebroken
is, wil zeggen dat de burger meent zijn
rechten terug te hebben en formeel is
dat ook het geval. Hij mag zich, als hij het
risico aandurft, verzetten. Dat risico is
overigens niet gering. De bezetter zal hem
als misdadiger aanmerken en als zodanig
behandelen. Dit maakt van de bezetter
en ik bedoel hier nu in de eerste plaats
de feitelijke garanties van de bezetting,
de militairen misdadigers. De gekwelde
burger houdt zijn private criteria
betreffende de waardigheid van de mens,
die hem meer kunnen leiden dan de
autoritaire smoelen in vreemde uniformen
die over zijn leven en dood beschikken.
d. Het conflict is van nature progressief
Wanneer landgenoten door de bezetter
voor een vernedering ten dode
In 1940 werd Nederland de oorlog
gearresteerd worden, heeft de burger het
aangedaan. De Vesting Holland gaf zich
recht en ik durf zelfs spreken van de plicht,
troepen
laatste
over op 15 mei; onzé
de slachtoffers die dat wensen te helpen
onderwierpen zich op 18 mei in Zeeland;
aan schuilplaatsen en voedsel. De burger
het land en zijn bevolking werden door
die voor zijn onderduiker voedsel tracht
de vijand bezet. Gelukkig zou men in
verkrijgen, overtreedt meteen al de
te
situatie
de
was
eerste instantie zeggen
wetten van de Rechtsorde, maar hij gaat
voorzien door een Rechtsorde van hogere
van kwaad tot erger; hij verzet zich tegen
orde, namelijk een internationaal verdrag,
een arrestatie die hem het lot van de
het Landoorlogreglement, het laatst
landgenoot zou kunnen doen delen, hij
Nederland
door
in 1907 overeengekomen
bindt zelfs de gewapende strijd aan met
zowel als Duitsland. Welnu, iedereen, de
de vijand en diens handlangers. Ja, de
bezetter en de bezette populatie wist,
die aldus buiten zijn wil weer
burger
waar hij zich in de nieuwe situatie aan te
is geworden, maar beroofd werd
militant
zekere
tot
moest
de
burger
houden had:
weermacht, verlaten
militaire
zijn
van
hoogte de bezetting eerbiedigen en de
macht, verraden
rechterlijke
zijn
door
bezetter de burger. De vijand kon geen
eigen politie, ziet
van
zijn
een
deel
door
niet
goederen
mensen en kon bepaalde
er niet tegen op, vijanden en inheemse
rekwireren ten behoeve van zijn oorlogs
voering, enz. Laten wij daar niet op ingaan, verraders die hem naar het leven staan, te
doden. Hij zal de strijd vaker verliezen dan
maar vaststellen dat er tussen de
hij wordt door de bezetter en
winnen,
onvoor
geen
verdragsluitende partijen
zijn handlangers een ‘terrorist’ genoemd
waardelijke overgave kon zijn bij de
en als zodanig vervolgd.
oorlog, want de stilzwijgende voorwaarde
was
helaas
voor de situatie als die welke
e. De akties zijn vaak counterproductive
ontstaan was immers in het verdrag
(May, blz. 283), zij lokken nog hardere
geformuleerd. De bezetter begint zich
tegenterreur uit. Daarom is terrorisme
daar schijnbaar aante houden. Door
dus uitzichtloos (May, blz. 296), wat ons
eigen
door
onwil, kwade trouw en
zou nopen het irrationeel te noemen.
moeilijkheden breekt nu de bezetter het

dat uit de zuidelijke staten van Noord
Amerika het rassenconflict naar de
noordelijke geëxporteerd werd, maar hier
zou men eerder van besmetting door
slecht opgevangen kleine volksverhuizingen
van negers en Portoricanen moeten
spreken. Vaak is het conflict al het directe
gevolg van agressieve export, als een
vreemde rechtsorde tegen de bestaande en
aanvaardbare botst in of na situaties van
oorlog, van een koloniale of andere
bezetting. Laat mij een voorbeeld mogen
geven dat velen van ons nog aan den lijve
hebben ervaren. Het zal tevens dienen
voor de illustratie van het volgende punt.
—

—

—

—

—

—

Maar de terrorist beantwoordt deze
bedenkingen met: so what! Men zou hem
daarom bijna’religieus’ kunnen noemen
(Josef Pieper). Er is een zekere extase
(May, blz. 287). Zie het verhaal van
Ch’en in Malraux’ La Condition Humaine.
Uit die extase kan men ook alleen de
overkill (bijvoorbeeld bij akties in
Noord-Ierland) verklaren. In dit licht kan
men ook zien het ‘claimen’ van een
terroristische aanslag. De verzetpleger is
er zich van bewust dat hij het slachtoffer
kan worden als hij zijn kleine oorlog
aangaat, maar hij laat zich niet weer
houden. Zijn motief is niet egoïstisch.
Hij weet dat zijn tegenstander het
criterium vaststelt en hem misdadig
noemt.
f. De terrorist kan, vanuit het besef van
de onmacht die hij tegenover de rechts
orde heeft, de kracht putten, zich tot in
het absurde door te zetten. Terrorisme is
dikwijls zelf-destructief. Die zelfvernietiging kan een bijna religieuse zijn,
maar ook een nihilistische reactie
betekenen. ‘Frustration-instigated
aggression’ zonder meer. Van Speyk was
een nihilistische terrorist: Dan liever de
lucht in! Dit is het extreme zich terug
trekken van hem die denkt dat hij met de
rug tegen de muur staat en dan liever wil
sterven. Veel zelfmoorden moeten aldus
vertaald worden: wij staan aan het einde
van onze betrekkingen met de Anderen
en houden er existentieel mee op. Maar
het is meer dan het bijna ‘beleefd’ te
noemen, tragische stiekeme uitknijpen van
de uiterst gedeprimeerde, er is agressie en
wraakgevoel. Denk aan Max Scheler,
Über Ressentiment und moralischen
Werturteil (1913). Het wraakgevoel is
door Scheler treffend omschreven als een
zelfvergiftiging, als een woekering, in
‘s mensen innerhjk, van een véértdurende
onmacht. Het verzet tegen die onmacht
kan de mens openbreken en hem in staat
stellen zichzelf te overschrijden. Het kan

waterkeringen wegnemen, waardoor
stilstaande wateren tot woeste stromen
worden. Het motief van de zelfmoorde
naar kan op zijn minst tweeledig zijn: ik
zal in de eerste plaats verlost worden van
een onverdraagljke situatie en
tegelijkertijd geef ik de Anderen een trap
na, welke wraakoefening de angst voor
de dood verzoet. Camus vooral verbindt
het agressieve element in de daad van de
zelfmoord met de moord. Men kan
misschien spreken van overlappende
motieven (zie ook Bjerre en West*). Camu
wijst op het apocalyptische einde van de
nationaal-socialistische top in 1945: de
moordenaars vervulden hun collectieve
moorddadigheid door collectieve zelf
moord. De moordenaar en de zelfmoorde
naar hebben bij sommige personen een zo
sterke verwantschap, dat een derde de
pleger van de ene daad evenzeer kan haten
als die van de andere. Inderdaad, wat ik
persoonlijk het laagste vind van al de
smerige misdadigheid die het koppel
Hitler-Goebbels op zijn geweten heeft, is
hun zelfmoord.
g. De ‘gewone’ criminaliteit leeft met de
bijzondere van het terrorisme samen. In
de situatie van de terreur zal men mensen
zien die het motief van de ‘rechtvaardige’
strijd aangrjpen om voor zichzelf te zorger
Zij zijn, anders dan de principiële verzets
menen, lone wolfs en zelden zijn zij
vrouwen. Men kan denken aan de pure
zwarte handelaars van de bezettingstijd.
Als zij met de PR werden geconfronteerd,
werden zij door deze niet zelden met de
verzetslieden over één kam geschoren, en
het is zeker dat duizenden van hen het lot
van de laatsten hebben moeten delen.

*
Andreas Ujerre. The psychology of mist-der.
A study in criminal psychology, Longmans,
Green and Co. Ltd., London, 1927.
D. J. West. Murder follo wed by suicide,
Heineman, Londnn, 1965.
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In onze jaren verbergen zich achter de
terroristische motivaties zowel ordinaire
ontvoerders en bomb hoaxers (mensen die
grote prijzen vangen door inlichtingen aan

Gijzeling uit
winstbejag*

De ontwikkeling van de gijzeling
De gijzeling is al een zeer oude maatregel
die werd toegepast bij stamvetes of in
oorlogstijd teneinde bepaalde eisen
ingewilligd te krijgen. De mens diende
daarbij als onderpand en stond met zijn
leven in voor het nakomen van de
gemaakte afspraken. Als slachtoffer werd
veelal een invloedrijke persoon gekozen.
Al vlug werd de gijzeling ook toegepast
door misdadigers teneinde de gegijzelde
tegen een grote geidsom uit te wisselen.
Tegenwoordig wordt in alle moderne
staten de vrijheid van personen grond
wettelijk gegarandeerd. Men kan er dus
*
Oorspronkelijke titel: Geiselnahme aus
Gewinnsucht.
Uit: Archiv fûr Kriminologie, 150 Bd. 5-6,
december 1972, blz. 63-83 en 128-141 (B:R.D.).
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te bieden over niet geplaatste bommen in
vliegtuigen en schepen).
Wij zijn weer terug bij de normale
criminologie.

door Gün t/ier Bauer

van uitgaan dat al het mogelijke gedaan
wordt om het leven van een gegijzelde
veilig te stellen. Een gevolg hiervan is dat
de rijkdom van het slachtoffer niet meer
relevant is, de samenleving zal het immers
niet toestaan dat het leven van een van
haar leden in gevaar komt. Door het
gijzelen van een groot aantal personen
kunnen nu grote kapitaalkrachtige
bedrijven of zelfs de staat tot betaling
worden gedwongen.
Voor een succesvolle gijzeling is het
noodzakelijk dat de gijzelaar de reactie
van zijn medemensen goed kan taxeren.
Deze mensenkennis doet men echter
gaandeweg op. Zo zal een jeugdige
delinquent eerst door bedreiging wat
geld afpersen, geleidelijk groeit hij echter
naar de, tot de zware geweldscriminaliteit
te rekenen, beroving toe. Het typerende
voor de beroving is, dat het geweld of de

bedreiging zich richt tot die persoon die
liet geld moet geven en die dat ook kan.
Het is echter ook mogelijk dat de
misdadiger zijn doel slechts met een
omweg kan bereiken, namelijk door een
of meer personen te bedreigen die zelf
het geld niet hebben, en zo via hen
dwang uit te oefenen op het eigenlijke
slachtoffer. Een voorbeeld van deze
geweldscriminaliteit in twee fasen is de
gijzeling. Bij een gijzeling worden
bijvoorbeeld niet bewaakte bank
employés of de toevallig aanwezige
klanten bedreigd, teneinde degene die
over het geld beschikt tot betaling te
dwingen. Zo ontstond het idee het
slachtoffer te ontvoeren teneinde een
grotere geldsom te kunnen eisen, dan bij
een ‘nonnale’ roof. Sinds kort is gebleken
dat ook de ontvoering van mensen uit de

Door middel van de technische
ontwikkeling kan de gijzelaar
een groot aantal slachtoffers
onder controle houden, terwijl
het risico voor hem tot een
minimum beperkt wordt

middelste of laagste bevolkingsgroep
winst kan opleveren, daar vaak kredieten
kunnen worden verleend. Door middel van
de technische ontwikkeling kan de
gijzelaar een groot aantal slachtoffers
onder controle houden, terwijl het risico
voor hem tot een minimum beperkt
wordt. Door het plaatsen van spring
ladingen met tijdmechanisme in middelen
van openbaar vervoer bespaart de dader
zich de moeite de slachtoffers te
‘ontvoeren’ en is het niet meer nood-

zakelijk hen lichamelijk in zijn macht
te brengen. Hiermee heeft de gijzeling een
nieuw hoogtepunt bereikt. De gijzelaar
maakt bepaalde voorstellingen omtrent
de persoon van de losgeidbetaler. Er zijn
verschillende mogelijkheden: 1. betaling
door een bank; 2. betaling door de
gegijzetde; 3. betaling door verwanten van
de gegijzelde; 4. betaling door vliegtuig
inaatscltappijen; en 5. betaling door de
staat.
ad 1. Een bankoverval kan op elk tijdstip
van de dag plaats vinden. Eventuele
aanwezigen kunnen immers met een
schietwapen in bedwang worden gehouder
Als de overvallers het geld hebben, vluchte
ze in een auto en laten de gegijzelden in dc
bank achter. Door het drukke verkeer en
het verbeterde alarm- en opsporingssysteem van de politie wordt de vlucht
steeds riskanter. Tegenwoordig worden
de gegijzelden dan ook in de vluchtauto
meegenomen. Waarschijnlijk hebben
buitenlandse voorbeelden tot een dergelijk
ontwikkeling bijgedragen. Een voorbeeld
is de bankoverval die in 1971 inToulouse
plaats vond waarbij vijf mannen een in het
centrum van de stad gelegen bank overvielen
Terwijl het geld overhandigd werd, drukte
de bankdirecteur op de alarmknop. De
politie kwam onmiddellijk en over
meesterde degene die de wacht hield bij
de deur. Diens medeplichtigen in de bank
dwongen het bankpersoneel en de
cliënten op de grond te gaan liggen en
beschoten de deur. Met het oog daarop
begon men telefonisch te onderhandelen.
Als koerier werd een van de gegijzelden
gebruikt. De overvallers verlangden een
losgeld van f200.000 en bovendien twee
auto’s voor een Vrije aftocht samen met
de gegijzelden. Indien de eisen niet
ingewilligd zouden worden, dreigde men
hen te doden. Na tien uur onderhandelen
voldeed de politie aan de eisen. De
gijzelaars en de gevangenen reden weg. De
gegijzelden werden na enige tijd vrijgelaten.
De volgende dag werden de gijzelaars
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iangehouden dankzij de inlichtingen van
le reeds gearresteerde overvaller.
al 2. Wil deze vorm van gijzeling succes
tebben, dan moet het slachtoffer
lïnancieel draagkrachtig zijn en moet hij
ok over zijn geld kunnen beschikken.
Bovendien moet er een vertrouwensman
aangesteld worden om het losgeld te
overhandigen. Bij dit type van gijzeling
moet de gijzelaar over een schuilplaats
beschikken om de gegijzelde te verbergen.
Een extra risicofactor is bovendien het
contact opnemen met de vertrouwensman,
evenals de geldoverdracht. Deze vorm van
gijzeling komt reeds lang voor, doch vindt
de laatste jaren nog slechts zelden plaats.
ad 3. De gijzeling waarbij het losgeld
door de verwanten wordt betaald komt,
afgezien van de bankroof met gijzeling,
het meeste voor. Bijna altijd worden
kinderen als slachtoffer gekozen. In
Duitsland zijn sinds 1958 negen kinder
ontvoeringen bekend geworden. In vier
gevallen werden de kinderen gedood. In
alle gevallen werd de dader ontdekt. Dit
zegt echter niets omtrent de toekomst.
De daders gaan er namelijk steeds vaker
toe over tussenpersonen in te schakelen,
die hen niet kunnen identificeren.
Bovendien wordt vaak een vluchtperiode
geëist, zodat de politie pas na bepaalde
tijd tot opsporing mag overgaan.
ad 4. De sinds enige jaren voorkomende
kaping van vliegtuigen is in de eerste
plaats het werk van politieke warhoofden
of geesteszieken. De kaper komt als

De uitvoerige kranten berichten
hebben er waarschijnlijk toe
geleid dat criminelen uit winst
bejag tot een kaping overgingen

passagier aan boord en gaat dan tijdens
de vlucht over tot bedreiging van de
gezagvoerder of de passagiers om op deze
wijze een landing op een door hem
aangewezen vliegveld af te dwingen. Daar
stapt hij dan uit en het vliegtuig kan
verder gaan. Op deze wijze zijn meerdere
revolutionairen, misdadigers of gestoorde
mensen gevlucht naar een land waar zij
beter vooruit kunnen komen of dat beter
beantwoordt aan hun idealen. Er wordt
echter ook wel geld geëist dat voor een of
ander politiek doel gebruikt zal worden.
De uitvoerige krantenberichten hebben
er waarschijnlijk toe geteld dat criminelen
uit winstbejag tot een kaping overgingen.
In 1971 vindt voor het eerst een louter
crimineel gemotiveerde tosgeidbetaling
plaats door een vliegtuigmaatschappij in
de VS. De kaper springt daarna met
parachute en losgeld uit het vliegtuig en
is tot nu toe niet achterhaald. In 1972
geeft een onbekende man door aan een
vliegtuigmaatschappij dat hij binnen
18 uur vier bommen zal laten plaatsen in
vliegtuigen van deze maatschappij indien
men niet zijn eisen opvolgt. Inderdaad
worden er na 18 uur 2 bommen gevonden.
De maatschappij gaat echter niet in op de
eisen en de onbekende laat niets meer van
zich horen. Dezelfde dag nog proberen
zeven andere mensen op eenzelfde wijze
van Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen
geld af te persen. Na drie dagen zijn het
er zelfs al 54 geworden. Hieruit blijkt
wel dat een dergelijke kaping voor de
dader relatief zonder gevaar kan zijn, daar
hij (eventueel afgezien van de losgeldovergave) niet persoonlijk behoeft te
verschijnen. Hij heeft de passagiers van
een vliegtuig volledig in zijn macht en kan
derhalve veel druk uitoefenen op een
maatschappij.
ad 5. Enige jaren geleden begonnen
ondergrondse groeperingen in Zuid
Amerika gijzelaars te ontvoeren om hen
tegen politieke gevangenen uit te wisselen
en om geld te krijgen teneinde hun acties

voort te kunnen zetten. Toen ontstond
problemen voor de ontvoerder beginnen
de gedachte de Staat voor betaling
wanneer er contact opgenomen moet
aansprakelijk te stellen. Dit werd elders
worden met de losgeldbetaler en bij de
al vlug overgenomen. Het is ook mogelijk
afgifte van het losgeld. Als plaats van
dat de gijzelaar zijn eisen stelt aan de
losgeidbetaling wordt bij voorkeur een
spoorwegen, daar deze in alle Europese
stille en donkere omgeving uitgezocht.
landen nagenoeg geheel in staatslianden
De meeste gijzelaars worden gegrepen bij
zijn. De misdadiger behoeft in een
de overgave van het losgeld. Tegenwoord
dergelijk geval niet als ontvoerder op te
schakelt men veelal tussenpersonen in,
treden, maar kan volstaan met het
bijvoorbeeld journalisten, geestelijken of
aanbrengen van springstoffen in een
juristen. De daders verzekeren zich
treinwagon om op deze manier losgeld te
bovendien van een voorsprong door een
eisen. De dader weet dat de regering in
bepaalde vluchttermijn te eisen en de
verband met het levensgevaar voor vele
tussenpersonen te verplichten niets aan
mensen wel tot betaling moet overgaan. Het
de politie te vertellen. Dit maakt het VOO]
bekendste voorbeeld is het geval Roy Clark. de politie moeilijk om aanknopingspunte
De dader eiste 700.000 DM van de Duitse
te vinden.
spoorwegen. Om zijn eis kracht hij te
Er is grote verscheidenheid in leeftijd,
zetten, verrichtte hij verschillende bom
intelligentie van de daders en in het al of
aanslagen en andere handelingen om het
niet voorbereiden van de daad. Over het
spoorwegverkeer in gevaar te brengen.
algemeen is de ontvoerder volwassen. Des
Enkele mensen raakten hierbij gewond.
te auder hij is des te geraffineerder is de
In 1967 werd Roy Clark gegrepen. Hij
daad opgezet, daar hij de mogelijke
bleek bij zijn aanslagen de dood van de
reacties van het slachtoffer en de losgeld.
treinreizigers op de koop toe te hebben
betaler beter kan schatten. Een zorgvuldij
genomen.
voorbereide daad vereist op z’n minst een
gemiddelde intelligentie. Het is gebleken
dat aan sommige vliegtuigkapingen
De uitvoering van de gijzeling en de
hooggekwalificeerde technici moeten
persoon van de dader
hebben meegewerkt. Over het algemeen
echter is de dader tot de gemiddelde
De gijzeling vermijdt een aantal nadelen
burger te rekenen. Sommigen zijn niet
en gevaren die andere gewelddaden uit
sociaal aahgepast. Deze mensen willen
winstbejag opleveren. Zo behoeft er geen
door een grote slag te slaan ontsnappen
rekening gehouden te worden met de
aan hun levensomstandigheden en zetten
omstandigheden op de plaats der misdaad.
daarbij alles op een kaart, waarbij zelfs
De kaping van een vliegtuig verloopt anders.
Ten eerste wordt deze onmiddellijk
opgemerkt. Er kan echter niet worden
ingegrepen in verband met het levens
gevaar voor de passagiers. Bovendien is de
Het is gebleken dat aan
dader gebonden aan het feit dat na
bepaalde tijd geland moet worden wegens
sommige vliegtuigkapingen
gebrek aan brandstof. Hij kan derhalve de
hooggekwatjflceerde technici
plaats van losgeldbetaling niet willekeurig
moeten hebben meegewerkt
bepalen. Ook zal hij zich in het openbaar
moeten vertonen met alle risico’s die daar
aan verbonden zijn. De eigenlijke

159

de gijzelaar verkregen wordt. Ook dient
de woning van de gegijzelde bewaakt te
worden. In geval van gijzeling dient er
zo snel mogelijk een beeld gevormd te
worden van de persoonlijkheid van de
dader. Dit levert moeilijkheden op als er
geen persoonlijk contact plaats vindt,
maar slechts schriftelijk of telefonisch
contact. Dit is belangrijk daar men de
reactie van de gijzelaar moet kunnen
schatten bij een eventueel politioneel
Crimineel-tactische maatregelen
ingrijpen. De eerste kans om in te grijpen
doet zich voor bij de communicatie, vooral
In geval van gijzeling dient er een speciale
bij het doorgeven van de eisen van de
commissie ingesteld te worden. De leider
gijzelaar. Men kan bijvoorbeeld een
van deze commissie draagt de volle
telefoongesprek proberen te localiseren,
verantwoording voor alle maatregelen die
brieven laten onderzoeken door de
genomen worden en mag zelf slechts aan
een hogergeplaatste persoon verantwoording politie en dergelijke. Een tweede mogelijk
heid doet zich voor bij de afgifte van het
schuldig zijn. Het Openbaar Ministerie
losgeld. Meestal wordt echter geëist dat
dient in deze commissie vertegenwoordigd
de politie niet ingelicht wordt, deze moet
te zijn. De commissie moet uit oogpunt
zich derhalve verborgen houden totdat de
van doelmatigheid als volgt worden
onderverdeeld: een groep die tot actie kan gegijzelde in veiligheid is. Als de politie
niet op de hoogte is gebracht of er tussen
overgaan; een groep die inlichtingen aan
personen ingeschakeld zijn, dan kan men
de pers vet-strekt; een technische dienst;
slechts de familieleden en de tussenpersoon
een groep die bepaalde personen
observeren om zo de plaats van overgave
observeert; een opsporingsgroep; een
van het losgeld te ontdekken. Een derde
reserve-eenheid.
kans is er na de vrijlating van de ontvoerde
De technische dienst zorgt voor samen
persoon en na afloop van een eventuele
werking met de post, televisie en politie
vtuchttermijn. Hierbij zijn de getuigenissen
kan
ervoor
motorrjtuigendienst, die
van het slachtoffer en andere ooggetuigen,
zorgen dat er bij een eventuele opsporing
geschikte voertuigen ter beschikking staan. genoteerde bankbiljetnummers en
dergelijke bijzonder belangrijk. De massa
De observatiegroep houdt de familieleden
media moeten (bovendien) benut worden
van de gegijzelden en de verdachten in de
om de bevolking tot hulp aan te zetten.
gaten. Een gedeelte van de opsporingsZo kan men de stem van de gijzelaar
groep heeft ‘kantoordienst’, deze
laten horen op radio of
bijvoorbeeld
controleert bijvoorbeeld onder andere
moet overwogen worden
Soms
televisie.
een
Voor
het alibi van een verdachte.
of een voortijdig ingrijpen raadzaam kan
onmiddellijke actie staat een ander
zijn. Een open confrontatie dient echter
gedeelte van de groep gereed, samen met
te worden, men moet de dader
vermeden
de observatiegroep.
onverhoeds aanvallen. Ook kan men de
Een van de eerste taken is het verkrijgen
dader trachten uit te putten en hem
van inzicht in de levensomstandigheden
proberen te overtuigen van de uitzichtloos
van het slachtoffer en zijn familie. De
heid van zijn positie. De strafvervolgings
ng
gehele kennissenkri dient daarbij
organen kunnen bijvoorbeeld een geringere
gecontroleerd te worden. De kans bestaat
strafmaat verzekeren als de gegijzelde
dat er op die manier een beschrijving van

de dood van het slachtoffer op de koop
toe wordt genomen. Ze zijn gevangenen
van hun eigen denkbeelden en kunnen de
realiteit niet meer naar waarde schatten.
Zo bestaat er bij een gijzeling gevaar dat
de dader nerveus wordt en geen andere
uitweg ziet dan het doden van zijn
slachtoffer.
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vrijgelaten wordt. Men moet echter in geen
geval direct op de eisen ingaan, zelfs al zou
er dan geen vrijlating volgen. Men moet
over de eisen ‘onderhandelen’. Tijdens de
onderhandelingsduur zal men de gijzelaar
en het slachtoffer van eten moeten
voorzien om de dader er toe te brengen
de gegijzelde even fair te behandelen als
hij zelf wordt behandeld. Beklemtoond

Gïjzelingen en
ontvoenngen*

De geschiedenis van gijzelingen is lang.
Reeds in 1550 gijzelden de troepen van
Iwan de Verschrikkelijke 340 personen.

Recente politieke gijzelingen
Canada
In 1963 ontploften in Canada de eerste
bommen gelegd door de fLQ, het
bevrijdingsfront van Quebec, een
separatistische beweging van naar schatting
300 personen, georganiseerd in cellen van
3 â 5 man. Deze beweging ontvoerde in
1970 een Britse diplomaat en eiste de

dient te worden dat er ingegrepen moet
worden als dit maar enigszins mogelijk is.
Naarmate de daders namelijk eerder
gepakt worden zal deze vorm van
criminaliteit zich niet zo snel uitbreiden
als bijvoorbeeld de bankovervallen. Daarin
kan veel onrust in de samenleving
voorkomen worden.

door Wolf Middendorff

vrijlating van 23 politieke gevangenen,
een vliegtuig naar Cuba of Algerije,
500.000 dollar en stopzetting van de
opsporingsacties. Slechts de eis een
manifest van de ontvoerders via massa
media te verspreiden werd ingewilligd.
Kort daarna werd een minister ontvoerd.
De Canadese regering antwoordde met eer
grootscheepse opsporingsactie. Een week
later werd de ontvoerdè minister
vermoord in de kofferbak van een auto
*
Oorspronkelijke titel: Geiselnahme und
kidnapping.
Kriminalistik, 26e jrg., nr. 12, december 1972,
blz. 553-562.
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gevonden. De daders werden gepakt en
kregen straffen uiteenlopend van 20 jaar
tot levenslang. De strijd tussen de
Canadese regering en de separatisten had
veel weg van een ware oorlog. De
separatisten beriepen zich op de
Geneefse conventie en wensten als
politieke gevangenen behandeld te worden.
Het ziet er op dit moment (1972) naar uit
dat de Canadese regering het verzet heeft
gebroken.
Brazilië
Sinds 1967 woedt er in Brazilië een stadsguerrilla. Tussen midden 1968 en juni 1970
werden 225 banken overvallen, 75 andere
bedrijven en werden 63 bomaanslagen
gepleegd waarbij 10 personen gedood en
32 gewond werden. De aanslagen op en
ontvoeringen van buitenlanders maakten
echter meer indruk. Na de moord op een
Duitse en Amerikaanse majoor wordt in
1969 deAmerikaanse ambassadeur
ontvoerd. Alhoewel men snel de verblijf
plaats van de ontvoerders vast kon stellen,
willigde men onder zware druk van de
Amerikaanse regering de eisen in. Een
manifest werd bekend gemaakt en
15 gevangenen vrijgelaten. Dit ondanks
fel verzet van een groep jonge officieren.
Nieuwe ontvoeringen volgden in
maart 1970, in juni 1970 en in december
1970. Bij de laatste ontvoering in 1970
werden 70 politieke gevangenen vrijgelaten
na een maand onderhandelen.
Turkije
In maart 1971 werden bij Ankara vier
Amerikaanse soldaten ontvoerd. Men eiste
400.000 dollar en de publikatie van een
communiqué. De Turkse regering wees de
eisen van de hand, waarop de soldaten
werden vrijgelaten. Nog dezelfde maand
werden de ontvoerders na een vuurgevecht
gepakt en door een krjgsraad ter dood
veroordeeld. In maart 1972 werden door
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dezelfde vrijheidsbeweging drie technici
ontvoerd. Tijdens een vuurgevecht werden
bijna alle gijzelaars en alle gegijzelden
gedood. Slechts de leider van de
ontvoerders werd levend gevangen
genomen. Hij gaf toe dat de gegijzelden
véér het vuurgevecht gedood waren. Een
van de gedode ontvoerders was reeds
eerder betrokken geweest bij een
ontvoering. Hij was ter dood veroordeeld
maar ontvlucht. Bij alle ontvoeringen
(mei 1972, mei 1971 en oktober 1972)
weigerde de Turkse regering op de eisen
in te gaan.
De Arabische guerrilla
Door Palestijnse guerrilla’s zijn in de
afgelopen jaren een reeks vliegtuigkapingen en gijzelingen uitgevoerd. Het
hoogtepunt van deze acties was in
september 1970 toen binnen 70 uur vijf
vliegtuigen met in totaal 751 personen aan
gevallen werden. De Arabische guerrilla’s
zijn van oordeel dat zij een oorlog tegen
Israël voeren en zich niet behoeven te
houden aan nationale en internationale
wetten. Verder stellen zij dat ondergrondse
Joodse organisaties v66r de stichting van
de Joodse staat met dezelfde middelen
tegen de Engelsen gevochten hebben.
Het klassieke volkenrecht gaat ervan uit
dat oorlogen tussen souvereine staten
gevoerd worden na een oorlogsverklaring.
Op dit moment en in de toekomst moet
het volkenrecht rekening houden met het
feit dat er ook niet-verklaarde oorlogen
gevoerd worden die slechts met militaire
middelen tegemoet getreden worden. Een
vraag die hierbij rijst is: in hoeverre zijn
represaillemaatregelen toegestaan. Tot nu
toe is geen land ertoe overgegaan te
dreigen politieke gevangenen wiens
vrijlating geëist wordt, te doden als
represaille. Naast gijzelingen met politieke
doeleinden ziet men de laatste decennia
in toenemende mate gijzelingen in

gevangenissen en gijzelingen ter voorkoming van arrestaties en kidnappingen.

groot belang dat men niet overhaast te
werk gaat. Lange onderhandelingen
kunnen nuttig zijn.

De persoonlijkheid van de daders
Over het algemeen kan men niet spreken
van ‘typen’ daders. Een moordenaar
bijvoorbeeld is slechts zelden van een
niet-moordenaar te onderscheiden. Toch
zijn er enkele aanwijzingen met betrekking

Een moordenaar is slechts
zelden van een niet-moordenaar
te onderscheiden

tot de persoon van de daders van politieke
gijzelingen die in dit verband nuttig zijn.
Zij zijn fanatici, met een grote dadendrang,
nerveus, prikkelbaar en vaak op de grens
van geestelijk gestoord.
Conclusie
Bij de strijd tegen terrorisme moet men
meestal kiezen tussen twee kwaden.
Ten einde anarchisme en chaos tegen te
gaan zal tegen terrorisme geweld gebruikt
moeten worden. Israël kan daarbij als
voorbeeld dienen. Ook bij niet-politieke
gijzelingen dient men niet in te gaan op
de eisen, met name niet vanwege het
gevaar dat succesvolle gijzelingen
gmiteerd kunnen worden. Bovendien is
uit onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld
bankovervallers eerder vermogens
delinquenten dan agressieve delinquenten
zijn. Voorbeelden van verzet van bijvoor
beeld bankbedienden maakt duidelijk dat
men over het algemeen ervoor terugschrikt
dreigementen uit te voeren. Wel is van
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Ontvoeringen van
diplomaten*

Ontvoeringen als zodanig en ontvoeringen
van diplomaten in het bijzonder zijn geen
nieuw verschijnsel. Het kwam reeds ten
tijde van Hendrik de Achtste voor. De
ontvoeringen van diplomaten zijn op dit
moment één van de uitingen van een
stadsguerrila en het verschijnsel kan dan
ook het best bezien worden in het licht
van de filosofie en doelstellingen van deze
bewegingen. De stadsguerrilla-bewegingen
willen de wereld verbeteren. Wat dit
betekent is niet altijd duidelijk. Hun
doelstellingen en uitgangspunten worden
meestal in marxistische termen beschreven.
Bij veel bewegingen is, zeker impliciet, een
hang naar anarchisme aanwezig. Ondanks
uiteenlopende ideologieën is men veelal
van oordeel dat ‘het systeem’ zichzelf niet
kan verbeteren en dat ‘het geweld’ van de
politie en het leger slechts met terrorisme
beantwoord kan worden met als doel
datgene wat niet veranderd kan worden,
te vernietigen.
*
Oorspronkelijke titel: The kidnapping of
diplomatic personnel.
The police chief, februari 1973, blz. 10-23
(U.S.A.).
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door Dilshad iVajmuddin

Enkele voorbeelden
In het kader van dit artikel is het
ondoenlijk alle ontvoeringen van
diplomaten in de afgelopen jaren op te
sommen of te beschrijven. Slechts enkele
belangrijke gevallen zullen vermeld worden.
Ontvoeringen in Latijns Amerika begonnen
met de ontvoering van en moord op de
Amerikaanse ambassadeur ]ohn Gordon
Mein in 1968 door de ‘Rebel Armed
forces’. Ontvoeringen volgden in Brazilié
in september 1969, en driemaal in 1970.
In hetzelfde jaar werden een Braziliaanse
consul en twee Amerikaanse adviseurs
ontvoerd in Uruguay. Toen niet werd
ingegaan op de eisen van de ontvoerders,
vrijlating van 160 politieke gevangenen,
werd één van de Amerikanen gedood. Bij
de opsporingsactie die daarop volgde
werden 12.000 militairen ingezet; 225
verdachten, aanhangers van de ‘Tupamaro’
werden gearresteerd. Uiteindelijk werden
de twee nog in leven zijnde gijzelaars
vrijgelaten zonder concessies van de zijde
van de Uruguese regering. In 1974 sloeg
de guerilla-activiteit over naar Noord
Amerika en naar Canada. Door de ‘front

D,lomaten moeten leren zich
met de modernste middelen te
beschermen

of Liberation de Quebec’ werden kort na
elkaar twee personen ontvoerd. De
Canadese regering reageerde met
drastische maatregelen als gold het een
oorlog. Een van de gijzelaars werd gedood.
De andere gijzelaar werd na een belegering
vrijgelaten. De ontvoerders kregen een
vrije aftocht naar Havanna. Ontvoeringen
zijn nogal eens een succes voor de
ontvoerders. Zij zelf worden in ieder geval
vaak niet gevangen genomen. Dit succes
is te danken aan een grote mate van
toewijding, discipline, training en
waarschijnlijk vooral de wijze waarop de
guerrillagroepen georganiseerd zijn: cellen
met één tot veertig leden. De leden van
de beweging kennen slechts de eigen cel.
Vaak worden acties uitgevoerd waarbij
subgroepen een bepaalde opdracht
uitvoeren zonder het uiteindelijke doel
van de actie te kennen. Alhoewel weinig
bekend is van de wijze waarop de cellen
samenwerken, is wel duidelijk dat het
systeem afwijkt van het orthodoxe
communistische systeem waarbij iedere
leider van een cel verantwoording moet
afleggen aan een hoger echelon.
Ondanks een toenemend aantal
ontvoeringen wordt er in internationaal
verband weinig gedaan. De Verenigde
Naties hebben aan het probleem zelfs
nog geen resolutie gewijd. Individuele
landen nemen wel uiteenlopende
maatregelen. Deze maatregelen lijken
inadequaat, maar deze indruk kan
samenhangen met liet feit dat veel
maatregelen strikt geheim zijn. Bescherming
van diplomaten vooral in landen met een
‘gevoelig’ regiem is een vanzelfsprekende

maatregel ter voorkoming van
ontvoeringen. Deze bescherming moet
duidelijk zichtbaar zijn. Diplomaten
dient verder geleerd te worden zichzelf
met de modernste middelen te beschermen
Het binnendringen van cellen door agenten
van geheime diensten is een zeer bruikbaar,
maar gevaarlijk en moeilijk uitvoerbaar
middel. Bij het optreden tegen terroristen
dient men te bedenken dat het sluiten van
compromissen averechts werkt. Het uiteind
ljke wapen in de strijd tegen de stadsguerrilla is een veilige en zeifbewuste
maatschappij die zich in haar strijd tegen
vijanden niet laat verleiden tot het
gebruiken van de methoden van
terroristen. Tot besluit: de uiteindelijke
omvang van het probleem van de stadsguerrilla is minimaal; bommen en
publieke moorden maken vele duizenden
keren meer slachtoffers dan de
ontvoering van diplomaten.

Bij het optreden tegen
terroristen werkt het sluiten van
compromissen averechts
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Het misdrijf
vliegtuigkapïng
of verstoring
van de
burgerlucbtvaart*

Van de nieuwe vormen van misdadig
gedrag die de laatste jaren de kop hebben
opgestoken, is vliegtuigkaping de
belangrijkste. Het misdrijf tast de
internationale orde fundamenteel aan,
evenals de publieke orde in elk land
afzonderlijk.
In de luchtvaart staat veiligheid voorop en
alle technische, wettelijke en
administratieve maatregelen zijn gericht
op het waarborgen daarvan. In geval van
vliegtuigkaping is het juist deze veiligheid,
die het eerst in gevaar komt. Veelsoortige
belangen en rechten worden geschaad
door het misdrijf en in meer dan één staat
schendt het rechten, die algemeen erkend
en beschermd worden door de nationale
wetgevingen. Dit toont duidelijk aan dat
het hier gaat om een misdrijf tegen de
mensheid (detictum furis gentium).
In 1970 werd in Japan het vierde congres
van de Verenigde Naties gehouden over
Oorspronkelijke titel: The crime of aerial
hijacking or interference with clvii air travel.
International review of criminal policy, nr. 30,
1972.
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door Omar Lima Quintana

de preventie van misdaad en de
behandeling van misdadigers. De schrijver
heeft daar voorgesteld het onwettig in bezit
nemen van een vliegtuig tijdens de vlucht te
bestraffen als een internationaal misdrijf. Ee
rapport van een werkgroep op dit congres
werd voorgelegd aan de Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties en ter
overweging aanbevolen bij de totstand
koming te Den Haag van de ‘Convention
for the suppression of Unlawfld Seizure
of Aircraft’, ondertekend in december
1970. De Haagse Conventie formuleert
een nauwkeurige omschrijving van het
misdrijf vliegtuigkaping. Ten aanzien van
aanvang en einde van een vlucht bepaalt
zij exact de grenzen en zij voorziet in
regels met betrekking tot rechtsbevoegd
heid en rechtspleging. De Conventie stelt
ook voorwaarden voor de uitlevering van
kapers. In geval van rechtsgeschlllen kan
elk der partijen een beslissing uitlokken
van het Internationaal Gerechtshof. Deze
Conventie vertegenwoordigt een passende
en waardevolle stap in de ontwikkeling
van een internationale wetgeving ten
aanzien van vliegtuigkaping en een
wezenlijke vooruitgang. Toch moet met

betrekking tot een misdrijf als dit de inter
nationale wetgeving nog verscherpt worden
door middel van het toepassen van
procedures en criteria van de Verenigde
Naties, nadat de vliegtuigkaping is verklaard
tot een misdaad tegen de menseljkheid.
Het zou in dit verband nuttig zijn als de
Economische en Sociale Raad van de
Verenigde Naties op basis van de
Conventie een ontwerp-verdrag maakte,
dat in elk geval het volgende inhoudt:
Het misdrijf wordt omschreven niet als
een politiek, maar als een internationaal
gewoon misdrijf. Alle verdragsstaten
verplichten zich volgens hun eigen
nationale wetgeving te straffen en daarbij
én standaard-omschrijving van het misdrijf
te hanteren, neergelegd in liet verdrag.
Indien de kapers nog tijdens de vlucht het
gezag weer overdragen aan de oorspronke
lijke bemanning, wordt uit oogpunt van
criminele politiek van bestraffing afgezien.
Het internationale karakter van het
misdrijf eist ten aanzien van de
rechtspraak in elk van de aangesloten
landen, behalve dat het zowel bij tractaat
als in de nationale wet geregeld is, ook
dat de kaper of kapers in het land waar
rechtgesproken wordt, aanwezig zijn.
Uitlevering aan belanghebbende staten
moet onder bepaalde voorwaarden op
verzoek mogelijk zijn. Bij menings
verschillen over de interpretatie van het
verdrag moet, zoals dat ook voorzien is in
de Conventie, het Internationaal Gerechts
hof uitspraak doen. Een andere conventie
die in verband met de berechting van
vliegtuigkapers van belang is, is de
‘(‘onvention on the Prevention and
Punishment on the Crime of Genocide’
Voorzieningen uit deze conventie moeten
als aanbevelingen worden beschouwd voor
de behandeling van alle misdaden in de
categorie misdrijven tegen de menselijk
heid. Nogmaals zij erop gewezen dat vlieg
tuigkaping geen politiek, maar een gewoon
misdrijf is. Dit wordt erkend door bijna
alle deskundigen die over het onderwerp

Vlïegtuigkaping is een gewone,
geen politieke misdaad

hebben geschreven en gesproken. Twijfel
is onmogelijk, want noch de kenmerken
van kaping noch de belangen of wettelijke
rechten die geschonden worden plaatsen
het in de categorie politieke misdrijven.
Deze aantasting ligt buiten de grenzen van
enige politieke motivatie, ook als er van
zo’n motivatie wèl sprake is. Voorop moet
staan dat de internationale orde wordt
gehandhaafd, want als men aan kleinere
principes en belangen die onverenigbaar
zijn met de algemene, de voorrang geeft,
zou men voor altijd ieder idee, systeem of
principe uitsluiten volgens hetwelk ook
volkerenmoord of oorlogsmisdaden
strafbaar zijn.
In alle landen zijn wetten die het recht
op leven beschermen. Meestal zijn deze
afgeleid van grondwettige principes, die
op hun beurt weer duiden op erkenning
van een daaraan voorafgaande natuurwet.
Heden ten dage is het recht op leven een
grondrecht, neergelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het is derhalve terecht indien vliegtuig
kaping als een misdaad tegen de menselijki
heid wordt omschreven, want dit is een
logische toepassing van de principes die
in deze verklaring als criteria zijn gesteld.
Behalve het recht op leven komen bij
vliegtuigkaping onder andere ook het
recht op persoonlijke vrijheid, de vrijheid
van handel en verkeer en het briefgeheim
in gevaar. Ook worden de veiligheids
voorschriften ernstig overtreden en dit is
fnuilcend voor de gestadige toename van
het vliegverkeer, aangezien hiervan alleen
sprake kan zijn bij de gratie van het
vertrouwen van het publiek.
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Sommige wetboeken beschrijven
dit misdrijf ten onrechte als
luchtpiraterj

Artikel 2 van de Haagse Conventie zegt
dat strenge straffen zijn geboden. Natuur
lijk moet elke staat afzonderlijk aard en
zwaarte van iedere straf bepalen en men
heeft daarbij de keus tussen een strenge
vrijheidsstraf of een hoge geldboete.
Artikel 2 wordt waarschijnlijk het meest
effectief uitgevoerd, als men ervan uit
gaat dat het alleen vrjheidsstraffen
bedoelt. Anderzijds kan men stellen dat
er geen strengere straf bestaat dan de
doodstraf. In soi,irnige landen staat op
dit misdrijf, dat soms ten onrechte wordt
omschreven als luchtpiraterj, inderdaad
die straf. Men moet haar in dit verband
echter als ongeschikt beschouwen. Immers,
als landen die de doodstraf nog niet
kennen, haar nu alleen ten aanzien van
vliegtuigkapingen zouden moeten gaan
invoeren, dan zou het evenwicht in het
strafstelsel ernstig worden verstoord en
zouden misdrijven die veeleer de
doodstraf verdienen relatief te licht
gestraft blijven. Men moet zich afvragen
of de çloodstraf op zichzelf wel nuttig en
wenselijk is. Het is gebleken dat dreiging
ermee geen preventieve waarde heeft.
Deze vorm van misdaad is het resultaat
van een psychologisch proces, dat leidt
tot een bewuste aanvaarding van het
risico van de eigen dood. De daders zijn
vaak psychopaten; zij willen een heldendaad verrichten en het idee dat ze hun
leven op het spel zetten, is voor hun juist
aantrekkelijk. Het is daarom aan te
bevelen, strenge vrjheidsstraffen op te
leggen, gelegen beneden het wettelijk
maximum in het betreffende land. Een
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voordeel daarvan is bovendien, dat een
strengere straf dan altijd nog mogelijk is,
bijvoorbeeld als er naast of na de kaping
zelf nog andere misdrijven worden
gepleegd.
Er is onderzocht onder welke omstandig
heden een vliegtuigkaping meestal
voorkomt. De cijfers hierover zeggen
weinig, hoewel het duidelijk is dat er na
grote periodes van rust vaak plotseling
weer in een bepaald gebied een hele reeks
van kapingen vlak na elkaar optreedt.
Volgens de Internationale Burgerlucht
vaart Organisatie zijn er van begin 1969
tot juli 1970 120 kapingen geweest waarbij
87 landen waren betrokken en meer dan
7000 passagiers en bemanningsleden. Er
werden 96 personen gedood en 57 gewond.
Van de kapers kon men er slechts 72
arresteren. Na juli 1970 waren er minder
kapingen, maar gezien de sterke fluctuaties
in frequentie zegt dat niet veel.
Wanneer men betere preventieve maat
regelen wil treffen zal men alle methoden
die hiertoe bestaan, moeten intensiveren
en vervolmaken. Deze methoden strekken
zich uit van een betere inspectie véér het
aan boord gaan tot een mogelijke
constatering van psychologische of mentale
stoornissen op grond van gezondheidspapieren of persoonlijke waarneming.
Hetgeen in dit artikel wordt voorgesteld
is het volgende: Via een internationale
overeenkomst moet een systeem tot

Voor veel afwijkende persoonljk
heden is het risico van de eigen
dood aantrekkelijk en
stimulerend

stand gebracht worden waarin de zorg
voor een gekaapt toestel neerkomt op de
staat die asiel verleent. Landen die het
misdrijf politiek blijven noemen en
daartoe speciale voorzieningen treffen,
moeten ook voor de kosten van een
kaping opkomen, terwijl de landen die
het als een gewoon misdrijf omschrijven,

Terrorisme in
steden:
basisgegevens en
een begnppenkader

Dit artikel wil ten eerste wijzen op
enkele moeilijkheden, die zich bij het
verzamelen van hard materiaal over
terrorisme in steden voordoen en wil in
de tweede plaats het begrip terrorisme in
een theoretisch kader zetten dat enigszins
afwijkt van het meestal gebruikte
revolutionaire model.
Wat zeggen cijfers over bomaanslagen?
Terrorisme in steden wordt vaak
afgemeten aan liet aantal bomaanslagen
en het aantal malen dat daarmee gedreigd
wordt. Het weekblad Times maakt
melding van 3.000 bomaanslagen en meer
dan 50.000 bommeldingen in de eerste

alle hier voorgestelde regelingen kunnen
toepassen. Dat wil zeggen dat men de
daders tracht te grijpen in de staat waar
zij het vliegtuig laten landen en ze
berecht op normale wijze, dan wel
uitlevert aan de staat waar het vliegtuig
staat geregistreerd.

door Phillip A. Karber

tien maanden van 1970. Het National
Bomb Data Center telt over dezelfde
periode slechts 964 bomaanslagen. Een
sub-commissie uit de Senaat telde van
1januari1969 tot 9 juli 1970 1.052
bomaanslagen, terwijl een afdeling van
de Internal Revenue Service van
1januari 1969 tot 15 april 1970 aan
een totaal van 4.330 bomaanslagen komt.
De verschillen kunnen voor een deel
worden teruggevoerd op het onderscheid
dat men kan maken tussen explosieve en
brandbommen, maar ook op de manier
*
Oorspronkelijke titel: Urban terrorisrn:
baseline data and a conceptual framework.
Social science quarterly, 52e jrg., nr. 3,
december 1971, blz. 52 1-533 (U.S.A.).
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waarop de gegevens zijn verzameld,
bijvoorbeeld al of niet uit ambtelijke bron.
Procentueel komen bomaanslagen meer
in steden dan elders voor. Gemeten van
juli 1970 tot en met maart 1971 namen
51 steden met elk meer dan 250.000
inwoners, tezamen 22 procent van de
Amerikaanse bevolking bevaflend,
42 procent van alle aanslagen met
explosieve en 32 procent van de
aanslagen met brandbommen voor hun
rekening. In die steden viel 72,5 procent
van alle slachtoffers van bomaanslagen.
Revolutie in steden?
Veel commentatoren nemen a priori aan,
dat het enige oogmerk van terrorisme
revolutie is. Anderen zien er de
voorloper van stadsguerrilla in. De
werkelijke bedoelingen van terroristen

De werkelijke bedoelingen van
terroristen blijven in tweederde
van de gevallen onbekend

blijven in 64 procent van de gevallen
onbekend. Van de 36 procent gevallen,
waarin die wel bekend zijn, valt 56 procent
in de categorie ‘campus-onlusten’, wordt
19 procent toegeschreven aan zwarte en
14 procent aan blanke extermisten,
2 procent aan arbeidsconflicten, 1 procent
aan aanvallen op godsdienstige instellingen
en is 8 procent bedoeld als ondersteuning
van misdadige activiteiten. Zelfs als men
aanneemt, dat meer dan 50 procent van het
terrorisme van links komt, dan kan het
revolutionaire model nog geen verklaring
geven voor de keuze van de doelen, het
geven van waarschuwingen voor het tijdstip
van ontploffing, noch voor de voorkeur

voor steden, noch voor het terrorisme
van rechts of van niet-politieke aard.
‘De propaganda van de daad’
De overleden Braziliaanse revolutionair
Carlos Marighella heeft terrorisme
gedefinieerd als gewapende propaganda.
Hij was van mening, dat ‘acties, die met
duidelijke en vastomljnde bedoelingen
worden uitgevoerd altijd propaganda
materiaal voor het massa-communicatie
systeem zijn.’ Als men terrorisme
symbolisch bekijkt, kunnen twee belang
rijke onderscheidingen worden gemaakt:
tussen terrorisme en revolutie en tussen
terrorisme en andere vormen van geweld.
Als het doel van geweld het verwerven
van bruikbare zaken als geld en wapens
is, of het verhinderen dat de vijand die
in handen krijgt, dan uit zich dat in daden
als roof, moord, sabotage en dergelijke;
als het doel het stellen van een
symbolische daad is, dan hebben we te
maken met terrorisme. Dit verheldert het
onderscheid tussen terrorisme en
revolutie, want symbolisch geweld kan
niet alleen worden gebruikt om de
omverwerping van een systeem te
propageren, maar ook als middel om de
feitelijke werking van dat systeem te
beïnvloeden. Als de gevestigde orde niet
naar geweldloos protest wil luisteren stelt
terrorisme de gefrustreerde gespreks
partner in staat maximaal gehoor te
vinden bij een minimale pakkans.

Symbolisch geweld kan ook
worden gebruiki om defeitelijke
werking van een systeem te
beïnvloeden

De symbolische functie van terrorisme
Als symbolische daad kan terrorisme
vrijwel op dezelfde manier worden
geanalyseerd als andere communicatiemiddelen; zij hebben vier hoofdbestand
delen: de zender (de terrorist), de
ontvanger waarop de zender zich richt
(het doel), de boodschap (de bomaanslag,
de hinderlaag) en de terugkoppeling (de
reactie van het doel). Het effect van de
geweiddadige boodschappen van de
terrorist is tweeledig: men kan een
instrumentele invloed onderscheiden,
waarbij de boodschap van de terrorist het
gedrag van anderen door angst direct
beïnvloedt en een affectieve invloed,
waarbij de boodschap het gedrag van
anderen op lange termijn beïnvloedt door
identificatie met of waardering voor de
‘zender’. De boodschap die terrorisme
wil overbrengen hangt nauw samen met
de keuze van het symbolische slachtoffer:
hoe willekeuriger de terreurdaad, des te
onbepaalder de doelgroep en des te
onduideljker de boodschap worden. De
communicatieve functies van terrorisme
kunnen in het volgende, ruwe model
worden ondergebracht.

zo’n angst in te boezemen, dat potentiële
medestanders van een regering zich niet
tegen een revolutie verzetten. Publiciteit
en werving. De terrorist probeert door
gerichte acties tegen ‘heilige koeien’ hun
kwetsbaarheid aan te tonen, hen als
vijand af te schilderen en zo aanhangers
te verwerven. Maatschappelijk bewustzijn.
Door ongerichte, bijna willekeurige
aanvallen op de maatschappij laat de
terrorist zien hoever hij zich daarbuiten
voelt staan en demonstreert hij zijn afkeer
van de heersende politiek. Terrorisme
heeft te lijden van dezelfde tekortkominge;
als die aan andere communicatiemedia
kleven. In dit verband zijn te noemen: de
onbetrouwbaarheid van het zendmechanis
me (de keuze van het slachtoffer brengt
een niet beoogde boodschap over),
achtergrondstoring (concurrerende
gebeurtenissen verdringen de boodschap),
vervorming van het doel (de ontvanger
legt de betekenis van de symbolische
daad verkeerd uit) en gebrek aan reactie
vermogen (de zender blijft een bepaald
signaal uitzenden en weet dat niet aan te
passen aan veranderende omstandigheden).
Het gebruik van terrorisme heeft vaak een
versterkend effect, waardoor de omvang

EEN FUNCTIONELE TYPOLOGIE VAN TERRORISME
Instrumenteel

Affectief

Duidelijk gericht

Gedwongen
onderhandelingen

Publiciteit en
werving

Willekeurig

Ontwrichting van
de samenleving

Maatschappelijk
bewustzijn

Gedwongen onderhandelingen. Door het
dreigen met het toebrengen van
lichamelijk letsel probeert de terrorist
zijn specifieke bedoelingen aan specifieke
doelgroepen kenbaar te maken. Ont
wrichting van de maatschappij. Door
ongericht, bijna willekeurige aanvallen
op de samenleving probeert de terrorist

ervan, de intensiteit en de keuze van
slachtoffers aan escalatie onderhevig is.
Conclusie: er is meer empirisch onderzoek
nodig
De opmerkingen in dit artikel zijn van
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speculatieve aard en dienen als zodanig
te worden beschouwd. Als terrorisme kan
worden gezien als ‘propaganda van de
daad’ dient een inhoudsanalyse te worden
gemaakt van symbolisch geweki. Hoewel
bepaalde gebeurtenissen zich wellicht niet
laten coderen, dienen toch verfijnde en
consistente coderingscriteria te worden
ontwikkeld, die het bestuderen van
terrorisme in steden vergemakkelijken en
tevens internationale vergeljkingen
mogelijk maken.
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Algemeen
196
Bernard, F. Onderzoek van eeit groep pedofielen.
Medisch contact, 30 jrg., nr. 8, 21 februari
1975, blz. 206-208 (N.).
In 1973 werd de Hoofdbestuurscommissie
Pedofiie N.V.S.H. in het leven geroepen. Op
een internationale werkbijeenkomst van deze
commissie in april 1973 hield de schrijver een
enquête onder vijftig aanwezige pedofielen.
Later hield hij ook nog een postenquête in
verschillende Europese landen. Van de
beantwoorders hiervan was bijna de helft
gehuwd, terwijl van de op de werkbijeenkomst
aanwezigen slechts acht procent gehuwd was.
De schrijver maakt hieruit op, dat het huwelijk
een belemmering vormt voor liet toetreden tot
werkgroepen. Hij veronderstelt voorts, dat
alleen degenen die aannemen ‘dat het toch al
bekend is’, bijvoorbeeld na contact met de
justitie, het kunnen opbrengen om als pedofiel
naar buiten te treden.
197
Hartman, S.H. Stadsguerritla Kleine oorlog
tegen het kapitalisme.
Het tijdschrift voor de politie, 37ejrg., nr. 1,
januari 1975, blz. 1-10 (N.).
—

De schrijver beoogt een karakteristiek te geven
van de fase waarin de stadsguerriila op het
ogenblik verkeert. Hij wil met deze beschouwing
aantonen, dat de guerrilla een produkt is van
zekere continue ontwikkelingen; zij vormt een
continuum met extreem linkse anti-kapitalis
tische bewegingen. In dit continuum zou de
stadsguerriila dekking zoeken en van daaruit de
strijd voortzetten met middelen die een argeloos
oog niet direct als guerrilla herkent. De schrijver
onderscheidt in de ontwikkelingsgeschiedenis
van de oppositiebewegingen vier fasen en
schetst het tempo waarin deze ontwikkeling
zich in verschillende landen voltrok. Naar zijn
mening is de guerrilla in Duitsland en Nederland
praktisch tot stilstand gekomen, maar nog niet
verslagen. Ook de Rode Hulp noemt hij
stadsguerrilla.
198
Hoekema, A.J. Overmacht van maatschappelijke
instellingen: recht of onrecht.
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 30e
jrg., nr. 1, januari 1975, blz. 3-15 (N.).
Dit artikel is een bewerking van een inleiding
die de schrijver hield in het kader van een
studium generale aan de Vrije Universiteitover
het onderwerp recht en macht. De stelling
wordt geponeerd dat le rechten van de burger
in feite worden beknot door vaak oncontroleer
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bare machtsstructuren in onze maatschappij.
Als voorbeeld daarvan noemt de schrijver de
invloed van het bureaucratisch ambtenaren
apparaat, de zogenaamde vierde macht. Dit
doet hem belanden bij de vraag naar de
rechtvaardigingsgronden van de macht, waarvan
hij er twee noemt. Dit zijn de technocratische
visie volgens welke alleen de objectieve inzichten
van de specialistische wetenschappen bepalend
mogen zijn, en de kritisch-rationele visie, wier
aanhangers alleen die machtsuitoefening
acceptabel achten die is bereikt door de
redelijke overeenstemming van allen. De eerste
zienswijze wijst de schrijver af, omdat zij onder
meer berust op een emstige misvatting over de
aard van wetenschappelijke objectiviteit. Tot
de tweede visie voelt hij zich wel aangetrokken,
maar als bezwaar hiertegen voert hij aan dat
zij het doel van het samenleven te expliciet
formuleert. Dit doel leert men alleen al
handetend kennen, waardoor men de relevante
problemen onderkent, en juist in dit handelen
ligt een op het recht gerichte gedachte besloten.
Met literatuuropgave.
199
Lindh, 0. Lagstiftningsfr3gor vid 1974 Yrs
riksdags höstsession.
Svenskjuristtidning, 60ejrg., nr. 2, februan
1975.
De schrijver bericht dat met ingang van
1januari1975 in Zweden een wet in werking
is getreden, waarbij de ademprocf als algemeen
controlemiddel op nuchter rijden wordt
toegestaan. De ademproef kan derhalve worden
toegepast bij algemene verkeerscontroles,
evenals bij het ontdekken op heterdaad van
verkeersdelictcn zonder dat er aanwijzingen
zijn voor alcoholmisbruik. De wet heeft een
beperkte geldingsduur en is van kracht tot
30juni 1976.
Blijkt bij de ademproef een positieve uitslag
waarbij het alcoholpromillage meer dan 0,5
is dan mag een bloedproef worden genomen.
In het Wetboek van Procesrecht is een wijziging
opgenomen, waardoor naast artsen ook
gediplomeerde verpleegsters bevoegd zijn
verklaard een bloedproef af te nemen.
Indien vaststaat, dat na het beëindigen van het
besturen van het motorvoertuig geen alcohol
meer is gebruikt, dan kan veroordeling wegens
dronken rijden ofwel wegens onder invloed
rijden volgen, ook wanneer na het besturen het
alcoholpromillage is opgelopen tot meer dan
1,5 respectievelijk 0,5.
—

—

200
Szekeres, K. Quelques pro blèmes de psychologie
judiclaire.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1974, blz. 3 13-324
(F.).
De individualisering in de straftoemeting, die
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een grote mate van kennis bij de rechter van de
psychologie van de delinquent doet veronder
stellen, richt nog eens de aandacht op de
belangrijke psychologische aspecten van het
rechterswerk. De schrijver bespreekt enerzijds
de psychologie van de rechter in verband met
het begrip innerlijke overtuiging en in verband
met de wijze waarop hij het proces voert
anderzijds Iset belang van de psychologische
kennis bij de rechter voor een goed begrip van
de delinquent en zijn gedrag tijdens de rechts
zitting.

201
Tak, A.C. &ivaat recht of privacy-recht?
Nederlands juristenblad, 49e jrg., nr. 38,
9 november 1974, blz. 1223-1228.
De schrijver levert commentaar op de
beschouwingen over de kraakproblematiek van
R. van Liefland. Deze noemt het leegstaan van
een huis een volledige rechtsimpasse, en kraken
een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Volgens de schrijver is deze bewering historisch
noch juridisch juist. Het begrip privaatrecht
wordt naar zijn mening ten onrechte
geïdentificeerd met privacy-recht, terwijl deze
begrippen geheel los van elkaar moeten worden
gezien. Het kraakprobleem is een aangelegenheid
tussen de betrokken burgers onderling en de
overheid mag zich hiermee niet bemoeien dan
via de woonruimtewet, die overigens veel te
wensen overlaat. Een definitieve oplossing van
het kraakprobleem is zijns inziens te verwachten,
als de onmogelijke verhouding tussen de aan
woongenot te spenderen uitgaven en het
inkomen wordt opgeheven.

202
Veenhoven, R. Vier jaar abortus in Nederland.
Medisch contact, 3üejrg., nr. 2, januari 1975,
blz. 3742 (N.).
Hier wordt een overzicht gegeven van de situatie
omtrent de abortus gedurende de laatste vier
jaar in Nederland. De schrijver meent dat de
meest essentiële problemen in stilte zijn
opgelost en de grote stroom hulpzoekende
vrouwen geruisloos werd opgevangen. Commer
ciële excessen werden volgens hem voorkomen
en van het begin af aan heeft de medischtechnische hulpverlening op een hoog peil
gestaan. Door een goede nazorg kon reeds
binnen enkele jaren een daling van het aantal
verzoeken om zwangerschapsonderbreking
worden bewerkstelligd en het recidive
percentage laag worden gehouden. De schrijver
betreurt het feit dat op het politieke vlak
onverwacht toch problemen zijn gerezen omdat
de overheid heeft gebroken met het verstandig
beleid van de laatste jaren.
Met literatuuropgave.

203
Vollmuth, E. L’enquéte judictaire et le srockage
de documents sur microfilm.
Revue internationale de criminologie et de
police technique, 27ejrg., nr. 4, juli-september
1974, blz. 259-264 (F.).
Het vastieggen van processtukken op microfilm
biedt enkele technische voordelen zoals
ruimtewinst en duurzaamheid van het materiaal.
De bewijskracht van de micro-kopieën is volgens
de schrijver echter dubieus, onder meer omdat
aangetoond moet kunnen worden dat op het
moment van kopieëren het origineel ter
vergelijking met de copie beschikbaar was. De
schrijver toont aan dat door de functionele
scheiding tussen hen die de documenten
registreren en hen die ze reproduceren nooit
bevestigd kan worden dat de micro-kopie gelijk
is aan het origineeL Daarbij komt nog, dat
eventuele vervalsing van het materiaal of het
handschrift van het origineel niet op een kopie
overkomt. Ook de kwaliteit van de kopieën
laat vaak te wensen over.

Strafrechtspleging
204
Aydalot, M. La stmplification des procédures
pénales.
Revue internationale de criminologie et de
police technique, 27ejrg., nr. 4, juli-september
1974, blz. 197-202 (F.).
De trage gang van zaken in alle fasen van het
strafproces doet af aan het preventieve effect
ervan. Een oplossing moet worden gezocht in
sneliere procedures ten aanzien van bepaalde
delictvormen. Zeer vaak gepleegde maar niet
ernstige delicten kunnen onder bepaalde voor
waarden worden afgedaan door niet-rechterlijke
organen. Daarbij gaat het niet om individualise
ring van de straf maar om de snelheid van
berechting. Enkele korte procedures worden
beschreven. De schrijver wijst op het belang
van de politierechter en dringt aan op het
samenbrengen van rechterlijke ambtenaren die
zich in financieel-economische strafzaken
hebben gespecialiseerd. In het strafproces dient
alle overbodig formalisme te worden vermeden.
Bezien moet worden of sommige fasen van het
proces niet kunnen worden samengetrokken.
Bij dit alles mogen volgens de schrijver de
rechten van de verdediging niet in het gedrang
komen.
205
Baauw, PJ. Strafrecht en openbare orde.
Intermediair, lie jrg., nr. 8, 21 februari 1975,
btz. 49-57 (N.).
lntermediair, lie jrg., nr. 9, 28 februari 1975,
blz. 25-33 (N.).

De schrijver gaat na, wat er gebeurt als via het
recht vrijheidsberovende ordemaatregelen
worden toegepast, die dienen ter bescherming
van de bestaande sociale orde en kunnen worden
genomen zowel ten behoeve van de strafvorde
ring als ter handhaving van de openbare orde.
Een herziening van de bestaande vormen van
vrijheidsberoving in onze wetgeving acht hij
geboden. Vrjheidsberovende ordemaatregelen
moeten naar zijn mening voldoen aan minimale
rechtsbeginselen. Volgens hem leert vergelijking
met buitenlandse rechtssystemen, dat het
mogelijk moet zijn om in eerste instantie te
volstaan met het opleggen van gedragsbefnvloe
dende voorwaarden, waardoor vrijheidsberoving
een werkelijke uitzondering kan worden.
Met literatuuropgave.
206
Banister, P.A., K.J. Heskin, N. Bolton e.a.
A study of variables related to the selection of
long-term prisoners for parole.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4, oktober 1974, bis. 359-368.
De schrijvers vragen zich af welke criteria men
in Engeland hanteert bij de selectie van personen
die voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld en
daarbij toezicht krijgen. Om hier achter te
komen werden 36 voorwaardelijk in vrijheid
gestelden ondervraagd en getest, evenals 84
gevangenen bij wie men voorwaardelijke
invrijheidsstelling had overwogen, maar niet
gerealiseerd. Bij vergelijking van de uitkomsten
bleek dat personen uit de eerstgenoemde groep
rijper waren en beter aangepast. De schrijvers
bespreken de resultaten en vergelijken deze
met de uitkomsten van Amerikaanse onder
zoeken op dit gebied.
Met literatuuropgave.
207
Binder, S. Zur Diagnostik des Schuldausschies
senden bzw. schuldvermindenden Affekts bel
kurzschlüssigen Tötungsdellkten.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 57e jrg., nr. 3, juni 1974, blz. 159-164
(B.R.D.).
Het tweede wetboek voor strafrechtshervorming
vervat in zijn norm voor toerekening ook
psychologische dimensies. Volgens de schrijver
zal dit van grote betekenis kunnen zijn voor de
rechtspleging ten aanzien van die vorm van
doodslag, waarbij sprake is van een bijzondere
gemoedstoestand van overigens geestelijk
gezonde personen. Bij de analyse van 72
gevallen van doodslag van deze aard meende
de schrijver vanuit klinisch-psychologisch
oogpunt een reeks van kenmerken te kunnen
destilieren, die volgens hem geschikt zijn als
hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over
uitsluiten of verminderen van schuld. Van deze
kenmerken geeft de schrijver een systematisch
overzicht Hij is van mening dat het onder ogen
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zien van psychologische factoren het rechtssysteem niet verlamt, maar dat integendeel de
rechtsnorm zich daarmee terecht openstelt
voor nieuwe verworvenheden van de wetenschap.
Met literatuuropgave.
208
Brusten, M. Polizei—Staatsanwattschaft— Gericht.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 57e jrg., nr. 3. juni 1974, bli. 129-150
(B.R.D.).
De selectieprocedure die gehanteerd wordt door
politie, Openbaar Ministerie en rechters is
volgens de schrijver van grote invloed op het tot
stand komen van de criminele statistieken. Ook
de samenstelling van het als crimineel bestem
pelde deel van de bevolking wordt er aanmerke
lijk door beïnvloed. Over het werkelijke verloop
van het strafproces is weinig bekend; daarom
is hier in de periode januari 1969 tot december
1970 in Duitsland een onderzoek naar gedaan.
Er werd een empirische analyse gemaakt van
14626 afzonderlijke gevallen, waarvan de
schrijver een overzicht geeft. Uit de resultaten
blijkt dat er enige algemene en specifieke
structuren bestaan in de setectieprocedures.
209
asey, G. The Supreme (‘ourt and Myth:
empirical in Vestigation.

al?

Law and society review, 8ejrg., nr. 3, voorjaar
1974, blz. 385419 (U.S.A.).
Om de opvattingen te leren kennen van het
publiek ten opzichte van het Hooggerechtshof
ondervroeg de schrijver 866 volwassen inwoners
van Missouri. Men heeft wet beweerd dat er
sprake is van mythevorming rond het Hoog
gerechtshof en dat het erkennen als een wettige
instantie ervan berust op het gebrek aan
waarneembaarheid voor liet grote publiek. De
schrijver acht dergelijke beweringen niet op
voldoende feitelijke gegevens gebaseerd en
stelt een empirisch onderzoek in naar het
effect van waarneembaarheid op de mythe
vorming. Hij vraagt zich af hoe wijd verbreid
de mythe is in de maatschappij en in welke
sectoren met name mythevorming plaatsvindt.
Vervolgens onderzoekt hij in welke mate nietsymbolische aspecten waarneembaar zijn en
bij wie en of zichtbaarheid een ommekeer
teweeg zou brengen. Elk van deze onderwerpen
bespreekt hij uitvoerig.
Met literatuuropgave.

is bij de delicten tegen de eigendom en waarvan
artikel 434 van de Code pénal het belangrijkste
is, maakt duidelijk dat de strafbaarstelling meer
oog heeft voor de aard van de verbrande
goederen dan voor de preventie van het
verschijnsel brand. De schrijver wijst ook op de
noodzaak van een betere kennis van de
persoonlijkheid van de brandstichter. Met het
oog op de preventie en de bestrijding van
branden wijst hij op het tekort aan brandweer
lieden, het gemis van een centrale opleiding en
recrutering, een onvoldoende benutten van
nieuwe technische mogelijkheden voor brand
blusapparaten en brandbestendige materialen.
Naast gericht wetenschappelijk onderzoek is
vooral een goede voorlichting van primair
belang.
211
Hagan, J. Extra-legal attributes and crbninat
sentencing: an assessment of a sociologicat
viewpoint.
Law and society review, 8e jrg., nr. 3, voorjaar
1974, blz. 357-383 (U.S.A.).
De schrijver vraagt zich af of ‘extra-legale’
kenmerken van verdachten, dat wil zeggen
kenmerken die door de strafoplegging niet
relevant zijn, een basis voor discriminatie in de
rechtspraak vormen en zo ja, hoe vaak dit
voorkomt en onder welke speciale omstandig
heden. Dit gaat hij na aan de hand van twintig
verschillende studies over patronen in de
rechtspraak, waarbij een aantal extra-legale
kenmerken als onafhankelijke variabelen
worden gebruikt. Onderzocht wordt hoe deze
kenmerken, te weten ras, sociaal-economische
status, leeftijd en geslacht zich verhouden tot
de aard der rechterlijke beslissingen. Zijn eindconclusie is, dat er in het algemeen een gering
verband bestaat tussen extra-legale kenmerken
en rechterlijke beslissingen. Een grondiger
studie van het onderwerp is volgens de schrijver
noodzakelijk. Hiertoe zijn gegevens vereist
over een langere termijn en moet aandacht
geschonken worden aan meer factoren. Volgens
de schrijver zal dan blijken, dat er jegens minder
heidsgroepen toch wel van discriminatie sprake
is.
Met hiteratuuropgave.
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Hood, R., D. Steer en K. Hawkins. Young
adult offenders. C’ornrnents on the report of
the advisory coundil on the penal system.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4, oktober 1974, blz. 388-403.

Het aantal branden in Frankrijk neemt jaarlijks
toe. Een kritische bespreking van de strafwet
geving tegen brandstichting, die ondergebracht

In 1974 verscheen in Engeland een rapport
waarin een adviescommissie voorstellen doet
voor verbetering van het strafrechtelijk systeem,
voorzover dat van toepassing is op jonge
volwassenen. De drie schrijvers leveren in
afzonderlijke hoofdstukken commentaar op dit
rapport. Hood is het eens met de manier waarop

Grapin, P. Incendiex et incendiaires.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 1, januari-maart 1974, blz. 1-22
fF.).
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het rapport zich uitspreekt tegen het gebruik
van de detentie als antwoord op jeugdcrimina
liteit. Hij is echter van mening dat de wijze
waarop men dit doel wil bereiken, niet de
juiste is. Steer is van mening dat in het rapport
de nadruk al te zeer ligt op de behandeling van
de delinquent tijdens de detentie. Daarbuiten
stelt het rapport alleen controle en toezicht
voor, waarmee men naar zijn mening ernstig
tekort schiet. Volgens Hawkins heeft de
adviescommissie te weinig aandacht gehad
voor problemen die een rol spelen bij de
beleidsvoering. Hij waarschuwt voor het
gevaar van willekeur, als er bij een flexibeler
wordend strafrechtelijk systeem geen strakkere
richtlijnen komen.

213
Midgley, J. Public opinion and the death
penalty in $outh Africa.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4, oktober 1 974, blz. 345-35 8.
De doodstraf werd en wordt in ZuidAfrika
veel toegepast. De schrijver geeft een historisch
overzicht voorzover het de twintigste eeuw
betreft. Voor meer informatie omtrent de
huidige opvattingen van de bevolking deed hij
in 1971 een opinieonderzoek in een blanke
wijk te Kaapstad. Een groep van 104 personen
in de leeftijd van 20 tot 39 jaar werd gevraagd
of de doodstraf al dan niet moet worden
gehandhaafd. Meer dan 59 procent was v66r
handhaving, terwijl 40 procent ertegen was.
Voorstemmers waren voornamelijk mensen
met een christelijke levensovertuiging. Een
andere vraag was, of men vond dat er teveel
executies plaatsvinden. Meer dan 55 procent
vindt dat inderdaad. 40 procent niet, Op de
vraag of de regering een officieel onderzoek
betreffende de doodstraf zou moeten doen,
antwoordde 66 procent met ja, en bijna
30 procent met nee.
Met literatuuropgave.
214
Myren, R.A. Should the United States adopt
a nationat substantive criminal code for serious
offences?
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2,
zomer 1974, blz. 103-111 (U.S.A.).
De schrijver gaat in op de vraag of de Verenigde
Staten behoefte hebben aan een zelfstandige
nationale strafwet voor ernstige misdrijven, die
in de plaats zou moeten komen van de bestaande
strafwetten in elk der federale staten afzonder
lijk. Hij is van mening dat ernstig in overweging
moet worden genomen of men het Congres zo’n
nationale wet niet tot stand moet laten brengen.
De speciale problemen die dit met zich brengt
noemt hij moeilijk maar niet onoplosbaar en
de noodzaak van uniformiteit acht hij zo groot,

dat het maken van een ontwerp op korte
termijn geboden is.
Met literatuuropgave.

215
Neubauer, D.W. After the arrest: The charging
decision in Prairie City.
Law and society review, 8ejrg., nr. 3, voorjaar
1974, blz. 495-5 17 (U.S.A.).
De Amerikaanse wet voorziet niet nauwkeurig
in een regeling ten aanzien van beslissingen
over verder vervolgen na arrestatie door de
politie. Instanties die hiervoor in aanmerking
komen zijn de politie, de rechter, het slacht
offer en het Openbaar Ministerie. De schrijver
onderzoekt, wie van hen in een middelgrote
stad in illinois in de praktijk beslissingen neemt.
Als basis hiervoor gebruikt hij alle arrestaties
in die stad uit januari 1970. Het blijkt dat de
Officier van Justitie steeds de doorslag geeft
en dat hij medezeggenschap van de politie
ontkent, hetgeen vaak tot spanning aanleiding
geeft. Ook gaat hij na welke norm de officier
hanteert, welke zaken al of niet voor niet
verder vervolgen in aanmerking plegen te
Icomen en wat de invloed van het beleid is op
de volgende fasen in het strafproces. Met
betrekking tot de norm blijkt, dat het Openbaar
Ministerie de wettelijke aspecten ten aanzien
van de schuldvraag negeert en alleen als
subjectief criterium hanteert de vraag, of de
verdachte ‘het gedaan heeft’.
Met literatuuropgave.

216
Ramundo, ?. L ‘efficacia delta ritrattazione
neila falsa testimonianza.
La giustizia penale, 79e jrg., nr. 1, januari
1974, blz. 63-64 (1.).
De wetgever heeft in principe een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de civiele procedure
en het strafproces: eerstgenoemd proces heeft
tot doel, het geschilpunt tvaar het om gaat
duidelijk vast te stellen, de belangen van beide
partijen te beschermen en hen aan hun recht
te helpen. In de strafprocedure wordt de
straffende macht van de staat vastgesteld ten
aanzien van een in de wet omschreven straf
baar feit. Met dit verschil houden ook de
verschillen verband tussen de bepalingen ten
aanzien van het afleggen van een valse getuigen
verklaring in de twee soorten procedures,
inclusief de strafprocedure die wegens een valse
getuigenverklaring kan voortvloeien uit een
civiele, verder de bepalingen ten aanzien van de
termijn waarbinnen zo’n verklaring kan worden
herroepen en van het effect dat dit herroepen
heeft. De auteur beschrijft deze zaken uitvoerig
voor wat betreft Italië.
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Sabatini, G. Prova e giudizio penali itel progresso
delta tecnica.
La giustizia penale, 79e jrg., nr. 1, januari
1974, blz. 1-6 (1.).
Het bewijs neemt in strafzaken een steeds
belangrijker plaats in, en het leveren van dit
bewijs gebeurt steeds vaker langs natuurwe
tenschappeljke weg, zowel inzake de middelen
als inzake de werkwijze. Daarbij rijst dan vaak
de vraag of dergelijke middelen geoorloofd zijn.
De wet laat de bewijsmiddelen niet geheel vrij:
ze zijn verboden als ze strijdig zijn met het
morele gevoel, als ze de menselijke waardigheid
aantasten en als ze tegen de belangen van de
verdediging ingaan. De schrijver is van mening
dat de rechter niet te star moet zijn en wel
degelijk gebruik mag en moet maken van
moderne technische mogelijkheden. Verder
zet hij een vraagteken achter de waarde van
sommige deskundigen- en getuigenverklaringen.
Tenslotte verklaart hij zich tegen gespeciali
seerde rechters: het gaat niet alleen om
technische know-how. Het allerbelangrijkste
in het strafproces is de participatie van alle
betrokkenen en het juiste hanteren van de
normen. Alleen op die manier komt de rechter
tot een zuiver oordeel.
218
Schulfz, H. La réforme du droit pénal suisse
en ,natiére d’interruption de la grossesse.
Méthode législative et résuttats.
Revue de science criminclle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1974, blz. 249-268
(F.).
De hervorming van de strafwetgeving met
betrekking tot abortus is in Zwitserland op
gang gekomen als gevolg van een petitie die de
federale Grondwet tvil wijzigen in die zin dat
abortus niet langer strafbaar is. Abortus op
medische indicatie was tot dusver de enige
mogelijkheid. Een speciaal hiervoor ingestelde
commissie, waarin naast juristen ook artsen en
theologen zitting hadden, hebben zich met dit
probleem beziggehouden. De commissie heeft
drie alternatieven uitgewerkt, die in dit artikel
besproken worden: abortus toegestaan tot en
met 12 weken na het begin van de zwanger
schap, abortus op medische indicatie en
abortus op medische en sociale indicatie. Het
schijnt dat de regering opteert voor de tweede
mogelijkheid; zij wordt bij haar wetgevende
arbeid echter geremd door de financiële
implicaties van een voorstel van de commissie
die, afgezien van de gekozen methode, heeft
geadviseerd tot de instelling van consultatie
bureaus om financiële hulp te bedn aan
zwangere vrouwen, omdat hun wens tot
abortus, blijkens ervaringen, vaak ingegeven
wordt door financiële nood. In hoeverre de
wettelijke regelingen van de buurlanden
West-Duitsland en Oostenrijk, die hebben
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gekozen voor de eerstgenoemde mogelijkheid,
de inzichten nog zullen beïnvloeden, valt niet
te voorspellen.
219
Verberne, P. De behandeling van de Justitiebegroting voor 1975 in de tweede kamer.
Proces, S4ejrg., nr. 3, maart 1975, blz. 66-69
(N.).
De schrijver kiest een aantal onderwerpen, die
bij de behandeling van de justitiebegroting in
de Tweede Kamer in februari 1975 aan de
orde kwamen. Hij bespreekt in het kort de
discussiepunten Bijlmerbajes, artikel 280 Sr.,
de rechtspositie van gevangenispersoneel en
de rechtshulp. De reclassering heeft naar zijn
mening weinig aandacht gekregen.
220
Woods, G.D. criminotogy and ren tencing in
the New South lVales court of criminal appeal.
Criminal law review, juli 1974, blz. 409-414
(G.B.).
Volgens de schrijver is de belangstellingssfeer
van de meeste strafrechters veel te eenzijdig,
namelijk strikt juridisch. Naar zijn mening
zouden zij meer gebruik moeten maken van
gegevens uit dc criminotogie en andere relevante
wetenschappen, en zich op de hoogte houden
van nieuwe ontwikkelingen daarin. De schrijver
geeft voorbeelden van een gerechtshof in
Nieuw Zuid-Wales, waar de rechters tijdens de
zitting openstonden voor argumenten gebaseerd
op criminologisch materiaal. Hij spreekt de
hoop uit dat meer rechters de noodzaak daarvan
zullen gaan inzien.

Criminologïe
221
Bailey, W.C., J.D. Martin en L.N. Gray.
Crime and deterrence: a corretation anatysis.
Journal of research in crime and delinquency,
lie jrg., nr. 2, juli 1974, blz. 124-143 (U.S.A.).
Nadat de schrijvers een kort overzicht hebben
gegeven van de verrichte onderzoeken op het
gebied van de generale en speciale preventie van
straffen, presenteren zij de resultaten van een
eigen onderzoek, dat zich richt op de relatie
tussen de zwaarte en dc zekerheid van straffen
en het misdaadcijfer.
Zekerheid van straf wordt geoperationaliseerd

als het aantal opnamen in gevangenissen voor
misdaad A, gedeeld door het totaal ter kennis
van de politie gekomen aantal misdaden A.

De zwaarte van de straf wordt geoperationali
seerd als de mediaan van het aantal in de
gevangenis doorgebrachte maanden door
vrijgelaten misdadigers.

De resultaten zijn in overeenstemming met
voorspellingen uit de theorie over preventie.
Er zijn indicaties, dat voor de meeste misdaden
de zekerheid van straf als het voornaamste
afschrikwekkend middel geldt. Daarentegen
wordt doodslag beïnvloed door de zwaarte van
de straf. Weinig bewijs is gevonden voor het
feit, dat de interactie tussen zekerheid en
zwaarte van straf invloed uitoefent op het
misdaadcijfer.
Met literatuuropgave.

de overeenkomst met de criminaliteit in de
grote steden voornamelijk bestond uit het
hoge percentage niet aangegeven misdrijven.
Voor het overige was het misdaadprobleem er
duidelijk minder, zowel in kwaliteit als in
kwantiteit. De schrijvers zijn van mening dat
dit vooral te danken is aan het feit dat er
binnen deze gemeenschap sprake was van het
instandhouden van verhoudingen tussen de
mensen onderling. Dit laatste is volgens hen de
basis voor een misdaad-vrij sociaal systeem.

222
Bellemin-Noël, 3. La pré l’ention du banditisme
dans les étabtissements financiers en France.
Revue internationale de criminologie et de
police technique, 27e jrg., nr. 4, juli-september
1974, blz. 235-248 (f.).

224
Delmas-Marty, M. La criminalité d’affaires.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 1, januari-maart 1974, blz. 45-55
(F.).

Het enige pluspunt, dat volgens de schrijver
uit de door hem aangehaalde statistische
gegevens over de stand en beweging van roof
overvallen op geldinstituten naar voren komt,
is het feit dat de gemiddelde buit bij een
toenemend aantal (gewapende) overvallen
steeds kleiner wordt. Een volledige preventie
door intensivering van politie-patrouilles rond
en zelfs in geldinstituten lijkt niet haalbaar. De
oplossing moet meer worden gezocht in de
uitbreiding van materiële en personele
hindernissen die het delict onmogelijk maken.
Hier ligt een stuk verantwoordelijkheid bij de
geldinstituten zelf. Reeds in de bouwplannen
moet met preventie rekening worden gehouden.
Het personeel moet preventie-gevoelig worden
gemaakt. De localiteiten dienen met gebruik
making van de voorhanden technische
mogelijkheden te worden beveiligd. Een aantal
van deze voorzieningen wordt door de schrijver
besproken. De vakbeweging, de minister van
binnenlandse zaken en de verzekeringsmaat
schappijen stellen tegenwoordig beveiligings
eisen. De ideale oplossing voor het probleem
bestaat in het zo weinig mogelijk geld voorhanden
hebben en beperking van het transport benevens
stimulering van het giraal geldverkeer. Roof
overvallen kunnen daardoor verminderen, maar
de Witte boorden-criminaliteit kan er door
toenemen.
223
Beran, N.J. en H. E. Allen. Criminal victimization
in small town, U.$.A.
International journal of criminology and
penology, 2e jrg., nr. 4, november 1974,
blz. 391-397.
Gedurende vijf jaar hebben de schrijvers van dit
artikel in samenwerking met anderen, onder
zocht hoeveel slachtoffers van misdaden er
waren in een kleine plaats in het midden-westen
van Amerika met een inwoneraantal van 11.250.
Uit de gegevens die zij verzamelden bleek dat

Onder zakencriminaliteit wordt verstaan straf
bare feiten die gepleegd worden in het proces
van het tot dat moment eerlijke, legale zaken
doen. Zaken die vanaf het begin zijn opgezet
met het oogmerk delicten te plegen, vallen dus
niet onder deze definitie. Volgens de schrijver
is het overigens van belang te constateren dat
deze zogenaamde intellectuele criminaliteit
minder weerstanden bij het publiek oproept
dan de ‘gewone’ criminaliteit. Hoe moet er op
deze criminaliteit gereageerd worden? Welk
justitieel beleid moet er gevoerd worden, nog
afgezien van het feit dat deze criminaliteit
vaak moeilijk valt op te sporen? De indruk
bestaat, zonder dat dit tot nu toe met cijfers
gestaafd is, dat deze vorm van criminaliteit
milder bestraft wordt dan de ‘gewone’ vormen.
Uitgaande van de betere opleiding en hogere
sociale positie van dit soort delinquenten kan
er zelfs reden zijn hen strenger te straffen.

225
Eysenck, S.B.G., en H.J. Eysenck. Personality
and recidivism in borstat boys.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
ni. 4, oktober 1974, blz. 385-3 87.
De schrijvers veronderstellen dat recidivisten
met betrekking tot een drietal persoonljkheids
kenmerken hoger zullen scoren dan niet
recidivisten. Om dit te onderzoeken passen zij
de door henzelf ontworpen personality
inventory test toe op 178 borstal jongens.
Bijna vier jaar later kunnen zij de groep
opsplitsen in 122 recidivisten en 56 niet
recidivisten en vergelijken zij de resultaten. De
schrijvers achten hun hypothese bevestigd.
Vooral ten aanzien van het persoonlijkheids
kenmerk extraverse is er sprake van een
significant verschil tussen recidivisten en niet
recidivisten. Verder onderzoek in deze richting
zou van nut kunnen zijn bij het voorspellen
van de afloop van de yoorwaardeljke
invrijheidstelling.
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Gemmer, K.H. Organisiertee Verbrechen —doe
Gejahr jhr die innere Sicherheir?
Kriminalistik, 28ejrg.. nr. 12, december 1974,
hlz. 529-533 (BRD.).

Van 21 tot 25 oktober belegde het Bundcs
kriminalamt een conferentie die de
georganiseerde misdaad tot onderwerp had.
Dit artikel bevat de inleiding die door de
spreker werd gehouden. Deze meent dat ook
in West-Duitsland de georganiseerde misdaad
is toegenomen, ook al is nog geen vergelijking
met de Amerikaanse situatie mogelijk. De
traditionele politiemethode is onvoldoende ter
bestrijding van deze vorm van criminaliteit en
daarom is internationale samenwerking, zeker
in Europees verband, noodzakelijk. Dit laatste
werkt de schrijver nader uit.
227
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Reckless, W.C., en K.L. Sindwani. Ejforts to
Ineasure impact of institutional stal’.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4. oktober 1974, btz. 369-375.

Er zijn volgens de schrijvers nog weinig goede
methoden ontwikkeld om de invloed van een
verblijf in gevangenissen en gestichten op de
gedetineerden te meten. Reckless ontwierp
samen met een collega vroeg in de jaren zestig
een bepaalde schaal, die hij toepaste op 443
delinquenten in Ohio. Sindwani paste dezelfde
schaal toe bij onderzoekingen in het MiddenWesten van dc Verenigde Staten, in NieuwZeeland en India. De scores worden in een
tabel weergegeven. De conclusie van de
schrijvers is, dat deze methode zeker nog
verbetering verdient.
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Lafarge, 1’. en t. Fleury Mazeaud. Réficcions
mr up, fléati
Revue de science critninelle et de droit pénal
compani, nr. 2, april-juni 1974, blz. 337-346
tE.).

Seidman, 0., en M. Couzens. Getti,g the crime
rate down: political pressure and crime
renorting.
Law and society review, 8e jrg., rir. 3. voorjaar
1974, blz. 457-493 (U.S.A.).

Er heerst een zekere tendens in dc
criminologische wereld om de winkeldiefstal
uit de criminele sfeer te halen. Deze
decriminalisering wordt vaak gerechtvaardigd
door te wijzen op de geringe bedragen waar
het om gaat. De auteurs nemen fel stelling
tegen deze tendens en zienswijze. Zij wijzen
op de onvoorzienbare consequenties die een
dergelijk besluit zou hebben op vergelijkbare
svarenhuisdeljcten zoals svinkeldiefstal door
liet personeel en betalen met ongedekte
cheques. Decriminaliseren zou het begin vait
dc aantasting van het economische Systeem
betekenen en bovendien een verlaging van de
publieke moraal inhouden. Zij besluiten met
een aantal suggesties voor een betere bestrijding
van bovengenoemde delictvormen.

In Amerika heeft men voor het meten van
veranderingen in de omvang van de criminaliteit
criminele statistieken gebruikt om bepaalde
hypothesen ten aanzien hiervan te bevestigen.
De schrijvers zijn van mening, dat deze statis
tieken veelal onjuist opgesteld, gebruikt en
uitgelegd zijn.
Zij analyseren tal van statistische onderzoekingen
die onder meer in het district Columbia werden
verricht en tonen de onbetrouwbaarheid aan
van een groot gedeelte ervan.
Hun conclusie is, dat ter kennis van de politie
gekomen misdaden in sommige gevallen kunnen
worden gebruikt om dc invlöed van beleids
voering te meten, mits men de gegevens zeer
nauwkeurig interpreteert. De manier echter
waarop heden de politierapportage tot stand
komt en gebruikt wordt, keuren zij ten zeerste
af.
Met literatuuropgave.
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Middendorff, W. La criminotogie himtoriquc.
Les tdches et les possibilités.
Revue internationale de criminologic et de
police technique, 27ejrg.. nr. 4,juli-scplember
1974, hlz. 249-258 (f.).
Historische crimînologie heeft drie objecten:

de geschiedenis van de criminologie, de
geschiedenis van de criminaliteit en de
geschiedenis van de delinquent en zijn daad.
Van de eerste twee punten vermeldt de
schrijver de belangrijkste kernbronnen. Wat
het derde betreft gaat hij in op de voordelen
van casuistisch onderzoek, het ‘,eschikbare
materiaal en het gebruik daarvan. Vooral
Zwitserland biedt volgens hem, door zijn
federale staatsvorm, zijn verscheidenheid aan
talen en culturen, bijna ideale en nog nauwelijks
aangeboorde onderzoeksmogelijkheden.
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Siegel, L.J., D.C. Sullivan en J.R. Greene.
Decision games applied to police decision
making—au exploratorv studv of information
usage.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2, zomer
1974, blz. 131-146 (U.S.A.).
Over het verbaliseringsbeleid van de politie is
weinig bekend. De schrijvers vragen zich af,
welke criteria er worden gehanteerd en doen
hiertoe een onderzoek volgens de ‘decision
board’ methode van Wilkins. Men meet hierbij
antwoorden van proefpersonen op stimuh die
aangeboden worden in de vorm van een bepaalde
hoeveelheid informatie. In gemodificeerde vorm

passen de schrijvers deze test toe op vijftig
leden van de gemeentepolitie. Volgens hen
blijkt uit de antwoorden, dat de agenten
onderscheiden voorkeuren vertonen voor
verschillende soorten en hoeveelheden
informatie. In de meeste gevallen houdt men
rekening met de aard van de overtreding. Voor
de beslissing over al dan niet verbaliseren
blijkt de houding van de verdachte van groot
belang.
Met literatuuropgave.
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Smith, D.E. Relationships between the Eysenck
and Jesness personality inventories.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4, oktober 1974, blz. 376-384.
De schrijver noemt twee onderzoekmethoden,
die zijn ontwikkeld om persoonlijkheids
verschillen aan te tonen tussen delinquenten en
niet-delinquenten, namelijk de Jesness inventory
en de personality inventory van Eysenck. Beide
methoden heeft hij in 1971 ter onderlinge
vergelijking toegepast op 153 borstal jongens
tussen de zestien en twintig jaar te Manchester.
Hij bespreekt de werkwijze en in tabellen geeft
hij de uitkomsten weer. De schrijver komt tot
de conclusie dat de schalen van de ene test
enigermate correleren met die van de andere,
in die zin dat tot op zekere hoogte de schalen
van beide methoden gelijke variabelen meten.
Met literatuuropgave.
233
Tokoi, Z. Asian deuelopment through crime
prevention—.roles and activities of UNA FEl.
Journal of criminal justice, 2e jrg., iu. 2,
zomer 1974, blz. 147-152 (U.S.A.).
Het instituut voor misdaadpreventie in Azië en
het Verre Oosten van de Verenigde Naties,
bekend onder de afkorting UNAFEI, heeft
sinds 1962 geprobeerd enkele volgens de
schrijver nijpende problemen in die streken aan
te grijpen op het gebied van misdaadpreventie
en behandeling van delinquenten. De schrijver
geeft een kort overzicht van de organisatie,
doelstellingen en diverse activiteiten van de
UNAFEI. Reeds in twaalf landen bestaan
associaties van mensen die er in training zijn
geweest. Volgens de auteur moet het mogelijk
zijn dat deze in de toekomst nauw gaan samen
werken, onder andere om de criminele politiek
in hun land te bevorderen.
234
Vérin, J. Une politique criminelle de non
intervention.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1974, blz. 398406
(F.).
De nauwe verbondenheid van de criminologie
met het strafrecht en met de autoriteiten die

haar moeten toepassen, haar status als toege
paste wetenschap waarvan men vooral nuttige
ideeën vraagt voor het voeren en verbeteren van
de strijd tegen de misdaad en de misdadigers
heeft de criminologie doen overhellen naar de
kant van de autoriteiten; een bepaalde opvat
ting over de criminele politiek heeft zich in de
wortels van de wetenschappelijke analyses
genesteld, aldus de auteur. Gewezen wordt op
de bijdrage die de sociologie van het afwijkend
gedrag kan leveren aan het tot stand brengen
van een criminele politiek. De schrijver brengt
hier de ideeën van E.M. Schurr naar voren, die
op basis van zijn onderzoek, met name op het
gebied van de stigmatisering, tot de conclusie
komt dat een totaal ander crimineel beleid
gevoerd moet worden. Een beleid waarvan de
belangrijkste kenmerken in dit artikel uiteen
gezet worden.
235
Walsh, M., en D. Chappeil. Operational parame
ters in the stalen property system.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2, zomer
1974, blz. 113-1 29 (U.S.A.).
De schrijvers zijn van mening dat er weinig
aandacht besteed wordt aan de verhouding
heler-dief bij misdaden tegen de eigendom.
Weinig helers worden volgens hen gearresteerd
en nog minder veroordeeld. Bovendien is het
politiemateriaal terzake slecht gesystematiseerd.
Toch heeft de heler een rol die niet moet
worden onderschat. Vaak is hij opdachtgever en
het best geïnformeerd over de kans op slagen
van een misdadige actie. De schrijvers leiden dit
af uit hun ‘stolen property system’, waarin zij
het geheel van diefstal en heling in fasen weer
geven. Zij gaan de interactieprocessen binnen
dit systeem na, die zij toetsen aan een tweetal
axioma’s. Dat het systeem werkt, leiden zij
af uit de sterk toegenomen misdadigheid tegen
de eigendom in de jaren ‘60. Een heroriëntatie
op dit gebied achten wij noodzakelijk. Hiertoe
moet bijdragen een operationele omschrijving
van het diefstalproces, het verleggen van nadruk
op de dief naar die op de heler en bereidheid
tot samentverking tussen rechercheurs en
wetenschapsbeoefenaars.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen
Zie ook excerpt m. 243
236

Baumann, J. Les pro blèmes actuels posés par
Za réforme pénitentiaire de 1973 en République
fédérale d’Allemagne.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 1, januari-maart 1974, blz. 2343
(F.).

Het strafrecht in WestDuitsland ging lange tijd
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gebukt onder het ontbreken van een formele
wet voor de tenuitvoerlegging van de strafsancties. Ook de voorgenomen hervormingen
van het strafrecht hebben dit terrein verwaar
loosd, aldus de auteur, die zelf heeft
meegetverkt aan het zogenaamde alternatieve
ontwerp dat hier vergeleken tvordt met het
officiële onttverp. Als voornaamste gebreken
van het wetsontwerp voor de executie van de
strafsancties signaleert hij: het ontbreken van
een reglementering van de belandelings
methoden, het niet vastleggen van de structuur
voor de verschillende penitentiaire inrichtingen,
het ontbreken van een beleid gericht op liet
aanpassen van de gedetineerden aan de
omstandigheden in de Vrije maatschappij.
Voorts schetst hij de voornaamste problemen
die zich in het algemeen voordoen bij een
strafrechtshervorming tegenwoordig, zoals:
het dilemma van de individualisatie en de
gelijke behandeling voor de wet; de spanning
tussen de gedwongen behandeling en de
voorbereiding op de vrije maatschappij die
zich juist kenmerkt door het ontbreken van
dwang, de democratisering in de inrichtingen,
de behoefte aan speciale executierechters en
de rol van het gcvangenispersoneel.

eerste punt van kritiek richt zich op de
methodische opzet van de nota en de taakopvatting van de commissie. Zij missen
duidelijke beleidsalternatieven. Verder hebben
zij bezwaar tegen de door de commissie
gekozen formulering van de doelstellingen van

het ideale huis van bewaring. Zo is niet erg
duidelijk welke argumenten tot aanvaarding

van de doelstellingen hebben geleid. Een ander
punt van kritiek heeft betrekking op hetgeen
de nota vermeldt over de interne differentiatie
binnen het huis van bewaring. De voorstellen
hierover zouden vele leemten vertonen.
Tenslotte spreken de schrijvers hun waardering
uit voor de stimulerende invloed die van de
nota uitgaat en die tot bezinning aanleiding
geeft.
239
Kelk, C. Psycho-hygiëne en de rechtspositie van
gedetineerden.
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 30e jrg.,
nr. 2, februari 1975, blz. 82-90 (N.).
Na de rechtszitting heeft de advocaat in ons
land geen bemoeienis meer met de veroordeelde.
De schrijver zoekt de oorzaak van deze zijns
inziens kwalijke zaak in de aard van ons
penitentiair systeem. De structuur is hiërarchisct
en zowel wetgever als beleidsfunctionarissen
hebben er naar zijn mening moeite mee, hierin
verandering te brengen. Toch neemt de schrijver
in de westerse samenleving algemene
democratiseringsprocessen waar, waarbij men
beoogt de huidige machtsstructuren te door
breken. De orde in gevangenissen moet zich
volgens hem meer gaan richten op belangen
behartiging van de betrokkenen en ook een
juridisch verantwoorde rechtspositieregeling
acht hij een voorwaarde voor optimale
resocialisatie.
Met literatuuropgave.
-
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Bender, T. Die Jugendtichen ernst neh men.
Sozialisierungsbemühungen im Jugendvoitzug.
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, 61e jrg., nr. 9. september 1974,
blz. 370-378 (B.R.D.).
Hier worden enkele maatregelen opgesomd die
de minister van justitie van Baden Württemberg
nodig acht voor de resocialisatie van jeugdige
gedetineerden. Grondslag dient volgens hem te
zijn een zo gering mogelijk verschil tussen
detentie situatie en de vrije maatschappij. Het
is naar zijn mening belangrijk dat de jeugdige
gevangenen onder worden gebracht in kleine
wooneenheden, waar zij met elkaar relaties
leren aangaan en dat er aandacht wordt
besteed aan onder meer vakonderricht, sport,
psychologische begeleiding en inspraak van
gedetineerden.
238
Brucken Fock, E.P. von en A. Heijder. De
doelstetlingennota van de Commissie van
Hattum.
Nederlands juristenblad, Soejrg., nr. 3,
18januari1975, blz. 61-68.
Dit artikel bevat een commentaar op de in mei
1974 gepubliceerde nota van de Commissie
‘doelstelling en functie huis van bewaring’. De
schrijvers geven een samenvatting ‘ian de vier
uitgangspunten waaraan volgens de commissie
de huidige situatie en het beleid met betrekking
tot de huizen van bewaring zullen moeten
worden getoetst. Naar aanleiding hiervan
formuleren zij enige kritische vraagpunten. Het
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240
Pradel, .1. La santé do détenu.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1974, blz. 269-293
(F.).
Het adagium dat het verblijf in de gevangenis
de gezondheid van de gedetineerde niet mag
aantasten heeft zich pas na de tweede wereld
oorlog omgezet in een recht van de
gedetineerde op de bescherming van zijn
gezondheid. Ondanks de neerlegging van dit
recht in de wetgeving kan men zich afvragen
of dit recht te verenigen is met een gevangenissysteem en of dit recht verzekerd kan worden
door de kwalitatief inferieure medische zorg in
gevangenissen. In dit verband wordt een
beschrijving gegeven van de medische zorg,
binnen en buiten penitentiaire inrichtingen,
onder verantwoordelijkheid van het gevangenis
wezen en de daarbij geldende wettelijke
regelingen.

241
Sliwowski, 0. La ‘sociologie dii temps’ et la
peine privative de liberté.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 2, april-juni 1974, blz. 295-3 12
(F.).
De intrinsieke waarde van de vrijheidsstraf
wordt volgens de schrijver voor een groot deel
bepaald door de tijdsbeleving van de delinquent.
Ervan uitgaande dat het verlies van vrijheid des
te erger is naar mate de vrijheid meer beloftes
inhoudt of anders gezegd, meer geapprecieerd
wordt en constaterend dat de tijd tegenwoordig
meer waard is, kostbaarder is, komt hij tot de
conclusie dat (door de hogere waardering van
de tijd) vrjheidsbeneming tegenwoordig
pijnljker ervaren wordt. Deze constatering zou
men in de praktijk moeten vertalen, aldus de
auteur, door een verlaging van de maximumduur
van vrjheidsstraffen en de afschaffing van de
zeer korte vrjheidsstraffen zodat men vrjheids
benemende straffen overhoudt variërend van
zes maanden (of 1 jaar) tot maximaal 10 jaar.
Een dergelijke handelwijze heeft naar zijn
mening uiteraard consequenties in de vorm
van hervormingen van het gevangeniswezen.
242
Ward, D.A. Prison reform in Sweden and
Danmark.
Misdaad, straf en hervorming, 3e jrg., nr. 2,
juni 1974, blz. 55-57 (Z.A.).
Bij gedetineerden in de Zweedse Ostraker
gevangenis bracht de schrijver bandopnamen
ten gehore, waarop bewoners van de
Amerikaanse gevangenis te Attica hun beklag
doen over de toestanden daar. De Zweden
constateren dat zij veel beter af zijn dan de
Amerikanen; niettemin zijn ze geenszins
gelukkig met hun situatie en strijden zij even
fervent voor verbeteringen. De schrijver
bespreekt de rechtspositie van gevangenen sn
Zweden en Denemarken. Hij noemt algemene
kenmerken van de gevangenissystemen in beide
landen. Volgens de schrijver hebben de
pogingen tot hervorming in Zweden meer
succes gelsad dan in Denemarken. In Amerika
zou men naar zijn mening aan de Zweedse
aanpak een voorbeeld kunnen nemen.
Met literatuuropgave.

Reclassering

De desocialiserende gevolgen van een langdurig
verblijf in de gevangenis worden volgens de
schrijver meestal met de term institutionalisme
aangeduid. Hij beschrijft de gevangenis als het
prototype van een totalitair instituut, en noemt
een vijftal karakteristieken van de gevangenis,
waarbij het hem hoofdzakelijk gaat om de
mogelijke invloed op het psychosociaal
functioneren van de gedetineerden. Psychosociale problematiek wordt in de gevangenis
vaak geuit via lichamelijke klachten. Wanneer
men niet tijdig tegemoet komt aan de werkelijke
psychosociale noden en behoeften van de
gedetineerden, wordt volgens de auteur het
desocialiserend effect van een verblijf in de
gevangenis onvermijdelijk bekrachtigd.
Met literatuuropgave.
244
Cochrane, R. The impact of a training school
experience on the value systems of young
offenders.
The British journal of criminology, 14e jrg., nr. 4,
oktober 1974, blz. 336-344.
De schrijver heeft in een onderzoek de invloed
van plaatsing in een trainingsinstituut op de
waardesystemen van jeugdige delinquenten
gemeten. Deze waardesystemen beschouwt hij
als belangrijke factoren voor het ontstaan
van delinquent gedrag. Hij onderzoekt of er
verandering in komt bij toepassing van een
resocialiseringsprogramma op 77 delinquente
jongeren in Michigan, in de leeftijd van dertien
tot zeventien jaar. Zowel bij aankomst in het
internaat als vlak voor het vertrek test hij de
delinquenten zelf en een controle-groep. Hij
bespreekt de resultaten hiervan. Uit het
onderzoek blijkt volgens hem, dat de training
weinig invloed op de waardesystemen van de
delinquenten heeft gehad. De enige invloed die
hij constateert is een negatieve.
245
Dingeman de Vos. De macht van de dominospeler.
Proces, S4ejrg., nr. 3, maart 1975, blz. 58-62
(N.).
In december 1974 publiceerde de sectie Werkontwikkeling en Onderzoek van de samen
werkende reclasseringsinstellingen een artikel
getiteld: de macht van de hulpverlening (zie
excerpt nr. 112 in nummer 2, 1975). De
schrijver heeft bezwaren tegen het in dit
artikel ontworpen model voor een nieuw
reclasseringssysteem en stelt een naar zijn
inzicht beter model voor.

Zie ook excerpt nr. 251
243
Casselman, J. lostitutionalisme en psychosociale welzijnsoood in de gevangenis.
Tijdschrift voor psychiatrie, l7ejrg., nr. 2,
februari 1975, blz. 105-123 (N.).

246
Flosdorf, P. Sozialisationsfeld Heimerziehung.
Jugendwohl, S5ejrg., str. 9, september 1974,
blz. 312-320 (B.R.D.).
De Duitse bond van khtholieke inrichtingen
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voor ‘Heim- und Heilpiidagogik’ heeft een drie
dagen durend congres gehouden, waaraan 1400
leden deelnamen. Een van de voor het congres
belangrijkste vraagstellingen was volgens de
schrijver hoe de deelname van alle bewoners van
een tehuis aan het leven aldaar zo goed mogelijk
gerealiseerd kan worden, Op de laatste dag van
het congres vond er een podiumdiscussie plaats
met als thema: functies en structuren in het
tehuis. Volgens de auteur mag het congres als
geslaagd beschouwd worden. Er is naar zijn
mening een beter inzicht gekomen in de in het
verleden vaak gediscrimineerde identiteit van
opvoeders in tehuizen.

247
Gul, 0. Residential treatment for young
offenders: the boys’ perspectives.
The British journal of criminology, 14e jrg.,
no. 4, oktober 1974, blz. 3 18-335.
In 1970 begon de schrijver een onderzoek onder
77 jongens in een opvoedingsgesticht in
Engeland, dat veertien maanden duurde. Hij
wilde de delinquente jongens met eigen woorden
de situatie daar laten beschrijven. Zij vonden het
mternaat minder gedisciplineerd dan verwacht,
ze ervoeren het verblijf niet als een straf, achtten
de invloed ervan goed, maar wilden er niettemin
graag weer vandaan. De reden van het verblijf
zochten ze niet in een verkeerde sociale achter
grond, maar relateerden ze onmiddellijk aan
hun delinquent gedrag. De schrijver geeft aan
wat naar zijn mening er de oorzaken van zijn
dat dergelijke internaten niet aan hun doel
beantwoorden. Volgens hem zou de tijd die de
jongens in het tehuis verblijven met name meer
moeten inhaken op de situatie thuis, waar zij
vandaan komen en waar zij weer naar terug
moeten. Bovendien zou het enorme verschil
tussen de fysieke omgeving van de jongens in
het internaat en van hun leeftijdgenoten thuis
moeten worden opgeheven.
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Griever, L. Doelstelling voor een algemene
reclasseringsvereniging.
Proces, 54ejrg., nr. 2, februari 1975, blz. 25-29
(N.).
De Stichting Samenwerkende Reclasserings
instellingen heeft in januari 1975 een Algemene
Reclasseringsvereniging opgericht. De schrijver
bespreekt de totstandkoming van de doelstel
lingen van deze vereniging, hij citeert de
betreffende artikelen uit de verenigingsstatuten
en geeft hierbij een korte toelichting.
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Psychiatrische zorg
249
frets, F.W. Heeft de Rechte zin? Aantekeningen
bij de z.g. ‘zinloosheidsverklaring’ (Krankzinni
genwet art. 17, 3e lid).
Maandblad geestelijke volksgezondheid, 30e jrg.,
nr. 2, februari 1975, blz. 65-69 (N.).
In 1972 werden enkele wijzigingen aangebracht
in de krankzinnigenwet van 1884. De wetgever
wilde de rol van de rechter in verhouding tot
die van de arts wat uitgebreider maken,
teneinde de rechtszekerheid te vergroten van
personen voor wie een onvrijwillige opname in
een psychiatrisch ziekenhuis wordt overwogen.
De schrijver maakt aantekeningen bij het in dit
kader opgenomen artikel 17, derde lid, dat de
zogenaamde ‘zinloosheidsverklaring’ betreft.
Volgens hem is in de praktijk gebleken, dat
deze niet het beoogde effect heeft teweeggebracht.

250

Paolella, A. Studio catamnestico di ininori con

‘s’izio di mente
Rassegna medico-forense, lie jrg., nr. 1-2,
januari-juni 1973, blz. 21-31 (1.).
De auteur heeft 92 jongeren onderzocht die
waren ondergebracht in de jeugdafdeling van
psychopaten-asiels nadat er tegen hen een
veiligheidsmaatregel was uitgesproken. De
schrijver acht dit een onjuiste vorm van strafbehandeling voor deze categorie jonge
delinquenten. Er is weinig over hen bekend,
en de auteur tracht enigszins in die lacune te
voorzien, juist ook met het oog op een betere
behandeling. Hij biedt gegevens over de aard
van de geestelijke aftvijking, over de gepleegde
misdrijven, over de duur van de opgelegde straf,
en over het inrichtingsverleden van de jongeren.
De meeste van de 92 jongeren zouden volgens
de schrijver na een kort verblijf in een inrichting
beter in vrijheid kunnen worden gesteld; maar
dan zouden zij wel hulp en begeleiding moeten
hebben en houden. Er bleken onder deze 92
maar weinig echte psychopaten te zijn (alleen
personen met een hersenbeschadiging). Het
gedrag van de anderen bleek net als bij ‘normale
jeugdige delinquenten voor een groot deel mede
bepaald te zijn door opvoeding en milieu. De
auteur bepleit een diepgaand onderzoek van
iedere jonge delinquent die in deze categorie
thuishoort, in welk soort inrichting hij zich ook
bevindt. Het is van het grootste belang dat de
rechter geen veiligheidsmaatregel tegen hem
uitspreekt: dat is een te lange en te starre straf.
Met literatuuropgave.

251
Rachman, A.W. The role of fathering’ in group
psychotherapy wit/t adolescent males.
Corrective and social psychiatry and journal of
behavior technology methods and therapy,
2üejrg., nr. 4, 1974, blz. 11-22 (U.S.A,).
Negatieve verhoudingen met de vader kunnen
volgens de psychoanalyse en andere daaruit
voortgekomen theorieën de ontwikkeling van
de mens ernstig schaden. Onlustgevoelens die
erdoor veroorzaakt worden, kunnen onder
andere leiden tot crimineel gedrag. In de
moderne groeps-psychotherapie probeert men
zulke fouten uit het verleden te corrigeren
door de therapeut als vaderfiguur te laten
optreden.
De schrijver behandelt daarop uitgebreid de
methode die hijzelf als therapeut heeft
toegepast bij een groep van vijf en twintig
dehnquente jongens met een gestoorde of
afwezige vaderrelatie. Hij wijst op de fouten
die gemaakt kunnen worden en op het belang
van de persoonlijkheid van de therapeut, die
volgens hem duidelijk overtuigd moet zijn van
de mogelijkheden tot verbetering. Hij is van
mening dat de negatieve rol van de vader als
oorzaak van crimineel gedrag nader dient te
worden onderzocht.
252
Smit, N.W. de. Het betonnen Procrustes-bed van
de ‘Bijimerbajes’.
Proces, 54e jrg., nr. 3, maart 1975, blz. 63-66
(N.).
De schrijver besteedt aandacht aan de
‘psychiatrische toren’ van het nieuw te bouwen
Huis van Bewaring in Amsterdam en aan de
wijze waarop de relatie tussen psychiatrie en
strafrechtspleging daarbij bouwkundig gestalte
krijgt. Hij komt tot de conclusie, dat de toren
centralisatie en hiërarchisering van de
forensische psychiatrie met zich brengt, hetgeen
hij beschouwt als verouderd en achterhaald.
Ingrijpen is volgens hem nu nog mogelijk.
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253
Lusi, M.A. Ii disadattamento minorile in
un ‘isola sottoculturale romana.
Rassegna medico-forense, lie jrg., nr. 1-2,
januari/juni 1973, blz. 121-170 (1.).
Grote Italiaanse steden, vooral Rome, worden
omgeven door een krans van gehuchten die
bestaan uit hutten en krotten welke nauwelijks
ooit geschikt zijn geweest voor menselijke
bewoning. Deze wijken zijn langzamerhand
door de sterk gegroeide steden min of meer
ingebouwd, maar de bewoners zijn niet

geïntegreerd in de stad, en zij vormen veelal
een subcultuur. De auteur heeft een onderzoek
gedaan in een van deze wijken, het Borghetto
Latino bij Rome. Na de Tweede Wereldoorlog
trokken langzamerhand minder gunstige
elementen uit de stad hierheen en dat
bevorderde het ontstaan van een subcultuur,
temeer daar nâ de eerste stroom valide en
werkwillige immigranten grote groepen
‘kneuzen’ kwamen, die geen werk vonden en
zich niet aanpasten. Toen de tweede generatie
opgroeide, gaf dat binnen de gezinnen steeds
grote conflicten, en daarmee werd de basis
gelegd voor onaangepast gedrag van de
jongeren. De auteur beschrijft de wijk en ook
op welke manier verschillende instanties hulp
verlenen. Tenslotte beschrijft zij de groep
jongeren die bij de kinderbeschermings
instanties van Rome bekend zijn en in wier
dossiers zij inzage heeft gehad. Het blijkt dat
in vergelijking met andere kinderbeschermings
kinderen uit Rome èn met de andere kinderen
uit het Borghetto déze jongeren er slechter aan
toe zijn, vooral wat betreft de situatie en de
sfeer in het gezin waarin zij opgroeien: de
ouders schieten om diverse redenen tekort in
de opvoeding. Ook heeft op hen de subcultuur
veel vat. Het is bijzonder moeilijk, hier hulp te
verlenen.
Met literatuuropgave.

Politie
254
Susini, J. Police et société criminogène.
Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, nr. 1, januari-maart 1974,
blz. 141-147 (E.).
Vanouds wordt er nogal eens een verband gelegd
tussen het proces van urbanisatie van een
gebied en een toename van de criminaliteit in
dat gebied. Recente onderzoekingen, gericht
op de situatie in Frankrijk in de 19e eeuw,
wijzen er echter op dat juist in deze perioden
van snelle sociale veranderingen, een snelle
urbanisatie gunstig heeft gewerkt op de
criminaliteitscijfers.

Drugs
255
Galliher, J.F., J.L. McCartney en B.E. Baum.
Nebraska r Marijuana Law: a case of unexpec
ted legislative innovation.
Law and society review, 8e jrg., nr. 3, voorjaar
1974, blz. 441-455 (U.S.A.).
De schrijvers wilien de aandacht vestigen op
sociale processen die een rol spelen bij de
ontwikkeling van strafwetten en richten zich
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daartoe op de marihuana-wet van Nebraska uit
1969. Deze Wet werd in het hele land gunstig
ontvangen. De schrijvers vragen zich met name
af, waarom er vrijwel geen verzet tegen volgde
van het publiek en in de pers. Zowel conserva
tieven als liberalen waren ermee ingenomen, zij
het om verschillende redenen. De auteurs
zoeken de oorzaken hiervan in bepaalde
sociale processen en vertalen het gebeuren in
rechts-sociologische termen. Dat er ten opzichte
van de gevolgen van deze wetgeving geen
moeilijkheden zijn ontstaan, getuigt naar hun
mening zowel van het symbolische als van het
instrumentele nut ervan.
Met literatuuropgave.
256
Taschner, K.L., en K. Wanke. Zurechnungs
föhigkeit bei Drogenkonsumenten.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 57ejrg., nr. 3, juni 1974, blz. 151-158
(B.R.D.).

Het druggebruik in Duitsland heeft volgens dc
schrijvers een aantal nieuwe vormen van
criminaliteit met zich gebracht. Bij het bepalen
van de toerekeningsvatbaarheid van aan drugs
verslaafde misdadigers moet met tal van
factoren rekening worden gehouden. De
schrijvers zijn van mening, dat de psychiater de
aangewezen persoon is om dit soort zaken te
beoordelen. Verslaafden die een delict plegen
dat ook indirect niet gericht is op het zich
verschaffen van verdovende middelen, moeten
volgens hen in eerste instantie als strafrechtelijk
verantwoordelijk worden beschouwd, evenals
het type delinquent dat zelf geen verdovende
middelen gebruikt.
Met literatuuropgave.
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