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Vrouwen en
cnmÏnalÏteÏt*

Criminologen zijn er vaak om aangevallen,
dat aan het onderwerp vrouwen-
criminaliteit zo weinig aandacht werd
besteed. Misschien moet de oorzaak
hiervan onder meer gezocht worden in
het feit, dat de geregistreerde criminaliteit
van de vrouw bijna volledig in het niet
zinkt vergeleken bij die van de man. De
laatste jaren echter lijkt de bewustwording
juist daarvan voor veel wetenschaps
beoefenaars aanleiding te zijn geweest
zich met belangstelling op die geringe
omvang te richten en zich af te vragen
waarom de vrouw zo weinig crimineel is
vergeleken bij de man. Deze ontwikkeling
heeft ertoe bijgedragen, dat veel
vergelijkende studies werden verricht,
waarbij de criminaliteit van de vrouw als
zodanig echter nog steeds te weinig
aandacht kreeg. Dit is er de oorzaak van
dat ook in dit artikel de hadruk zal vallen
op vergelijkende studies. Na het
verstrekken van cijfermateriaal uit
Nederland over omvang, recidive en aard

Dit inleidende artikel is samengesteld door
mej. drs. M.W. Bol.

van de criminaliteit der vrouw, zal de
aandacht worden gevestigd op enige
persoonljkheidskenmerken van
vrouwelijke daders en op de vraag, in
hoeverre maatschappelijke rolverwachtin
gen en daarop afgestemde socialisatie
processen wellicht bijdragen tot of afdoen
aan de criminaliteit. Tenslotte wordt
ingegaan op de positie van de vrouw in
gevangenschap. Twee aspecten van het
thema ‘vrouwen en criminaliteit’ zijn uit
dit inleidend artikel gelicht en krijgen
speciale aandacht in afzonderlijke studies.
Hauber gaat in op de vraag, welke
variabelen in het algemeen met de relatief
geringe criminaliteit samenhangen en
Van Dijk en Dümig geven uitkomsten van
een victimologisch onderzoek aangaande
vrouwelijke slachtoffers van gewelds
delicten.

Omvang

Overal ter wereld werd tot nu toe van de
totaal geregistreerde criminaliteit slechts
tien tot vijfentwintig procent door
vrouwen gepleegd. Hoewel in Nederland
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De criminaliteit der vrouw moet
niet alleen worden vergeleken
met die van de man, maar moet
ook als ze(fstandig ondeiwerp
bestudeerd worden

van een toename geen sprake is, kan uit
verschillende berichten over ontwikke
lingen in het buitenland wèl een
dergelijke tendens worden geconstateerd.
Nagel wijst op de rol van de vrouw als
terrorist. ‘Crime and delinquency’ (oktober
1974) meldt, dat volgens de misdaad-
statistieken van de fBI in de periode
1960—1972 het totaal aantal door
vrouwen gepleegde misdrijven is toe
genomen met 86 procent, tegen 28 bij de
mannen. Het aantal arrestaties ter zake
van ernstige misdrijven nam voor vrouwen
toe met 246 procent en voor mannen met
82 procent. Ook in de Duitse krant
‘die Welt’ (25 september 1974) wordt van
dergelijke FBI-statistieken gewag gemaakt.
Ter verklaring suggereren beide artikelen,
dat deze toename een gevolg is van
emancipatie. In Crime and delinquency
echter wordt de veronderstelling geopperd,
dat deze alleen maar een harder politie
optreden jegens de vrouw met zich mee
heeft gebracht, zonder dat er overigens
sprake behoefHe zijn van wezenlijke
gedragsveranderingen: ‘Jullie willen
gelijkheid? Wel nu, die kunnen jullie
krijgen’. Of en in hoeverre vrouwen
emancipatie inderdaad een toename van
haar criminaliteit tot gevolg heeft of zal
hebben, komt hieronder nog ter sprake.
In Nederland was het vrouwelijk aandeel
in het totaal van de wegens misdrijf
verdachte personen, ter kennis gekomen

van de politie en de Koninklijke
Marechaussee
in 1968’: 11,3 procent

1969 : 11,7 procent
1970 : 11 procent
1971 : 10,5 procent
1972 : 10,2 procent
1973 : 10,3 procent
1974 : 9,9 procent

Het vrouwelijk aandeel in het totaal van
de wegens misdrijven volgens het
Wetboek van Strafrecht veroordeelde
personen schommelt in deze eeuw tussen
de tien en vijftien procent en de laatste
jaren is er in ons land zelfs sprake van een
verkleining van het vrouwelijk aandeel.
Ook absoluut gezien is er sprake van een
daling: van 95 veroordelingen wegens
misdrijf (per 100.000 inwoners van 15 tot
69 jaar) in 1969, via 86 in 1970 en 74 in
1971 naar 70 in 1972.2

Recidive

Ook recidive komt in ons land bij
vrouwen minder vaak voor dan bij
mannen. In de periode van 1968 tot en
met 1971 was het aantal eerste
veroordelingen van vrouwen gemiddeld
bijna 78 procent van het totaal tegen
ongeveer 51 bij de mannen. In 1972 was
het voor de vrouwen 74,7 procent, maar
slechts in zoverre was er in dat jaar sprake
van een toenemende recidive, dat er iets
vaker één vroegere veroordeling had plaats
gevonden. Mannelijke recidivisten
hadden van 1968 tot en met 1972
gemiddeld een groter aantal veroordelingen
achter de rug dan vrouwelijke. In tegen
stelling tot wat uit de Nederlandse
statistieken blijkt, zegt Einsele (1971)
dat in Duitsland de vrouwen juist sterker
dan de mannen tot recidive neigen, maar

1 Bron: C.B.S. Maandstatistiek politie en
justitie.
2 C.B.S. Criminele Statistiek.

191



de cijfers die zij geeft hebben alleen
betrekking op vrouwen die veroordeeld
waren tot gevangenisstraf: in de laatste
22 jaar betrof het bij honderd vrouwen
slechts in twaalf procent van de gevallen
een eerste veroordeling. Misschien wijst
dit erop, dat de soort straf van invloed is
op de neiging tot recidiveren en is deze
neiging groter in geval van onvoorwaarde
lijke gevangenisstraf dan bijvoorbeeld bij
het opleggen van een voorwaardelijke
veroordeling. Een studie van Sepsi (1974)
bevestigt deze veronderstelling. In zijn
onderzoek bij 210 delinquente meisjes
constateert hij, dat bij voorwaardelijke
veroordeling de neiging tot recidive veel
kleiner is dan bij een voorwaardelijke
invrijheidstelling na een detentieperiode.
Wellicht drukt op meisjes en vrouwen het
stigma van een keer ‘gezeten’ te hebben
zwaarder dan op jongens en mannen.
Volgens Sepsi is de kans op recidive het
grootste bij de slechtst geschoolde meisjes
en bij meisjes die niet in het eigen gezin
of een weeshuis, maar bij pleegouders of
verwanten waren opgegroeid. Voor meer
uitkomsten van het onderzoek van Sepsi
zij verwezen naar een bewerking van zijn
artikel op blz. 215. Felice en Offord
(1971) constateren dat in Amerika
negermeisjes vaker recidiveren dan
blanke meisjes, volgens hen omdat zij de
situatie in een inrichting of gevangenis
verkiezen boven die waar zij uit
afkomstig zijn. Men kan zich dus voor
stellen dat preventie van criminaliteit in
sommige gevallen veeleer gericht moet
zijn op het creëren van een betere leef
situatie dan op therapieën of psychiatri
sche hulp.

In geval van een voorwaardelijke
veroordeling is de kans op slagen bij
vrouwen groter dan bij mannen, wellicht
weer ten dele doordat de dreiging van
gevangenisstraf voor vrouwen groter is in
verband met de stigmatisering. Ook is
het aannemelijk, dat een onmisbare

positie in het gezin haar van overtreding
van de voorwaarde affioudt. Het aantal
geslaagde gevallen van voorwaardelijke
veroordeling wegens misdrijf, bedroeg
90 procent in 1969 en 86 procent in
1971.1 Voorzover de voorwaarde wel was
overtreden, werd de straf in 1969 slechts
in één procent en in 1971 in twee procent
van de gevallen alsnog ten uitvoer gelegd.
Dit beeld is aanmerkelijk gunstiger dan
dat voor mannen, bij wie het percentage
geslaagd voor dezelfde jaren respectieve
lijk 67 en 61 bedroeg.
In het algemeen nam het aantal geslaagde
voorwaardelijke veroordelingen toe met
het stijgen van de leeftijd, zoviel bij
vrouwen als mannen.

Aard

Als men beziet, welke misdrijven ‘typisch
vrouwelijk’ genoemd kunnen worden,
blijkt dat nergens het vrouwelijk aandeel
de vijftig procent overtreft, behalve
wanneer de aard van liet delict dit met
zich brengt, zoals bij kindermoord en
-doodslag. Vergeleken bij de mannen
scoren vrouwen vrij hoog terzake van
misdrijven als meineed, eenvoudige
belediging en eenvoudige diefstal, maar
absoluut gezien plegen de Nederlandse
vrouwen voornamelijk vermogensdelicten
en wel merendeels winkeldiefstal en
misdrijven tegen leven en persoon,
waarvan het meest eenvoudige mishande
ling. Volgens Hoffman-Bustamante (1973)
bestaat er een nauwe verwantschap tussen
de rol die bij de vrouwelijke sekse past en
de aard van haar criminaliteit. Hierop
wordt nog teruggekomen onder het hoofd
‘sociale rol en opvoedingsprocessen’.

Ten aanzien van winkeldiefstal kan
worden opgemerkt, dat daar het

Bron: C.BS. Criminele Statistiek.
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vrouwelijk aandeel in sommige statistieken
wèl de vijftig procent overschrijdt, maar
men bedenke dat er meer winkelende
vrouwen dan mannen zijn, en dat in
verhouding tot de aantallen winkelende
personen er nog altijd meer mannelijke
dan vrouwelijke winkeldieven zijn.
Volgens Fiselier (1974), die een onder
zoek deed in drie filialen van een
Nederlands warenhuis is er sprake van een
absolute stijging van het aantal winkel
diefstallen, die voornamelijk voor
rekening van de mannen komt. Toch is
ook het aantal vrouwen en jongens onder
de winkeldieven toegenomen. Het
absolute aantal meisjes lijkt echter kleiner
te worden. De helft van de winkeldieven
is jonger dan zeventien jaar. Uit het
materiaal blijkt verder, dat de sociale
stratificatie van winkeldieven niet
verschilt van die van het Nederlandse
volk. Een verband tussen winkeldiefstal
en climacterium acht hij geenszins
aangetoond. Hij kan een verklarende
hypothese voor dit misdrijf niet toetsen,
maar toont zich voorstander van
verklaringen die de nadruk leggen op
economische motieven. Men kan zich
voorstellen dat deze economische nood
niet een objectieve behoeft te zijn, maar
een als zodanig ervaren bezitsdrang, die
de winkeliers vaak zelf stimuleren door
de reclame en door nieuwe, uitnodigende
verkoopmethoden. Fiselier adviseert ter
preventie van winkeldiefstal een andere
organisatie van de verkoop, en wel een
terugkeer naar het systeem van verkoop-
methoden dat men juist met het oog op
verhoging van de omzet heeft verlaten.

Het falen in de rol van
echtgenote en moeder vormt
vaak de aanleiding tot crimineel
gedrag

Ten aanzien van de misdrijven kinder
moord en -doodslag waarschuwen
Kerssemakers en Van de Loo (1975), dat
hier het aantal onontdekte gevallen
waarschijnlijk zeer groot is en dat daarom
met de grootste voorzichtigheid
conclusies moeten worden getrokken.
Volgens hen is er bij ouders die dit
misdrijf begaan tijdens liet plegen ervan
vaak sprake van een psychotische
toestand. Moeders die hun pasgeboren
kind doden doen dat voornamelijk uit
angst voor ontdekking van de bevalling.
Betreft het een ouder kind, dan is ei
volgens hen veelal sprake van een
depressieve gemoedstoestand of van een
schizofrene conditie. De schrijvers
noemen een onderzoek van Resnick
(1969) volgens hetwelk de helft van de
plegers van kindermoord en doodslag
psychisch zodanig afwijkend bleek te zijn
dat opname in een psychiatrische
inrichting nodig was. In 39 procent van
de gevallen volgde gevangenisstraf of een
voorwaardelijke veroordeling. Kersse
makers en Van de Loo wijzen erop dat
artsen bij alle depressieve ouders, vooral
moeders die spreken over suicide,
bedacht moeten zijn op fihicide (het
doden van een eigen kind), aangezien het
tengevolge van psychologische
mechanismen dikwijls schijnt voor te
komen dat men bij zelfmoordneigingen
niet zichzelf, maar zijn kind doodt. Voor
als de ouders zelf al uiting geven van de
angst, hun kind te zullen doden, is dit
naar hun mening een absolute indicatie
tot scheiding van ouders en kind.
Rosenblatt en Greenland (1974) deden
case-studies bij twee groepen delinquentei
die zich aan geweldsmisdrijven hadden
schuldig gemaakt. Tot de ene groep
behoorden 22 vrouwen die op last van de
autoriteiten van Ontario in psychiatrische
ziekenhuizen verbleven. Tot de andere
groep behoorden vier vrouwen die
gedetineerd waren in strafgevangenissen
in Ontario. Van de eerste groep hadden
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er twintig een moord gepleegd of een
poging daartoe ondernomen en twee
hadden zich schuldig gemaakt aan
mishandeling. Van de vier uit de andere
groep hadden er twee doodslag gepleegd
en twee zedendelicten. Bijna alle
slachtoffers van deze vrouwen bestonden
uit personen die tot haar gezin behoorden
en de delicten waren overwegend thuis
gepleegd. Acht vrouwen hadden na de
dood van het slachtoffer getracht de hand
aan zichzelf te slaan; negen van de
psychisch gestoorde vrouwen hadden
tevoren tegenover vrienden, artsen of
instellingen van maatschappelijk werk
uiting gegeven aan hun vrees om leden
van het gezin te zullen doden. Veel
vrouwen doodden of verwondden hun
kinderen uit motieven die de schrijvers
altruïstisch noemen. Evenals Hoffman
Bustamante veronderstellen Rosenblatt
en Greenland dat een mislukte poging
om de cultureel bepaalde rol van
echtgenote en moeder te vervullen aan
het misdadig gedrag van veel vrouwen ten
grondslag ligt.

Ten aanzien van kindermishandeling doen
Holmer e.a. (1975) aanbevelingen voor
case-workers. Volgens hen zijn ouders die
hun kinderen mishandelen dikwijls zeer
afhankelijke persoonlijkheden met
bijzonder weinig zelfvertrouwen, die
eigenlijk zelf nog behoefte hebben aan
een opvoeding en deze dan van hun
kinderen vergen. Die kunnen aan een
dergelijke onredeljke eis niet voldoen,
hetgeen de aanleiding zou vormen tot het
mishandelend optreden. Het belangrijkste
is naar hun mening derhalve, dat de
case-worker dergelijke ouders begrjpend
tegemoet treedt en tracht hen een positief
zelfbeeld bij te brengen. Uit een onder
vraging door Gayford (1975) van honderd
vrouwen die door hun echtgenoot
mishandeld werden, bleek dat 37 vrouwen
dit afreageerden op hun kinderen. Het
lijkt dus van belang dat vertrouwens

artsen of andere bejegenaars bij
mishandelende moeders altijd informeren
of zij misschien zelf door de echtgenoot
worden gemaltraiteerd.
Waarschijnlijk is het ten aanzien van
terroristische acties zo, dat vrouwen die
eraan meedoen, in de publiciteitsmedia
relatief veel aandacht krijgen, waardoor
het lijkt alsof er veel vrouwelijke
terroristen zijn. Of dit werkelijk zo is,
kan moeilijk worden gestaafd. Van
gijzelingen en kidnappingen zijn geen
exacte cijfers bekend. Met betrekking tot
vliegtuigkapingen noemt de Internationale
Vereniging van Verkeersvliegers voor de
jaren 1971 tot en met 1974 van de bekend
geworden daders 183 mannen en 20
vrouwen. Hier is het vrouwelijk aandeel
dus ongeveer tien procent en dit is niet
hoger dan bij andere misdrijven. Van de
twintig vrouwen voerden veertien de
kaping uit samen met één of meer mannen
en twee met hun hele gezin.

Persoonlijke gegevens

De criminele statistieken laten zien dat er
bij mannen een duidelijke piek in de
criminaliteit is te zien in de leeftijds
categorie van vijftien tot twintig jaar en
dat deze daarna Vrij sterk afneemt. Voor
Vrouwen 5 dat niet zo; hun criminaliteit
is veel getijkmatiger over de leeftijden
verdeeld en de meeste misdrijven plegen
zij tussen hun achttiende en vijfendertigste
jaar. Ook uit de buitenlandse literatuur
komt dit naar voren. Uit het onderzoek
van fiselier bleek dat winkeldievegges
vaak erg jong zijn en dat er voor een
verband met het climacterium geen
aanwijzingen bestaan. Veroordelingen
wegens eenvoudige mishandeling werden
volgens de criminele statistiek voor
Nederland in de laatste jaren het meest
uitgesproken tegen vrouwen tussen de
dertig en veertig jaar en wegens belediging
bij vrouwen tussen de vijfenveertig en
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vijfenvijftig jaar. Voor veroordelingen
inzake de Wegenverkeerswet werd bij
vrouwen evenals bij mannen het grootste
aantal veroordelingen uitgesproken
jegens éénentwintig tot negenentwintig-
jarigen. Uit het voorgaande blijkt dus
niet alleen dat vrouwen weinig misdrijven
plegen en weinig recidiveren, maar ook
dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt dan
bij mannen. Dit zou erop kunnen wijzen
dat vrouwen er in liet algemeen langer
mee wachten hun problemen via een
misdrijf op te lossen, met andere
woorden, dat zij beter in staat zijn zich
aan ongunstige omstandigheden aan te
passen. De criminele vrouw zou dan ook
gemiddeld een ongunstiger sociale
achtergrond moeten hebben dan de
criminele man. Inderdaad wordt deze
veronderstelling door vrijwel alle studies
over dit onderwerp bevestigd.
Zo concluderen Cortés en Gatti (1972)
dat meisjes en vrouwen die tot misdadig
heid komen gemiddeld onder slechtere
sociale omstandigheden leven dan criminele
jongens en mannen. Zij noemen een groot
aantal eerdere studies met soortgelijke
conclusies. Cloninger en Guze (1970)
spreken met betrekking tot de sociale
achtergronden van het criminele meisje van
een ‘disheartingly grim picture’. Volgens
Einsele (1971) is er meestal sprake van
een catastrofale voorgeschiedenis. Uit een
onderzoek van Felice en Offord (1971)
bleek dat $6 procent van de onderzochte
meisjes uit een onvolledig gezin kwam,
tegen veertig procent van de jongens. In
de andere gevallen was er dikwijls sprake
van uitbuiting door de ouders. Een
positieve correlatie tussen sociale klasse
en vrouwenmisdadigheid is nergens
aangetoond. Zoals eerder werd opgemerkt,
bleek uit het materiaal van Fiselier dat
winkeldieven uit alle lagen van de
bevolking kwamen. Uit een studie van
Gilbert (1972) blijkt dat delinquente
meisjes minder vaak dan jongens uit een
lage sociale klasse afkomstig zijn. Dit kan

betekenen dat de ongunstigheid van het
klimaat niet zozeer door een povere
sociaal-economische situatie wordt
gekenmerkt als wel door een
ontwrichting van de gezinsstructuur of
door het optreden van de ouders. Koller
(1971) concludeert op grond van een
onderzoek dat het verlies van een ouder
in de vroege jeugd vaker bij delinquente
vrouwen dan mannen voorkomt. De
middelste dochters neigen volgens hem
meer tot crimineel gedrag dan de oudste
en de jongste.
Of het voor de criminaliteit iets uitmaakt
of een vrouw getrouwd is of niet, is
onduidelijk. Onderzoekgegevens hierom
trent spreken elkaar tegen. Bovendien is
het de vraag in hoeverre men bij
interviews toegeeft in concubinaat te
leven en in hoeveel gevallen men opgeeft
getrouwd te zijn als er alleen maar van
een tijdelijk concubinaat sprake is. Verder
moet hier zorgvuldig onderscheiden
worden naar leeftijdscategorieën. In de
beschikbare literatuur komen de meeste
schrijvers wel tot de conclusie dat
getrouwde vrouwen meer misdrijven
plegen dan ongetrouwde. Weduwen en
gescheiden vrouwen zouden weer
crimineler zijn dan gehuwde vrouwen.
Als men bedenkt dat het grootste ideaal
van de meeste vrouwen tot op heden is,
te trouwen en in het huwelijk te slagen,
kan men zich voorstellen dat ofwel het
mislukken van een huwelijk ofwel het
uitblijven ervan beide een criminogeen
effect kunnen hebben, in tegenstelling tot
het gelukkige huwelijk.
Een kwart van de Nederlandse mannen
boven de achttien jaar pleegt volgens de
criminele statistieken zijn misdrijf
(W.v.Sr.) onder invloed van alcohol. Van
de vrouwen was van 1967 tot en met
1972 van de onherroepelijk veroordeelden
slechts circa twee procent onder drank
invloed. Wel is het zo, dat liet percentage
van de vrouwen dat een misdrijf pleegt
onder drankinvloed toeneemt, namelijk
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van 1,6 procent in 1970 tot 2,6 procent
in 1972. Deze stijging is relatief sterker
dan bij de mannen. Het is natuurlijk de
vraag in hoeverre deze verschilten tussen
mannen en vrouwen zijn terug te voeren
op verschillen in alcoholconsumptie bij
de totale bevolking. Op grond van de
toename van het gebruik van alcohol door
de Nederlandse vrouw kunnen we
vermoeden dat er ook sprake zal zijn van
een toename van de criminaliteit gepleegd
door vrouwen onder invloed van drank.
Uit een onderzoek door de NCRV-
televisie uit 1974 bleek, dat een
foilow-up was van een onderzoek door
het damesblad Margriet iii 1968, dat het
percentage jongens dat te kennen gaf wel
eens teveel gedronken te hebben in de
onderzoekperiode toenam van 45 tot
69 procent en bij de meisjes van 16 tot
37 procent.

Sociale rol van de vrouw en opvoedings
processen

Chromosomen en hormonen zijn de
invloedrijkste biologische factoren in de
ontwikkeling van sekseverschillen en
talloze theorieen bestaan er, vooral in de
oudere literatuur, die het vrouwelijk
gedrag uitsluitend vanuit genetische
eigenschappen pogen te verklaren. Deze
beschouwingen zijn echter niet meer
actueel, want tegenwoordig wordt
algemeen erkend dat het menselijk gedrag
tot stand komt door een samenspel van
biogenetische èn milieufactoren. Het is
hierbij niet bekend in hoeverre verschillen
in het milieu wellicht aanpassingen zijn
aan genetisch bepaalde verschillen. In de
westerse cultuur wordt in het algemeen
van de vrouw verwacht, dat zij zich
afhankelijk en zorgzaam opstelt. Haar
levensdoel is een huwelijk te stuiten en
kinderen op te voeden. Het jonge meisje
moet zich dus zo aantrekkelijk mogelijk
maken en zich voorbereiden op de

huishouding. Volgens Quant-Worm (1971)
volgt veertig procent van de Nederlandse
meisjes na de basisschool huishoud- en
nijverheidsonderwijs. De meeste meisjes
kiezen een verzorgenci beroep waarin
weinig carrière gemaakt kan worden. Is
zij eenmaal getrouwd, dan past de vrouw
zich aan aan de wensen van haar man en
ontplooit zij zich niet zelf, maar groeit
met zijn ontwikkeling mee. Een goede
opvoeding is op deze rolvervulling gericht
en mag als geslaagd worden beschouwd
als de vrouw haar rol accepteert. Niet
voldoen aan de rolverwachting wordt
bestempeld als afwijkend gedrag en in
dit verband zijn relevant die afwijkingen,
die in de wet strafbaar zijn gesteld: het
criminele gedrag. Welke factoren in de
opvoeding kunnen nu verantwoordelijk
zijn voor deze vorm van niet voldoen
aan de rolverwachting? Voor de
ontwikkeling van het gedrag en de
gewetensvorming worden socialisatie
processen buitengewoon belangrijk geacht
en daarom zal op het begrip socialisatie
hier wat nader worden ingegaan. Een
duidelijke omschrijving ervan is die van
Secord en Backman (1964): socialisatie
is een interactieproces waardoor iemands
gedrag wordt gewijzigd, opdat hij gaat
voldoen aan verwachtingen van de leden van
de groep waartoe hij behoort. Er zijn tal
van theorieën over het onderwerp,
waarvan een zeer invloedrijke de leer-
theoretische benadering is. Essentieel
voor het leerproces is volgens deze
theorie, dat er werkelijke dan wel
symbolische modellen zijn waarmee het
individu zich identificeert. Op die manier
ontwikkelt ieder mens een eigen gedrags
systeem, dat bepalend is voor het
zelfbeeld, de sociale rol en de gewetens
vorming. De mens gaat hierbij uit van
een aantal sociale grondmotieven, die in
aanleg bij ieder aanwezig worden geacht
en waarvan afhankelijkheid en agressie
twee zeer belangrijke zijn. De eerste van
de twee, het afhankelijkheidsmotief,
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wordt bij het kleine kind gekenmerkt
door een grote behoefte aan affectie en
veiligheid. Volgens de leertheorie is nu
de gewetensvorming een functie van de
interactie tussen warmte en affectie

enerzijds en een liefdevol uitgeoefende
discipline anderzijds. Secord en Backman
constateren dat de verhoudingen in
affectie en vormen van discipline sterk
uiteen lopen al naar gelang de gezins—
structuur en het geslacht van het kind.
Meisjes ontvangen volgens hen meer
wannte en affectie en worden liefdevoller
gedisciplineerd, zodat zij een sterker
geweten ontwikkelen dan jongens. Als liet
aan warmte en liefde ontbreekt en zij
zich dreigen te ontwikkelen tot halve
jongens. is meestal in onze ultuur de
sociale tiruk wel zo groot, dat zij nog op
latere leeftijd leren aan de rolverwachting,
passend. bij hun sekse, te voldoen. Het is-
evenwel denkbaar, dat liet met name deze
nleisjes en vrouwen zijn, die, als zij aan
die rolverwachting niet kunnen voldoen,
hun toevlucht zoeken in crimineel gedrag.
Wanneer het uiten van agressie hen
bovendien niet is afgeleerd of zelfs is
aangemoedigd, lijkt cle kans daarop tot
maximaal toe te nemen. factoren
waarvan men in de psychologie aanneemt
dat zij met de mate van agressie samen
hangen, zijn straf en toegeefljkheid. In
onderstaande tabel zijn de resultaten af
te lezen van een onderzoek door Sears,
Maccoby en Levin (1957) waaruit blijkt,
dat bij een combinatie van weinig straf en

TABEL

weinig toegeeflijkheid de kans op agressie
gedrag het kleinst is.
Bovendien vergroot het toepassen van
lichamelijk geweld volgens deze schrijvers
ook de kans op agressief gedrag. Laten we
nu eens bezien of de hier gedane

veronderstellingen in de literatuur wordef
bevestigd. Riege (1972) toetst een aantal
hypothesen die betrekking hebben op de
affectieve relatie tussen ouders en
dochters bij een groep delinquente
meisjes. Onder andere de volgende van zijn
hypothesen zag hij bevestigd: delinquente
meisjes krijgen naar hun gevoel te weinig
liefde van hun ouders; zowel vader als
moeder zou meer tijd aan hen moeten
besteden zij hebben behoefte aan meer
discipline thuis; ze ontvangen van hun
moeder meer liefde dan van hun vader;
ze ieageren minder adequaat dan niet
delinquente meisjes op frustrerende
omstandigheden en ze voelen zich
verwijderd van hun vader, vooral tijdens
de adolescentie. Gilbert (1972) die een
onderzoek deed onder vierhonderd
delinquente meisjes tussen de veertien en
zestien jaar, vindt als voornaamste
misdaadrem;nende factoren discipline en

affectie van de ouders. Het zou eens
nader onderzocht moeten worden, of het
niet voornamelijk de factor affectieve
verwaarlozing is, die maakt dat meisjes,
opgegroeid in onvolledige gezinnen of in
inrichtingen, het meest neigen tot
delinquent gedrag. Zal nu de emancipatie
van de vrouw een vergrote criminaliteit

Sub-groep Aantal Percentage zeer agressief

jongens meisjes jongens meisjes

Weinig straf en weinig toegeeflujkheid 27 30 3,7 13,3

Weinig straf en grote toegeeflujkheid 51 47 20,4 19,1

Grote toegeeflijkheid en weinig straf 81 63 25,3 20,6

Grote toegeeflijkheid en veel straf 36 22 41,7 38,1
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met zich brengen? We kunnen ons
indefiken, dat als de sociale druk om zich
passief te gedragen, niet meer zo sterk
op de vrouwelijke sekse wordt
uitgeoefend, die categorie van meisjes
gemakkelijker tot delinquent gedrag zal
neigen, waarbij de opvoeding het minst
gericht was op het gaan voldoen aan de
nu nog bestaande rolverwachting.
Momenteel lijkt dat nog een kleine groep
te zijn, want van een stijgende criminali
teit is althans in Nederland geen sprake.
AAs in de toekomst echter ook de
opvoeding zelf meer en meer gericht zal
worden op het vormen van dochters tot
onafhankelijke vrouwen, die meer
ambiëren dan alleen een huwelijk, moet
inderdaad een toename van de
criminaliteit nie t uitgesloten worden
geacht en is het aannemelijk, dat ook de
aard van haar criminaliteit zich zal gaan
wijzigen.

De vrouw in gevangenschap

Terwijl in ons [and het vrouwelijk aandeel
onder de veroordeelden ongeveer elf
procent van het totaal bedraagt, is het
aantal veroordeelde vrouwen dat in een
penitentiaire inrichting terechtkomt
sinds 1960 slechts twee procent.’ Hieruit
blijkt dat vrjheidsstraffen in veel mindere
mate op vrouwen dan op mannen worden
toegepast. Ongetwijfeld hangt hiermee
samen het feit, dat zij voor hun gezin
vaak onmisbaar zijn. Op 31 december
1972 verbleven slechts 37 vrouwen in
penitentiaire inrichtingen, waarvan 23 in
preventieve hechtenis, acht in de
gevangenis, twee in hechtenis, twee in
inrichtingen voor T.B.R. en twee in
andere inrichtingen. Volgens Quant-Worm
(1971) ontwikkelt zich in een mannen-
gevangenis een geheel eigen informele
structuur, terwijl de structuur in een

1 Bron: C.B.S. Gevangenisstatistiek.

vrouwengevangenis een volkomen
afspiegeling is van wat zich in de vrije
maatschappij afspeelt, met andere
woorden de thuissituatie wordt zoveel
mogelijk nagebootst. In Amerikaanse
vrouwengevangenissen zouden zelfs met
behulp van homosexuele relaties hele
‘families’ worden gevormd met zonen,
dochters, ooms en tantes. De vrouwen
zijn volgens de schrijfster meestal erg
jaloers en achterdochtig, hetgeen het
ontplooien van groepsactiviteiten ernstig
in de weg staat. Ook onder de bewaarsters
onderling zou een zekere rivaliteit een
grote rol spelen. Vaak zijn deze
ongetrouwd en hebben zelf dus ook niet
in ieder opzicht aan hun rolverwachting
voldaan. Wellicht trachten zij dit te
compenseren door via dit soort werk een
beroep te laten doen op hun moederljke
eigenschappen. Quant-Worm vergelijkt
de Rotterdamse gevangenis, het
Amsterdamse Huis van Bewaring II en de
situatie in Amerikaanse gevangenissen. In
Rotterdam zijn geen mannelijke
gevangenen aanwezig, in Amsterdam wel.
In Rotterdam verblijven gewoonlijk nog
geen dertig vrouwen en heerst een sfeer
als in een verpleeginrichting. Er zijn
nauwelijks interactiemogelijlcheden. Ook
in het Amsterdamse Huis van Bewaring II
zitten maar weinig vrouwen, gemiddeld
tien tot vijftien. De sfeer hier is volgens
Quant-Worm aangenamer dan in
Rotterdam. Er zijn iets meer interactie
mogelijkheden en dat hier geen verpleeg
sfeer bestaat schrijft zij voornamelijk toe
aan het doorgangskarakter. In de
Amerikaanse gevangenissen zitten meestal
honderden vrouwen tegelijk, waardoor er
veel meer contactmogeljkheden zijn.
Hoewel de Nederlandse situatie verre van
ideaal is, verdient zij naar de mening van
Quant-Worm toch vergeleken bij die in
Amerika verreweg de voorkeur. Een
voordeel van de Engelse vrouwen
gevangenis ‘Holloway’ acht zij, dat het
klimaat daar minder onecht is dan in
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Rotterdam, doordat in Holloway liet
in acht nemen van een eigen gevangenis-
code de vrouwen niet onmogelijk wordt
gemaakt.
De helft van de vrouwen die ter
beschikking van de regering worden
gesteld komt in een Rijkspsychiatrische
inrichting. Dit is opmerkelijk, aangezien
er in de twee speciale TBR-inriclitingen
in Nederland altijd sprake is van een
onderbezetting. In de dr. Henri van der
Hoevenidiniek te Utrecht is volgens
Quant-Worm (1971) de staf er meer dan
elders op uit, de vrouwen nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst te
bieden; zij zouden daarvoor echter weinig
gevoelig zijn. In deze kliniek verblijven
ook jongens en mannen. Dit was tot voor
kort niet het geval in Mervelde, de tweede
TBR-inrichting voor vrouwen (behorend
bij de Rekkense inrichtingen) en de
behandeling daar liet naar haar mening
veel te wensen over. Sinds 1974 echter is
Mervelde een behandelingscentrum voor
jongens en zijn de ter beschikking van de
regering gestelde vrouwen verhuisd naar
een blok van drie personeelswoningen.
Voorzover nodig krijgen zij een speciale
begeleiding, maar overigens zijn ze
volledig geïntegreerd in de mannen-
afdelingen van de Rekkense inrichtingen.
In de literatuur wordt er herhaaldelijk
op gewezen, dat vrouwen in de gevangenis
zo onhandelbaar zijn. Quant-Worm wijt
dit voor Nederland aan het feit, dat
gevangenisstraf op vrouwen alleen als
ultirnum rernedium wordt toegepast.
Einsele (1971) wijst op de zwakke
persoonlijkheid van Duitse vrouwelijke
gevangenen en noemt ze gestoorder dan
mannelijke. Gross (1975) plaatst
soortgelijke opmerkingen ten aanzien van
Denemarken.
Wat betreft de behandeling en resocialisatie
van vrouwelijke gedetineerden pleit Einsele
voor individuele behandeling en een goede
pedagogische begeleiding. De voordelen
van kleine aantallen moeten daarbij naar

haar mening optimaal worden uitgebuit.
Quant-Worm pleit voor een gemengde
behandeling van vrouwen en mannen. De
sfeer zou hierdoor sterk verbeteren. Ook
Gross is deze mening toegedaan en
spreekt van een ontwikkeling in die
richting in Denemarken. Volgens Einsele
betekent het kiezen van de eigen kleding
veel voor het zelfbewustzijn van de vrouv
en Troisier (1973) vindt het een
belangrijk element voor het moreel der
gedetineerde vrouwen, dat zij make-up
mogen gebruiken.
Einsele spreekt van een panische angst
voor het leven na de vrijlating en acht liet
daarom noodzakelijk dat de begeleiding
waarmee in de gevangenis een begin
wordt gemaakt, niet bij het verlaten ervan
wordt stopgezet. Een glijdende overgang
van gevangenschap naar vrijheid noemt
zij zeer aanbevelenswaardig. De hejegenaa
dienen volgens haar niet sentirnenteel en
betuttelend op te treden, maar onbevoor
oordeeld en zonder belust te zijn 01)
sensatie. Ons komt het voor, dat in de
eerste plaats de gevoelens van eigenwaarde
van de vrouw gestimuleerd moeten worde
en dat om dit doel te bereiken, de
resocialisatie niet zozeer gericht moet zijn
op het gehoorzaam gaan vervullen van de
gebruikelijke sociale rol, maar veeleer op
een schadeherstel ter zake van de affectie
verwaarlozing, die aan zoveel criminaliteit
ten grondslag lijkt te liggen.
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door drs. A. R. HauberVrouw en
cnminaliteït

Een analyse van enige
recente studies

Inleiding

Het zal niet gemakkelijk vallen veel
variabelen met betrekking tot de
criminaliteitsfrequentie te vinden, die zo
sterk differentiëren als het geslacht. De
geregistreerde criminaliteit van vrouwen
bedraagt in alle Westerse maatschappijen
(voor voorbeelden zie de tabel) en in alle
tijden slechts een fractie van de totale
geregistreerde criminaliteit.

TABEL. AANTALLEN VEROORDEELDE
VROUWEN PER 100 VEROORDEELDEN IN
RECENTE JAREN IN ENKELE LANDEN.

D.D.R. (1966): 16
Engeland/Wales (1965): 14,2
Frankrijk (1957): 10,8
Joegoslavië (1954): 22,5
Nederland (1971): 11,9
Oostenrijk (1966): 13
Zwitserland (1967): 18,2
U.S.A. (1963): 11,4
Denemarken (1968): 9,4

Bron: Göppinger’

Waarom wordt nu aandacht besteed aan
een facet van de criminaliteit dat juist
opvalt door zijn geringe omvang? Het jaar
van de vrouw is al genoeg misbruikt als

aanleiding voor alles en nog wat. Gebruik
van dat motief zou hier trouwens afbreuk
doen aan de beide wel geldige motieven.
Allereerst dient de behoefte om de alom
opdoemende wetenschappelijke nieuws
gierigheid te bevredigen genoemd te
worden. Daarbij kan de vraag waarom een
verschijnsel zo weinig voorkomt, zeker
even interessant zijn als die waarom een
ander fenomeen zich met een hoge
frequentie voordoet. Er is een tweede en
wellicht voor de meer op de praktijk
gerichte mens belangrijker argument
om aandacht aan de geringe criminaliteit
van de vrouw te besteden. In dat verband

De vraag waarom een
verschijnsel zo weinig voorkomt,
kan zeker even interessant zijn
als die waarom een fenomeen
zich met hogefrequentie
voordoet
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gaat het er bij de analyse om, uit de
criminaliteit van de vrouw iets te leren
over de variabelen die met de aard en de
omvang van de criminaliteit in het
algemeen samenhangen. Daarom zal hier
een beknopt overzicht gegeven worden
van recente studies die op het betreffende
onderwerp betrekking hebben.

Enkele studies die gegevens verstrekken
met betrekking tot de frequentie van
delicten van vrouwen

Peyster2 zegt dat warenhuisdiefstallen
voornamelijk gelegenheidsdelicten zijn.
Hij constateert dat in de periode 1951
t/m 1955 724 vrouwen en 560 mannen
werden aangehouden, doch dat zowel
relatief als absoluut meer mannen aan de
politie werden overgegeven (282 mannen
respectievelijk 272 vrouwen). Vele
vrouwen kunnen de gestolen goederen
gemakkelijk betalen; het schijnt spanning
in een overigens spanningsloos bestaan te
brengen. Voorts noemt hij zwangere en
menstrue rende vrouwen, die onvoldoende
remmingen zouden hebben. Er waren
vijf keer zoveel meerderjarige vrouwen als
meerdeijarige mannen. Het betrof vooral
oudere, veelal gescheiden vrouwen, terwijl
de meeste mannen daarentegen jong, dat
wil zeggen beneden de twintig jaar, waren.
Fiselier3 maakt een eind aan het sprookje,
dat winkeldiefstal een typisch vrouwen-
delict zou zijn. Vooral onder de jongeren
zijn de mannen oververtegenwoordigd.
Het lijkt hier mijns inziens vooral de
uitnodigende situatie te zijn, die tot de
diefstal doet besluiten.
Jongman en Smale4 geven naar aanleiding
van een onderzoek inzake ongeregistreerde
criminaliteit onder 400 vrouwelijke
studenten — en als controlegroep 400
mannelijke studenten — belangrijke
informatie. Door de vrouwelijke studenten
werden gemiddeld tien delicten gepleegd,
34 procent pleegde nooit een delict, dus

als we uitgaan van de 66 procent die weI
delicten pleegde, betekent dat gemiddeld
15,6 per student; 74 procent was diefstal
en verkeerscriminaliteit. Vergelijking met
de uit mannelijke studenten bestaande
controlegroep laat het volgende zien: a. Het
aantal gepleegde delicten is bij mannen
3,4 keer zo groot (respectievelijk 4,1 en
13,8). b. Het aantal personen dat delicten
pleegt, is onder de mannen groter
tmannen: 94,1 procent, vrouwen: 64,6
procent). c. Als vrouwen delicten plegen
doen ze dat minder vaak dan mannen
tvrouwen gemiddeld 6,4 delicten, mannen
gemiddeld 14,7). d. Het aantal vrouwen
dat nooit een delict pleegde is significant
groter (35 procent tegen 5,9 procent).
Wij moeten hierbij wel opmerken, dat het
slechts verbale uitspraken betreft, die
niet geverifieerd konden worden. Daarom
doet zich de vraag voor in hoeverre
vrouwen en mannen even eerlijk zijn bij
de beantwoording. Juist in verband met
het eventuele bestaan van strengere
morele normen en schuidgevoelens bij
vrouwen is dit een intrigerende vraag.
e. Er bleek geen sighificant verschil in de
kans op proces-verbaal tussen vrouwen
(3 op 1000) en mannen (3,6 op 1000).
f. Voor alle delicten (wellicht met
uitzondering van druggebruik) geldt:
mannen doen het vaker dan vrouwen.
Diefstal blijkt onder vrouwen een relatief
groter aandeel in de criminaliteit te
vormen, terwijl mannelijke studenten zich
relatief frequenter bezig houden met
joyriding op de fiets en belastingontdui
king. We kunnen hieruit concluderen, dat
vrouwen minder vaak delicten plegen;
ook het aantal vrouwen dat het doet, is
kleiner. Er bleek wel verschil per studie
richting: in de A-faculteiten werden door
vrouwen relatief twee keer zoveel
delicten gepleegd als in B-faculteiten. In
de eerstgenoemde faculteiten overheersten
drug- en sexdelicten, in laatstgenoemde
agressieve delicten.
In mijn studie ‘Fraude en Openbaar
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VERDELING PROEFPERSONEN NAAR AANTAL GEPLEEGDE DELICTEN

Aantal
delicten

vrouwen

mannen

Vervoer’5 vond ik zelf een ondervertegen
woordiging van vrouwen, die zonder te
betalen per openbaar vervoer reizen, zowel
in Nederland als in Denemarken. In
Nederland werd een representatieve steek
proef getrokken uit de passagiers van de
Nederlandse Spoorwegen. De fraudeurs
populatie bleek voor 68,3 procent uit
mannen en slechts voor 31 ,7 procent uit
vrouwen te bestaan. Genoemde percentages
betroffen het gemiddelde voor de gehele
steekproef; afhankelijk van tijd van de dag
en plaats van onderzoek weken de
gevonden percentages wel van dit
gemiddelde af, doch steeds zo, dat het
percentage mannelijke fraudeurs dat van
de vrouwelijke fraudeurs overtrof. De in
verhouding hoogste percentages fraude,

door vrouwen gepleegd, werd in grotere
plaatsen buiten de spitsuren aangetroffen.
In Denemarken, waar een vergelijkbaar
onderzoek werd gedaan, was het aandeel
vrouwen in de fraudeurspopulatie nog
geringer, namelijk 26 procent. De vrouwen
die fraudeerden, waren gemiddeld duidelijl<
jonger dan de mannen. Voorts deden ze
het minder frequent dan de mannen. Teger
over deze ondervertegenwoordiging van
vrouwen zowel in Denemarken als in
Nederland onder de ‘gratisrjders’ staat,
dat in een experimentele situatie, waarin
personen in een fraude uitnodigende
situatie werden gebracht, vrouwelijke
studenten significant frequenter fraude
pleegden dan mannelijke studenten.

\
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Variabelen die met de relatief geringe
criminaliteit van de vrouw samenhangen

Recente studies

Gibbons6 constateert een samenhang
tussen de geringe vrouwencriminaliteit en
twee variabelen die direct met de dochter—
ouders interactie van doen hebben. In de
eerste plaats worden door de ouders
dochters van jongs af de typisch vrouwe
lijke rol bijgebracht, met de nadruk op
niet-agressief gedrag en volgzaamheid. Zij
moeten met poppen spelen in plaats van
geweren, en ze moeten zich netjes
gedragen in plaats van ‘ruw en lawaaierig’.
Voorts worden dochters gedurende hun
gehele ontwikkeling meer door de ouders
in de gaten gehouden, gesuperviseerd en
gecontroleerd dan jongens, zodat de
banden met de ouders hechter blijven. Elk
mogelijk deviant gedrag wordt door de
ouders veroordeeld en zo mogelijk
gecorrigeerd. Beide factoren kunnen
bepalend zijn voor een leerproces, waarbij
de ouders als model fungeren. Deze
identificatie slaagt vooral als de ouder—
kind-relatie emotioneel goed is. Daarom
ziet Gibbons spanning binnen het gezin in
de een of andere vorm als belangrijkste
factor voor de vrouwelijke delinquentie,
hoewel de variabele ouder — dochter-relatie
zeker ook interacteert met variabelen als
sociale klasse en (andere) sociale handicaps.
Cowie vermeldt dat bij ouderlijke
deprivatie in 61,5 procent van de
delinquente meisjes sprake was van een
actief proces (dat wil zeggen geen over
lijden), bij de controlegroep slechts 12,9
procent. Veronderstellingen over het
bestaan van vrouwelijke gangs in grote
steden hebben nog onvoldoende grond;
speciaal dienen studies ook gericht te
worden op functie en bedoeling van de
delinquente handelingen voor de deel
nemers van de gang. De functie kan
wellicht bestaan in het verwerven van de
status en veiligheid, die ze thuis missen

of misten. Gibbons gaat niet verder met
zijn conclusies dan momenteel beschikbare
onderzoeksgegevens rechtvaardigen, doch
hij beveelt verder onderzoek dringend aan.
D’Orban7 wijst speciaal met betrekking tot
materiaal uit Engeland en Wales eveneens
op kwantitatieve en kwalitatieve verschillen
tussen vrouwen- en mannencriminaliteit.
Vrouwelijke delinquenten deviren sterker
van de sociale en psychologische normen
dan mannen. Achtergronden zijn vaak
verwaarlozing door de ouders, gebroken
gezinnen, armoede en een onecht kind zijn.
Voor Engeland geldt, dat in 1969 vrouwe
lijke delinquenten 13,3 procent van het
totaal aantal veroordelingen uitmaken. Van
deze veroordelingen heeft tachtig procent
plaats gehad wegens diefstal. De piek ligt
tussen veertien en zeventien jaar ( bij
jongens tussen zeventien en achttien jaar),
met een tweede piek tussen 45 en 55 jaar.
Deze tweede piek heeft vooral betrekking
op sociaal geïsoleerde individuen met
ongelukkige of gebroken huwelijken, met
vaak depressieve reacties en soms drank-
problemen. Voor vrouwen geldt dat
vijftig procent van de criminaliteit wordt
gepleegd door boven dertig-jarigen, bij
mannen is dat slechts 25 procent. D’Orban
wijst op een aantal omstandigheden,
waarmee voor een goed begrip van de
verschillen tussen de seksen in de mate en
aard van de criminaliteit terdege rekening
moet worden gehouden:
Het gemaskeerde karakter van de
vrouwelijke misdaad
Dit brengt grote verborgen criminaliteit
teweeg. Pollak (1950) wijst erop, dat

..warenhuisdiefstal, diefstal door huis
houdelijk personeel en abortus een zeer
lage ontdekkingsgraad hebben. Slacht
offers van vrouwen hebben vaak intieme
relaties met de dader — denk bijvoorbeeld
aan diefstal en afpersing tijdens prostitutie
—, zodat men er niet gauw toe komt
aangifte te doen.
De traditionele vrouwelijke rol
Hierdoor heeft de vrouw lange tijd niet
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veel actief aan liet leven deelgenomen.
Maar als gevolg van sociale omwenteling
en emancipatie wordt de beschermde
sfeer van het gezin kleiner. Pollak meldt
dan ook een toename van diefstallen van
vrouwen met de toename van de
emancipatie. Hij wijst ook op het verschil
tussen stad en platteland. De vraag is of
deze ontwikkeling zich zal doorzetten als
de yrouw voor haar werk dezelfde
beloning ontvangt als de man. Wellicht is
het een uiting van protest in een tussen-
stadium, waarin de vrouw wel verwacht
werd te werken, maar waarin ze een
geringere beloning kreeg dan een man
voor gelijkwaardig werk. Als, anders dan
Pollak doet, de relatieve aantallen in de
beschouwing worden betrokken, wijzen
de statistieken voor Nederland uit, dat
het percentage vrouwen onder de
veroordeelden sinds de dertiger jaren ten
naaste bij gelijk is gebleven.
Bestuurlijke aspecten van misdaad en
geestelijke wanorde
Wetten zijn door mannen gemaakt en
beschermen voornamelijk mannelijke
belangen. Het vrouwelijke wangedrag is
daarin minder belangrijk. Derhalve zijn ze
voor vrouwen meer tolerant en is de
berechting milder. Daarbij speelt mijns
inziens ook de ‘intersex’ relatie een rol,
waarbij soms van de rechterlijke
functionarissen een zekere ridderljkheid
zal uitgaan. Von Hentig stelt dan ook in
zijn ‘Crime, causes and conditions’ dat we
een duidelijke bevoorrechting ten aanzien
van de vrouwelijke delinquent in ieder
stadium van het strafproces vinden. Boven
dien zal de rechter wellicht geneigd zijn
hij de berechting rekening te houden met
de gevolgen voor het gezin van de
gevangenisstraf van de moeder, hetgeen
niet onredelijk lijkt. Mannheim (1965)
ziet een duidelijke inverse relatie tussen
het aantal bezette plaatsen in psychiatrische
inrichtingen en gevangenissen. Volgens hem
maken twee plaatsen in een psychiatrische
inrichting één gevangeniscel overbodig.

Het opmerkelijke is hierbij evenwel, dat d
plaatsen in beide typen inrichtingen niet
evenredig door mannen en vrouwen bezet
worden. Vrouwen komen nu eenmaal
oververtegenwoordigd terecht in
psychiatrische inrichtingen, omdat hun
deviant gedrag geen misdaad is. Het
geslacht is slechts één variabele, die in de
sociale politiek een rol speelt bij het
verschil tussen misdaad en sociale wanord
Zo gaan bijvoorbeeld in Zuid-Afrika
blanken meer naar psychiatrische
inrichtingen en kleurlingen meer naar
gevangenissen. Bij ons is er verschil naar
stand: bij lagere standen wordt gedrag
sneller als misdaad gelabeld, bij hogere
standen is het meer een zaak voor de
psychiater.
Sociale con trote
Nye (1958) stelt, dat sociale controle
belangrijk is voor de voorkoming van
misdaad. Ten opzichte van meisjes bestaat
er een sterkere gezinscontrole. Daarom
kan verwacht worden dat onder meisjes
minder delinquentie voorkomt.
Verschillen in eerlijkheid tussen mannen
en vrouwen
Resultaten van een eerlijkheidstest van
Hartshorne en May geven geen aanleiding
om verschillen in eerlijkheid tussen
mannen en vrouwen aan te nemen. Dit
standpunt lijkt meer plausibel dan de
opmerking van C. Amelunxen.8 Hij is van
mening, dat het hoge dark number dat
bij de vrouwencriminaliteit verwacht kan
worden, samenhangt met het feit, dat
de vrouw een bijzonder hardnekkige
leugenares is en niet snel datgene toegeeft,
waarvan ze verdacht wordt.
Constitutionele predispositte en stress
Otterström vond in 1946 voor Zweden
een significant verschil in achtergronden
tussen delinquente meisjes en jongens.
Bepaalde vrouwelijke trekken als
voorzichtigheid, verlegenheid en gebrek
aan ondernemingslust vormen
beschermingen tegen criminaliteit.
Vrouwen worden derhalve alleen
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delinquent als hun grotere constitutionele
weerstand wordt overvleugeld door
tegenovergestelde psychologische en
omgevingsinvioeden. Bij deze vrouwen
wordt dan ook vaak grote stress aan
getroffen en niet zelden psychologische
abnormaliteit. Conclusie: vrouwen moeten
het wel uitermate moeilijk hebben (bij
voorbeeld emotioneel met ouders) voor
ze tot delinquentie komen. Analyse van
de gezinsstructuur is derhalve steeds
noodzakelijk om vast te stellen of deze
variabele in het betreffende geval een rol
speelt.

Analyse van de gezinsstructuur
is steeds noodzakelijk

Gen etische factoren
Uit tot nu toe verricht onderzoek is nooit
gebleken, dat genetische factoren een
grote rol spelen bij de criminaliteit.
Rossanoff vond een 98 procent
concordance rate bij monozygoten en
86 procent bij dizygoten ten aanzien van
het optreden van crimineel gedrag, doch
hij toonde niet aan dat dit een kwestie
van erfelijkheid is. Momenteel werkt
Christiansen aan een studie, waarin mono
en dizygoten worden vergeleken op basis
van crimineel gedrag. Voorlopig lijken de
omgevingsfactoren veel belangrijker dan
de genetische.
Uiterlijke lichamelijke factoren
Qua lichaamstype blijkt er onder
delinquente vrouwen een oververtegen
woordiging van gespierde typen. Daar dit
ook bij mannen het geval is, moet ook
hier de conclusie zijn, dat deze variabele
geen bijdrage levert aan de verklaring van
het verschil tussen mannen- en vrouwen-
criminaliteit.
Fysiologische factoren
Vroeger werden bepaalde crisisperioden

op grond van hormonale invloeden van
groot belang geacht. Er is een groot
aantal over het algemeen weinig betrouw
bare en voor het merendeel monocausale
studies over relaties als die tussen
warenhuisdiefstal en menstruatie, lactatie
psychose en het doden van de baby, en
menopauze en criminaliteit. Maar ook de
menopauze lijkt geen effectieve
verklaringsfactor.

In het algemeen kan trouwens gesteld
worden dat het probleem zo multivariaat
is, dat een enkelvoudige theorie de
verschillen in criminaliteit tussen de
seksen in het geheel niet kan verklaren.
Bovendien dienen studies over criminaliteit
bij vrouwen niet alleen vergelijkend te zijn;
ze dienen ook dit verschijnsel op zich te
beschouwen.
Göppinger’ vermeldt inzake de genoemde
variabelen nog enige kritische kant
tekeningen. Hij geeft aan hoe het
‘sprookje’ van de relatie tussen
menstruatie en diefstal in de wereld
gekomen is. In 1864 heeft Legrand du
Saulle van 56 vrouwen, die warenhuis-
diefstal hadden gepleegd, gehoord dat
35 toen menstrueerden. Nooit echter is
aangetoond, dat die vrouwen toen
inderdaad menstrueerden. Het is niet
onmogelijk dat zij het voorwenden van
deze gesteldheid als rationalisatie
gebruikten, namelijk door het als enige en
belangrijkste motief aan te voeren. Voorts
trekt hij van leer tegen de uitspraak: wat
voor de mannen criminaliteit is, is voor
de vrouwen prostitutie. Tel je het aantal
prostituées op de vrouwenmisdadigers,
dan benaderje het getal van de mannen-
criminaliteit. Maar volgens Göppinger is
het niet juist niet strafbaar gesteld gedrag
als crimineel te declareren. Bij een
dergelijke benadering zou men ook de
bezoekers van de prostituées als
misdadigers moeten aanmerken en dan
zou de man-vrouw verhouding nog
schever komen te liggen. Uit het onder-
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zoek van de Gluecks haalt Göppinger
voorts nog dat onder vrouwelijke
delinquenten relatief veel minder
begaafden voorkomen. Geringe ouderlijke
zorg, gebrekkige ouderlijke bindingen,
op school spijbelen en later het vaak
veranderen van baan gaan vaak samen met
delinquent gedrag.
Kempe9 neemt van Hudig het begrip
aanpassingsvermogen met betrekking tot
de vrouw over. Zij zou een groter
aanpassingsvermogen bezitten en daardoQr
minder snel in conflict komen met de
maatschappij. Dit breidt hij uit in die zin,
dat de vrouw zich ook aanpast aan de
verwachtingen die de man van het gedrag
van de vrouw heeft. En de man zou de
vrouw zien als aangepast en braaf de
regels volgend zonder daarvan de grenzen
te overschrijden. Het lijkt mij op zijn
gunstigst een verouderde verklaring.
Voorts haalt Kempe Cohen aan, die stelt
dat vrouwen een eigen subcultuur
bezitten, waarin criminaliteit niet past.
Zij bezitten evenwel geen hoger moreel
en ze zijn niet religieuzer. Tenslotte
noemt hij het hoge aantal vrouwen in
psychiatrische inrichtingen en het
(vrijwel) ontbreken van vrouwelijke
psychopaten.
Mannheim merkt naast de genoemde
factoren nog op, dat onze strafwetten
sterk op de dader gericht zijn (Recldess:
doer-centred). Het zou best kunnen zijn dat
de vrouw vaak de rol speelt van instigator
of van helpster. Soms pleegt de man ook
een delict om bij de vrouw een goede
indruk te maken. Voorts vermeldt
Mannheim dat in geïndustrialiseerde
gebieden, zoals België, de verhouding
tussen de geslachten in misdaadfrequentie
ongunstiger (1: 3) is voor de vrouwen dan
in niet-geïndustrialiseerde gebieden. Reeds
eerder werd hiervoor een mogelijke
verklaring gegeven. Als verldarende factor
die het verschil in misdaadfrequentie
tussen mannen en vrouwen beïnvloedt,
noemt Mannlieim ook nog het gebrek

aan lichamelijke kracht van de vrouw.
Tenslotte merkt hij bij de analyse van
winkeldiefstallen op, dat meer vrouwen
dan mannen warenhuizen en winkels
bezoeken en dat daarmee bij de conclusies
rekening dient te worden gehouden.
Quant-Worm brengt de relatief geringe
criminaliteit onder vrouwen in verband
met de opvoeding. Volgens haar wordt
het meisje in het algemeen in haar jeugd
meer consequent voorbereid op haar
latere leven dan de jongen. Als gevolg van
dat opvoedingsverschil is de kans voor de
jongen groter dat hij gefrustreerd raakt.
De meeste mannen hebben immers niet
die opwindende banen die ze in hun
jeugd speelden. Een dergelijke frustratie
kan delinquent gedrag tot gevolg hebben.
Het is dus de grotere discrepantie tussen
het gedrag dat tijdens de opvoeding
geleerd is en de volwassen beroepssituatie,
waarvan het belang in verband met de
criminaliteitsfrequentie benadrukt wordt.
Bij mannen ziet Quant-Worm daarom de
oorzaak van crimineel gedrag als inherent
aan de opvoeding, bij vrouwen is een van
buiten komende oorzaak, zoals armoede
of ‘slechte’ contacten, nodig voor
crimineel gedrag.
Een door mijzelf georganiseerd exploratief
onderzoek inzake de perceptie van
studenten ten aanzien van de relatieve
frequentie van de criminaliteit van
mannen en vrouwen leert, dat rond
80 procent van de respondenten van
mening is dat vrouwen minder frequent
crimineel gedrag vertonen dan mannen.
Als variabelen die daarmee samenhangen,
worden vaak genoemd dat de vrouw
angstiger is en derhalve tot minder gedurfd
zaken in staat en voorts dat ook de sociaïe
rol, dus het verwachte gedrag in bepaalde
omstandigheden, de vrouw minder snel dan
de man doet ontsporen.

Oudere studies

Hudig’2 legt sterk de nadruk op het
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grotere aanpassingsvermogen van de
vrouw. Criminaliteit kan men beschouwen
als een symptoom van een gebrekkig
aanpassingsvermogen. Het ligt volgens
Hudig dus in de aard van de vrouw en niet
in de omstandigheden dat zij een groter
aanpassingsvermogen heeft. Hudig maakt
zich schuldig aan een cirkelberedenering
en verklaart op deze wijze niets. Over het
algemeen gaat van haar studie geringe
bewijs- en daardoor overtuigingskracht uit.
Als typische eigenschappen die in de aard
van de man liggen noemt zij agressiviteit
en opstandigheid. Voorts meent zij te
kunnen constateren dat het vrouwelijk
geslacht aan geringere variabiliteit
onderhevig is, waardoor ook abnormale
individuen onder vrouwen minder zouden
voorkomen. Onder vrouwen zijn dus
minder zogenaamde minusvarianten. Dit
staat in tegenstelling tot wat de Gluecks
vonden.
Van Bemmelen13 bespreekt de invloed
van het huwelijk op de criminaliteit van
de vrouw. Hij probeert aannemelijk te
maken waarom vrouwen tussen twintig
en dertig jaar relatief minder economische
(haar man zorgt voor het geld) en meer
agressieve delicten plegen (zij moet voor
het gehele gezin opkomen). Mijns inziens
zou een tegenovergestelde redenering
even aannemelijk zijn; die van Van
Beminelen wekt de schijn naar de
uitkomsten toe te redeneren. Voorts
geeft Van Bemmelen een uitgebreide
analyse, die toentertijd nuttig was, maar
thans goeddeels verouderd is.

Verklaringen voor de geringe
omvang opfysiologische gronden
kunnen als dubieus worden
aangemerkt

Wiersma 14 geeft ook een inzicht in de
criminaliteit van de vrouw en noemt
daarbij ons reeds bekende argumenten.
Alleen wijst hij ook op het geringere
gebruik en misbruik van alcohol door
vrouwen. Voorts acht hij de latente
criminaliteit van de vrouw hoger. Het
verwachtingsbeeld dat de man van de
vrouw heeft werkt als een self-fulfilling
prophecy.

Conclusies

Concluderend kunnen we als variabelen
met betrekking tot de relatief geringe
criminaliteit bij vrouwen noemen:
1. De vrouw krijgt meer morele opvoeding,
staat langer onder ouderlijk toezicht en is
langer afhankelijk.
2. In geval van psychisch disfunctioneren
overheerst bij de vrouw vaker de Über-Ich
functie (moraliteitsprincipe), bij de man
vaker de Id-functie (lustprincipe). Dit hangt
samen met het hogere percentage veroor
deelden onder de mannen en het relatief
hoog percentage vrouwen in psychiatrische
inrichtingen.
3. De vrouw heeft een andere sociale rol;
haar wordt geleerd passiever en minder
agressief te zijn.
4. De vrouw kiest meer voor risicoloze
of risico-arme criminaliteit; wellicht
hierdoor is de verborgen criminaliteit
van vrouwen hoger.
5. Zij zet vaker een man tot de daad aan
en blijft zelf buiten schot.
6. De maatschappij is toleranter ten
opzichte van delicten van vrouwen in alle
stadia, van wetgeving tot berechting en
veroordeling. Immers, wetten worden
traditioneel door mannen gemaakt.
7. Vrouwen hebben, althans in het
verleden, geleerd feiten te maskeren. Zo
werden bijvoorbeeld menstruatie en
sexualiteit verborgen gehouden. Door dit
leerproces zou de vrouw eerder geneigd
zijn criminaliteit verborgen te houden.-
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8. Fysiek hebben vrouwen minder kracht. 13 Bemmelen, J.M. van. Criminologie,
9. Verklaringen op fysiologische gronden Zwolle 1952.
kunnen als dubieus worden aangemerkt. 14 Wiersma, D. Man en Vrouw, Leiden

1968.
Uit de veelheid van variabelen die door de
verschillende onderzoekers, die zich met
de relatief geringe criminaliteit onder
vrouwen bezig houden, genoemd worden,
blijkt, dat dit multivariate probleem nog
lang niet is opgehelderd. Nieuwe studies
zouden zich ondermeer dienen bezig te
houden met het gewicht dat aan de
verschillende genoemde variabelen dient
te worden toegekend.
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De oorzaken van
vrouwencnmïnalïteït:
een

door Done Klein

IiteratuuroverzÏcbt*

Dit artikel geeft een overzicht van het
werk van een aantal criminologen, die
zich in afwijking van de traditie hebben
bezig gehouden met het ontstaan van
criminaliteit onder vrouwen. De nadruk
ligt hierbij op de continuïteit tussen deze
werken, die er is ondanks de verschillen
in theoretisch opzicht en analytische
aanpak. Het is van belang te weten welke
gemeenschappelijke vooronderstellingen
ten grondslag liggen aan hun theorieën.
Criminaliteit is volgens al deze theorieën
het gevolg van individuele kenmerken en
wordt slechts perifeer beïnvloed door
economische, sociale en politieke krachten.
Deze kenmerken zijn van fysiologische en
psychologische aard en zij zijn gebaseerd
op impliciete of expliciete vooronder
stellingen over de eigen aard van de vrouw.
Verder wordt aangenomen dat individuen
kunnen kiezen tussen criminele en niet-
criminele activiteiten. Alhoewel de

* Oorspronkelijke titel: The etiology of fernale
crirne: a review of the literature.
In: Jssues in criminology, 8e jrg., nr. 2, najaar
1973, blz. 3-30.
Voor een korte samenvatting van dit artikel zie
excerpt nr. 281.

schrijvers onderling verschillen in de
remedies, die zij aanbevelen — deze lopen
van sterilisatie tot psycho-analyse —

hebben zij gemeenschappelijk dat steeds
de nadruk ligt op individuele aanpassing.
Basis voor de eigen universele aard van
vrouwen is de veronderstelling, dat
vrouwen specifieke fysiologische
kenmerken bezitten zoals lichaamsbouw
en passiviteit.
Bij een aantal schrijvers ligt de nadruk
met betrekking tot het ontstaan van
delinquent gedrag op de aanwezigheid
van biologische afwijkingen. Anderen
leggen de nadruk op de invloed van
typisch vrouwelijke biologische processen
op het gedrag. Daarnaast zijn er schrijvers,
die er vanuit gaan dat deze fysiologische
kenmerken onveranderljk leiden tot
bepaalde psychologische reacties. Voor
hen is vrouwelijke delinquentie het niet
in overeenstemming leven met de
natuurlijke vrouwelijke rol. Op grond van
deze vooronderstellingen komen alle
schrijvers tot een onderscheid tussen
‘goede’ (en dus normale) vrouwen, die
niet crimineel zijn en ‘slechte’ (afwijkende)
vrouwen, die crimineel zijn. Hiermee



kiest men positie in moreel opzicht,
terwijl het vaak als een wetenschappelijk
onderscheid gebracht wordt.
De hiervoor genoemde specifieke
kenmerken van de vrouwelijke aard, die
bepalend zijn voor theorieën over
criminaliteit van vrouwen, zijn allen
sexueel van aard. Sexualiteit wordt
gezien als de oorzaak van het vrouwelijk
gedrag en het probleem van hun misdaad.
Vrouwen worden gezien als sexuele
wezens en de theoretici geven in
overeenstemming met deze vooronder
stellingen over de vrouwelijke aard hun
definities van vrouweljkheid, die zij
gelijkstellen aan gezond vrouw zijn.
Lombroso, Thomas en Freud beschouwen
de blanke vrouw uit de hogere milieus
als de hoogste uitdrukking van
vrouweljkheid, alhoewel zij inferieur is
aan de blanke man uit die milieus. Deze
standaard wordt door de latere schrijvers
overgenomen. Het wordt eigen aan de
vrouwelijke aard geacht, dat zij minder
dan de man bepaalde taken verricht en
dat zij logischerwijs haar plaats vindt in
de reproductieve sfeer, het kinderen
krijgen en de huishouding doen.

Bijna alle schrijvers hebben hun
opvattingen geënt op bestaande
vooroordelen ten aanzien van
sekse, ras en sociale klasse

De schrijvers vergeten in hun theorieën
de problemen van de vrouwen uit de
lagere miieus, daar zij hun aandacht
richten op de normen van vrouweljkheid,
zoals deze gelden in de welvarende
kringen van de blanke wereld.

Lombroso: Er moet een anomalie zijn...

Misdaad is volgens Lombroso een atavisme
dat is een overblijfsel van primitieve
biologische kenmerken uit een vroegere
ontwikkelingsfase. Hij komt deze
atavismen op het spoor door de
lichamelijke kenmerken van misdadigsters
te vergelijken met die van normale
vrouwen. Op grond van deze kenmerken
komt hij tot atavistische typen, die
potentieel crimineel zijn. Hij ziet over de
gehele linie een patroon van evolutie in
de menselijke soort, dat verantwoordelijk
is voor de ongelijke ontwikkeling van
verschillende groepen mensen. De
hiërarchische rangschikldng op de
evolutieladder loopt van beneden, de
niet-blanke vrouw, tot boven: de blanke
man. Vrouwen, kinderen en niet-blanken
hebben veel gemeenschappelijk. Zij zijn
minder gedifferentieerd, kennen minder
variaties, zoals bijvoorbeeld in hun
mentale capaciteiten. Lombroso schrijft
de kleinere omvang van de vrouwelijke
criminaliteit toe aan het feit dat zij,
tengevolge van deze differentiatie minder
afwijkingen kennen. Verbonden aan de
kenmerken, die voortkomen uit hun
lagere plaatsen op de evolutieladder,
hebben vrouwen nog een aantal andere
kenmerken. Zij zijn passief, kunnen zich
beter aanpassen aan hun omgeving,
waardoor hun overlevingskansen groter
zijn en zij zijn amoreel, koel en
berekenend. Een aantal van deze thema’s
wordt later door Freud, Thomas en Pollak
verder uitgewerkt.
Hoewel vrouwen de hogere gevoelens van
mannen missen, worden zij volgens
Lombroso meestal van criminele
activiteiten weerhouden door hun gebrek
aan intelligentie en passie. Deze
kwaliteiten bezitten criminele vrouwen
evenzeer als alle mannen. Misdadige
vrouwen zijn meer mannelijk dan
vrouwelijk, hetgeen in hun biologische
kenmerken tot uitdrukking komt. Dit is
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echter geen teken van ontwikkeling,
maar een anomalie, want het is juist een
teken van hoge ontwikkeling, zoals ook
Thomas betoogt, dat seksen fysiek meer
verschillend zijn. De hoogst ontwikkelde
rassen zouden daarom de meest
vrouwelijke vrouwen hebben. Dit is een
definitie, die gebaseerd is op discriminatie
van ras en klasse. Een dergelijke definitie
kan alleen bestaan in een maatschappij,
die berust op uitbuiting van arbeid, daar
deze zich het type van de ideale dame,
dat wil zeggen een vrouw die niets om
handen heeft, kan veroorloven.

Thomas: De stimulering die zij begeert

In The Unadfusted Girl (1923) behandelt
deze schrijver vrouwelijke delinquentie
als een normaal antwoord onder bepaalde
sociale voorwaarden. Hij expliciteert hierin
zijn vooronderstellingen over de vrouwe
lijke aard niet. Een individu wordt
gedreven door zijn basis-wensen en wordt
in de uiting daarvan beheerst door de
maatschappij, die dit bewerkstelligt door
de institutionele overdracht van gedrags
codes en zeden. Deze basis-wensen
kunnen afhankelijk van de wijze waarop
zij gemanipuleerd worden, sociale en
anti-sociale doeleinden dienen. Vrouwen
uit de middenklasse begaan weinig
misdaad omdat zij via hun socialisatie
geleerd hebben hun natuurlijke
verlangens te sublimeren en zich goed te
gedragen. Vrouwen uit de lagere milieus
daarentegen, zijn niet immoreel maar
amoreel. Zij worden niet tot misdaad
gedreven, maar verlangen er naar. Zij
hebben zelf geen sexuele behoeftes, maar
wenden deze voor om de mannelijke
sexuele verlangens’ te kunnen gebruiken
voor het bereiken van hun eigen, elders
gelegen doeleinden.
Thomas toont een ongevoeligheid voor
economische problemen, als hij
economische factoren in het ontstaan van

delinquentie ontkent. Dit is verbazing
wekkend in een tijdperk van massale
verhongering en ziekte.

Freud: Schoonheid, charme en
lieflijkheid...

Basis van de Freudiaanse theorie is de
inferioriteit van de vrouwelijke geslachts
organen, die tot een minderwaardigheids
complex leiden. Dit leidt vervolgens tot
het ontstaan van typisch vrouwelijke
karaktertrekken, zoals exhibitionisme,
narcisme en jaloezie. Vrouwen zijn verder
masochistisch, daar hun sexuele rol passief
is en hun genot uit pijn bestaat. Dit is
volgens Freud de gezonde vrouw. Mannen
zijn geheel volgens de bekende dichotomie
actief en agressief. Vrouwen zijn daarnaast
ook minder doordat zij zich bezig houden
met persoonlijke zaken en minder sociaal
gevoel hebben. Freud ziet de functie van
de beschaving in het onderdrukken van de
sexuele driften. Mannen zijn in staat hun
behoeften te sublimeren daar zij rationeel
het conflict tussen deze driften en de
maatschappelijke behoeften kunnen
waarnemen. Vrouwen zijn emotioneel en
daartoe niet in staat, omdat zij het
aangeboren vermogen tot rationeel
oordelen missen. In dit kader is de
deviante vrouw degene, die poogt een
man te zijn. Zij is agressief en haar streven
om zich waar te maken is de uitdrukking
van haar verlangen een penis te bezitten.
Dit streven is hopeloos en is gedoemd in
neurosen te eindigen. De deviante vrouw
moet daarom behandeld en geholpen
worden door haar te leren zich aan te
passen aan de sexuele rol.

Davis: De meest geschikte sexuele uitlaat
voor legers...

Het werk van Kingsley Davis over
prostitutie (1961) wordt nog steeds
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beschouwd als een klassieke analyse van
dit onderwerp gezien vanuit het structureel
functionalistisch perspectief. De reden
voor het algemeen voorkomen van
prostitutie is de bestaande sexuele
repressie, die op zich weer essentieel is
voor het functioneren van de maatschappij.
Prostitutie heeft daarbij een maatschappe
lijke functie en is dus volgens de schrijver
goed, in die zin dat zij er voor zorgt dat
mannen die in het sexuele ruilsysteem niet
aan hun trekken komen sexueel bevredigd
kunnen worden. Daarbij levert het voor
die vrouwen geld en sexueel genot op. Het
is echter naar zijn mening sexuele
criminaliteit en wordt niet veroorzaakt
door economische noodzaak. Het
verdwijnen van prostitutie kan niet tot
stand komen door maatschappelijke verande.
ring in economisch opzicht maar door het
vrijer worden van de zeden. Hij voorziet
echter dat prostitutie wel nooit geheel zal
verdwijnen. In dit kader passen deviante
vrouwen zich in hun vrouwelijke rol aan
op een ilegitieme manier.
Macrosociaal ziet Davis het verschil tussen
echtgenotes en prostituées als een
vrijwillige keuze tussen legale en illegale
rollen, op het persoonlijke vlak ziet hij
prostituées als neurotisch en slecht
aangepast. Uitgaande van de universele
noodzaak van prostitutie betekent dit dat
een gezond systeem ongezonde mensen
nodig heeft.

Pollak: Een andere attitude ten opzichte
van waarheidszin

The criminality of Women (1950) is liet
belangrijkste werk over vrouwen-
criminaliteit van na de oorlog. Pollak
gaat er vanuit dat er tussen mannen en
vrouwen geen verschillen zijn met
betrekking tot de omvang van hun
criminaliteit. Ter verklaring van de
kleinere omvang van de bekend geworden
criminaliteit van vrouwen voert hij het

begrip verborgen criminaliteit in. Deze
verborgen criminaliteit ontstaat doordat
vrouwen eerder aanzetten tot criminele
activiteiten dan dat zij deze zelf begaan.
Verder geeft de vrouwelijke rol aan hen
de gelegenheid om zonder dat dit ontdekt
wordt, misdrijven te begaan. Tenslotte is
er de ‘ridderljkheid’ van liet systeem
tegenover vrouwen. Zoals door de
voorgaande theoreticï ook wordt gesteld,
wordt de vrouwelijke criminaliteit
volgens Pollak veroorzaakt door sexueel-
psychologische factoren en spelen
economische factoren een ondergeschikte
rol. Het soort misdrijven dat vrouwen
begaan weerspiegelt hun aard: valse
beschuldiging is een uitwas van vrouwelijke
onbetrouwbaarheid, jaloezie en/of vrees
is een teken van neurose; winkeldiefstal
kan veelal worden teruggebracht tot een
bepaalde geestelijke ziekte, Meptomanie.

De erfenis van het vooroordeel ten aanzien
van het vrouwelijk geslacht

Het hoofddoel is te laten zien hoe de
ontwikkeling en interactie van ideeën
betreffende de sexuele ideologie
gebaseerd is op impliciete vooronder
stellingen over de aangeboren aard van
vrouwen. De in het voorgaande behandelde
schrijvers hebben de tegenwoordige
schrijvers op dit terrein sterk beïnvloed.
Konopka (1966) ziet dat meisjes tot
delinquentie gedreven worden door hun
emotionele problematiek, bestaande uit
eenzaamheid en afhankelijkheid. De
emotionele verschillen tussen de seksen
acht zij aangeboren. Jongens zijn
instrumenteel en komen tot delinquentie
als hun kansen op creatief succes worden
geblokkeerd. Meisjes zijn expressief en
zijn het best op hun plaats in de
verzorgende sfeer, waarbij aan hun
behoefte aan contact en geborgenheid
tegemoet gekomen wordt. Geheel hi de
Freudiaanse lijn, wordt volgens Konopka
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vrouwelijke delinquentie begeleid door
afwijkingen op sexueel gebied. De
oplossing met betrekking tot delinquentie
van meisjes ligt naar haar mening op
psychologisch niveau. Deze meisjes
moeten worden aangepast en in de
gelegenheid worden gesteld aardige en in
de omgang aangename vrouwen te worden.
Ook Vedder en Somerville (1970) zien
delinquentie als de geblokkeerde toegang
tot of de slechte aanpassing aan de
normale vrouwelijke rol en zij vergeten
economische en sociale factoren die
voortkomen uit racisme en armoede. Zij
verklaren bijvoorbeeld de grote omvang
van delinquentie onder negermeisjes uit
het gebrek aan ‘gezond’ vrouwelijk
narcisme bij hen en reduceren aldus
racisme tot een psychologisch probleem.
De nadruk ligt bij hen op het gebrek aan
sexuele mogelijkheden voor vrouwen en
zij verklaren economische delicten als een
uitlaat voor sexuele frustraties.
Het opkomen van biologische en fysio
logische verklaringen voor criminaliteit is
opvallend in de laatste jaren, maat bij het
verklaren van vrouwenctiminaliteit zijn
zij altijd al gebruikt. Cowie, Cowie en
Slater (1968) poneren in deze lijn een
chromosomale verklaring voor vrouwelijke
delinquentie. Er is volgens hen een
verschil in chromosomen tussen de seksen,
dat leidt tot opgroeien ofwel in de
mannelijke ofwel in de vrouwelijke
richting. Zij stellen mannelijkheid en
vrouweljkheid gelijk aan man en vrouw
zijn. Dit ondanks het feit dat heden ten

De economische en sociale
realiteit van de criminaliteit
van vrouwen wordt over het
hoofd gezien

dage feministen er op wijzen dat de eerste
categorieën sociaal en de laatste fysiek
zijn. De relatie tussen beide categorieën
hangt af van de sociale structuur. Het is
mogelijk dat in een niet op sekse
verschillen gebaseerde maatschappij
manneljkheid en vrouwelijkheid
verdwijnen en dat de enige verschillen
tussen de seksen de lichamelijke zullen
zijn. De schrijvers echter gaan uit van het
universele bestaan van vrouweljkheïd en
concluderen dat vrouwelijke delinquenten
mannelijk zijn.

Conclusie

In alle voorgaande theorieën wordt
mannelijke misdaad gelijkgesteld met
gewefddadige en openlijke actie, terwjjl
sexuele misdrijven en winkeldiefstal tot
het vrouwelijke terrein gerekend worden.
Vrouwen worden netjes gecategoriseerd,
ongeacht het soort misdrijf dat zij
begaan. Zijn vrouwen gewelddadig, dan
gedragen zij zich mannelijk en lijden zij
aan chromosomale gebreken, penisnijd of
atavismen. Als zij zich conformeren aan
de hen opgelegde vrouwelijke rol dan
zijn zij manipulatief, sexueel onaangepast
en promiscu. De economische en sociale
realiteit van de criminaliteit van vrouwen
wordt over het hoofd gezien. Het
vrouwelijk gedrag wordt eerst sexueel
gedefinieerd, voordat men het nader gaat
analyseren, want vrouwen tellen alleen
mee in de sexuele sfeer; het thema van
de sexualiteit is de rode draad die ten
onrechte door de verschillende, vaak
tegenstrijdige theorieën heenloopt en
bijna alle schrijvers hebben hun
opvattingen geënt op bestaande voor
oordelen ten aanzien van sekse, ras en
sociale klasse.
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Recïdïve hij meisjes*

Het doel van deze studie was een
statistisch onderzoek te doen naar de
verbanden tussen verschillende persoons
variabelen van recidiverende en
niet-recidiverende jonge vrouwen. Uit de
gegevens van instituutsdocumenten
werden honderdvier variabelen geselecteerd
op basis van beschikbaarheid en
objectiviteit. De bij deze studie betrokken
groep meisjes bestond uit honderdvijf
recidivisten en fionderdvijf niet-recidivisten
van een training school voor meisjes in
Ohio. De resultaten doen vermoeden dat
de jeugdige leeftijd op het moment van
het begaan van het delict, het geringe
onderwijs dat genoten is en de familie-
betrekkingen in belangrijke mate samen
hangen met de recidive onder meisjes.
Als jeugdrecidive gedefinieerd wordt als
het falen in de periode van de voorwaarde
lijke invrijheidstelling met toezicht
(parote) dan is het gemiddelde percentage
jeugdrecidive bij instituten in de Verenigde
Staten in 1964 ongeveer achtentwintig
* Oorspronkelijke titel: Girl recidivists.
In: Journal of research in crirne en delinquency,
lie jrg., nr. 1januari1974, blz. 70-79 (USA.).
Voor een korte samenvatting van dit artikel
zie excerpt nr. 569 in nr. 9, 1975.

door Victor 1 Sepsi Jr.

procent. Door het toenemen van het
aantal delicten is dit waarschijnlijk niet
meer representatief voor de situatie van n
Wordt de definitie van recidive echter
verruimd, zodat ook het weer vervallen
tot misdaad na afloop van de periode van
voorwaardelijke invrijheidstelling eronder
valt, dan stijgt het percentage van recidivc
tot ruim tachtig procent. Ondanks de
toevloed van psychologen en sociaal
wei&ers in deze sector wijst niets erop dat
dit percentage de laatste jaren lager wordt
Men wijst er wel op, dat er sprake is van
een gebrek aan geld om bestaande
programma’s aan te vullen, overbevolkte
instituten, buitensporige belasting voor
de staf en een gebrek aan identificatie-
technieken die het mogelijk zouden
kunnen maken, dat in de eerste plaats de
aandacht wordt gericht op individuen die
zeer waarschijnlijk naar de correctionele
inrichtingen terugkeren. In deze studie
werd de recidiviste gedefinieerd als het
meisje dat voor het eerst voorwaardelijke
invrijheidstelling met toezicht heeft gehad
en naar de opleidingsschool terug moest
komen wegens het inbreuk maken op de
gestelde voorwaarden. Niet-recidivistes
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zijn degenen die nog in voorwaardelijke
vrijheid met toezicht zijn en geen inbreuk
maken op de voorwaarden.
De variabelen konden worden ingedeeld
in zes onderzoekgebieden. Elke variabele
stond in verband met het tweedelige
criterium recidive/niet-recidive.
Het eerste onderzoekgebied betrof de
fysieke karakteristieken van de meisjes,
zoals lengte, ras, invaliditeit, enz. Geen
van deze variabelen in dit onderzoeks
gebied bleek in belangrijke mate associaties
te hebben met de recidive.
Het tweede gebied betrof de intellectuele
en educatieve karakteristieken. Het enige
belangwekkende resultaat hierbij was dat
niet.recidivisten over het algemeen meer
schooljaren achter de rug hebben dan
recidivisten.
Het derde onderzoeksterrein betrof de
verschillende aspecten van de familie van
de betrokkene Drie variabelen bleken
hier significant te zijn: meisjes waarvan de
natuurlijke vader in leven is neigden naar
recidive; meisjes waarvan de huidige vader
eerder getrouwd was geweest neigden niet
tot recidive; meisjes met jongere vaders
neigden tot recidive. Bij de laatste twee
hoefde er geen sprake te zijn van de
biologische vader.
Het vierde onderzoeksgebied betrof
kenmerken van de leefsituatie van de
meisjes véér de plaatsing. De geboorte
plaats en de omgeving van het huis werden
hierbij betrokken. Hier bleek, dat meisjes
die bij familieleden, die niet tot het gezin
behoren of in een pleeggezin gewoond
hadden, eerder recidiveerden dan meisjes
die bij hun familie of in een inrichting
woonden.
Het vijfde terrein betrof de psychosociale
geschiedenis van de betrokkene. Hier
bleek dat meer recidive voorkwam bij
meisjes die eerder een voorwaardelijke
veroordeling (probation) gehad hadden en
tijdens deze veroordeling een strafbaar
feit pleegden. Ook de meisjès die eerder
opeen training school waren geweest of

Plaatsing in een pleeggezin
komt waarschijnlijk niet
voldoende tegemoet aan de
behoefte van het meisje aan
kameraadschap en veiligheid

in een psychiatrische inrichting waren
behandeld neigden meer tot recidive.
Daarnaast bleek, dat hoe jonger de meisjes
waren op het moment dat zij de strafbare
daad pleegden en hoe jonger zij waren op
het moment dat zij voor het gerecht
verschenen, hoe meet zij recidiveerden.
Het zesde onderzoeksterrein betrof de
factoren die betrekking hebben op de
inrichting en de voorwaardelijk invrijheid
stelling met toezicht. Hier waren drie
variabelen significant: de meisjes die in de
lagere klassen van de training school zaten
en degenen die jonger waren ten tijde van
de voorwaardelijke invrijheidstelling met
toezicht neigden tot recidive. Ook meisjes
die de proeftijd bij familieleden, niet
behorend tot het gezin, of in een pleeg.
gezin moesten doorbrengen neigden tot
recidive.
Dit onderzoek leidde tot het opstellen van
een controlelijst voor psychologen, sociaal
werkers en andere mensen in de
hulpverleningssector als leidraad voor het
tijdig kunnen selecteren van vrouwelijke
jeugdigen bij wie een kans op recidive
bestaat. Niet alle hierboven genoemde
variabelen waren bruikbaar voor voor
spellingsdoeleinden. In de laatste fase van
de studie vond er een factoranalyse plaats
met het oog op het gezamenlijk optreden
van de betekenisvolle variabelen in relatie
tot het recidiveren. Zes factoren, dat wil
zeggen zes groepen van al of niet onderling
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samenhangende variabelen worden hier
besproken. In factor één zijn verschillende
variabelen met betrekking tot de leeftijd
gegroepeerd, die min of meer gezamenlijk
optreden. Hoewel andere interpretaties
mogelijk zijn, is het aannemelijk dat de
leeftijdsfactor de hypothese van Recldess
(W.C. Reckless: The Crirne Problem,
1967) onderschrijft. Reckless meent dat
in onze cultuur bij kinderen een dubbel
waardepatroon wordt aangeleerd,
namelijk die waarden die overeenkomen
met wat de kerk en de school meegeven
en die waarden die ervoor zorgen dat
kinderen bereiken wat ze willen. Als de
prestatiesymbolen op school er niet in
slagen een bevredigende zelf-conceptie
te geven, nemen de leerlingen als vervanging
symbolen die worden toegeschreven aan
de volwassenheid, zoals sigaretten, auto’s
en dergelijke. Zo wordt ook het beëindigen
van de schooltijd iets,dat een meisje de
zogenaamde symbolen van volwassenheid
doet verkrijgen. Wanneer de eerste
kennismaking met het gerecht op zeer
jonge leeftijd plaats vindt, doet dit
vermoeden dat het kind reeds vroeg
geleerd heeft hoe ze de dingen moet
krijgen, die ze hebben wil. Volgens de
idee van de delinquent leert de school
haar alleen datgene wat de school als
instelling voor goed houdt, maar leert de
school haar niet hoe ze moet bereiken wat
ze wil. In factor twee zijn variabelen
gegroepeerd zoals het al eerder voor
waardelijk veroordeeld zijn geweest (met
toezicht), de daad die gepleegd is tijdens
de voorwaardelijke veroordeling. Het is
mogelijk dat sommige kinderen gewoon
nooit leren zich aan te passen. Maar er is
ook een meer complexe interpretatie
mogelijk. Deze hangt gedeeltelijk samen
met de volgende factor. Het is mogelijk
dat jeugddelinquenten die voorwaardelijk
veroordeeld zijn met onder toezichtstelling
niet onder de indruk zijn van de
toegevendheid en dit zelfs kunnen
interpreteren als slapheid van de zijde van

het gerecht. De afwezigheid van het
criterium der recidive in de factoren drie
tot en met zes doet vermoeden dat deze
variabelen meer met elkaar geassocieerd
zijn dan met recidiveren. In factor drie
hangen twee variabelen nauw samen,
namelijk een eerdere veroordeling onder
opschortende voorwaarden (suspended
sentence) en strafbare handelingen
gepleegd tijdens deze voorwaardelijke
veroordeling. Hoewel een selectieve
toepassing van de veroordeling onder
opschortende voorwaarden bij zou
kunnen dragen aan een meer effectieve
werking van de straf, moet men ertoe
neigen te geloven dat jeugddelinquenten
profiteren van een veroordeling onder
opschortende voorwaarden. De gegevens
van deze studie wekken de indruk, dat d
veroordeling onder opschortende voor
waarden niet frequent wordt toegepast
bij jeugdzaken, indien de gegevens
representatief zijn voor de praktijk van
de gerechten elders. Factor vier bevat
twee variabelen: ten eerste de huidige
vader die eerder getrouwd is geweest en
ten tweede de leeftijd van de huidige
vader op het moment dat het meisje wor
geplaatst. Vanwege mogelijk verschillend
interpretaties van de term ‘huidige vader’
(natuurlijke vader, stiefvader, enz.) zijn
deze variabelen onbruikbaar. Zij neigen
wel te verschillen bij recidive en niet
recidive, daarom zouden ze in een
volgend onderzoek nader uitgewerkt
moeten worden. Factor vijf heeft drie
variabelen, namelijk het gepleegde feit,
de leeftijd op het moment van de plaatsin
en een eventuele eerdere plaatsing op een
opleidingsschool. Bij een nadere
beschouwing van deze variabelen krijgt
men de indruk dat zij met zeer
verschillende aspecten van recidiveren in
verband staan. Zij moeten daarom nader
bestudeerd worden. De zesde en laatste
factor bevat twee variabelen, en wel de
aanwezigheid van een levende natuurlijke
vader en de leeftijd van de vader op het
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110ejonger het meisje, hoe
groter de kans op recidive

moment van het plegen van de daad door
het meisje. De variabelen blijken
onafhankelijk van elkaar te zijn.

Enkele opmerkingen

De variabele die aangeeft, dat
vrouwelijke recidivisten jongere vaders
schijnen te hebben dan niet-recidivistes
is speciale aandacht waard. Een vooraf
gaande studie (Litwack, L. Boston Univ.
1959 unpubl.) leverde het gegeven op
dat mannelijke recidivisten meer jongere
moeders hebben. De betekenis van deze
kmiselingse geslachtsrelatie in verband
met recidive is onduidelijk. Verder geven
de onderzoeksresultaten aan, dat meisjes
die in famiieverband of in een omgeving
als een weeshuis woonden minder snel
recidiveerden, dan meisjes die bij
verwanten of pleegouders woonden. Het
schijnt dat meisjes minder adequate zorg
en toezicht ontvangen wanneer er een
scheiding in het gezin is. Plaatsing in een
pleeggezin komt waarschijnlijk niet
voldoende tegemoet aan de behoefte van
het meisje aan kameraadschap en
veiligheid. Het kan haar veiligheid zelfs
bedreigen, doordat zij haar loyaliteit dan
moet verdelen tussen haar natuurlijke en
haar pleegouders. Een institutionele
opzet als een weeshuis schijnt te voorzien
in de nodige zorg, toezicht en kameraad
schap voor het meisje. Het is interessant
om te zien dat belangrijke variabelen
geen bijzonderheden van institutioneel
beleid of trainingsprogramma’s betreffen.
Maar dit is niet opmerkelijk, want

statistische verslagen (A.A. Townsend:
‘$tatistics on Public Institutions for
De/inquent Chitdren, 1964) geven alleen
middelmatige verschillen te zien in het
aantal gevallenmet een goede afloop
van instituten met grote verschillen in
beleid en programma. Tegen deze
achtergrond schijnt deze studie de
theorie te onderschrijven die zegt dat de
paden van het delinquent gedrag hun
oorsprong vinden in famiiaire patronen
van acculturatie. Het werpt de vraag op,
of de rigide en sociaal geïsoleerde ervaring
van een training school de delinquent ook
maar iets leert van een harmonieus leven
in een beweegljke en pluralistische
maatschappij.
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Vrouwelijke
slacbtoffers van
geweldsdelicten
Enige uitkomsten van een
victimologisch onderzoek

Inleiding

Omdat vrouwen zelden ernstige misdrijven
plegen, heeft de criminologie zich van
oudsher vrijwel uitsluitend bezig
gehouden met gedragingen en kenmerken
van mannen. Door de opkomst van de
victimologie — de richting binnen de
criminologie die geïnteresseerd is in de
slachtoffers van criminaliteit — is de
vrouw meer in het gezichtsveld van de
criminoloog gekomen. Een niet
onaanzienlijk percentage van de slacht
offers van (ernstige) misdrijven bestaat
namelijk uit vrouwen. De recente
belangstelling voor vrouwelijke slacht
offers van misdrijven is echter niet in de
eerste plaats een gevolg van bepaalde
ontwikkelingen binnen de criminologie.
Op het probleem van de (sexueel)
mishandelde vrouw is vooral de aandacht
gevestigd door auteurs die deel uitmaken
van de nieuwe feministische beweging.
Met name de houding die de politiële en
justitiële autoriteiten zouden aannemen
tegen (sexueel) mishandelde vrouwen
wordt vaak fel gekritiseerd.
In dit artikel zullen wij enige onderzoek-

door mr.JJM van Dijken
mevr. mr. A. G. Dümig

uitkomsten presenteren die betrekking
hebben op de kenmerken en meningen
van een groep vrouwelijke slachtoffers
van (sexuele) geweldsmisdrijven.

Opzet en uitvoering van het onderzoek’

Onze onderzoekgroep bestond uit de
slachtoffers van alle geweldsdelicten die
in de periode van juni 1973 tot en met
februari 1974 ter kennis kwamen van de
gemeentelijke politiekorpsen te Arnhem
en Nijmegen. Hoewel wij dus een lokale
onderzoekgroep hebben onderzocht,
menen wij dat aan onze resultaten toch
meer dan alleen lokale betekenis kan
worden toegekend. Tot de gewelds
delicten rekenden wij, behalve delicten
als (zware) mishandeling en openbare
geweldpleging tegen personen, ook de
delicten aanranding en verkrachting. Van

1 Voor een nadere beschrijving van het onder
zoek verwijzen wij de lezers naar het artikel
‘Acties en reacties van geweidssiachtoffers’,
(Nederlands tijdschrift voor criminologie, april
1975).

219



de driehonderdachtendertig (338)
slachtoffers waren er honderdvijftien (1 15)

van het vrouwelijke geslacht. Deze sub-

groep van vrouwelijke slachtoffers was

samengesteld uit veertig (40) slachtoffers

van sexuele geweldsdelicten en vijfen

zeventig (75) slachtoffers van gewone

geweldsdelicten (dat wil zeggen van

mishandelingsdelicten). Over deze
honderdenvijftien slachtoffers hebben wij

gegevens verzameld door middel van een

analyse van de desbetreffende processen-

verbaal. Daarnaast hebben wij aan
zesenzeventig (76) vrouwelijke slacht

offers een interview afgenomen (te weten

slachtoffers behoorde 65 procent tot de

laagste twee sociaal-economische status-

groepen volgensde schaal van Van Tul der

(verwachting 35 procent). Uit tabel 1
blijkt dat liet letsel dat de vrouwelijke
slachtoffers hadden opgelopen iets
minder ernstig was dan dat van de
mannelijke slachtoffers. Een nadere
analyse wees uit dat vrouwen die door
familieleden of buren waren mishandeld

relatief het ernstigste letsel hadden
opgelopen. Mishandeling door een
echtgenoot bleek meestal geen ernstig
letsel te hebben veroorzaakt en mishande

ling door een onbekende evenmin

TABEL 1. LICHAMELIJKE GEVOLGEN VAN HET DELICT VOOR

HEI SLACKTOfFER

Geen letsel Letsel Ernstig letsel

Man 25% 56% 19%

Vrouw 34% 55% 11%

aan vijfenveertig slachtoffers van
mishandelingsdelicten en aan eenendertig

slachtoffers van sexuele geweldsdelicten).

Alle interviews werden afgenomen binnen

veertien dagen nadat het delict was
gepleegd. Vrijwel geen enkel door ons
benaderd slachtoffer weigerde mee te
werken aan het onderzoek.

Vrouwelijke slachtoffers van
mishandelingsdelicten

De onderzochte groep vrouwelijke slacht

offers van mishandelingsdelicten gaf qua

leeftijd allerminst een doorsnede te zien

van de bevolking: 49 procent van de
vrouwelijke slachtoffers behoorde tot de
leeftijdsldasse 10 tot en met 24 jaar
(verwachting 28 procent). De sociale laag

van de vrouwelijke slachtoffers was
evenals die van de mannelijke slachtoffers

(en daders) laag: van de vrouwelijke

Uit onze gegevens blijkt dat van de

mishandelingsdelicten tegen vrouwen

32 procent was gepleegd door de
echtgenoot of partner van het slachtoffer,

12 procent door een familielid, 17 procent

door buren, 8 procent door kennissen en

8 procent door een zakelijke relatie.

Slechts bij 24 procent van de mishande

lingsdelicten waarvan een vrouw het

slachtoffer werd, bestond er tussen haar

en de dader geen enkele relatie (bij onze

mannelijke slachtoffers was dit 51

procent). Hieruit blijkt dat gewelds

delicten tegen vrouwen veetal zogenaamde

relatiedelicten zijn. Ook blijkt dat
vrouwen vrijwel uitsluitend door mannen

mishandeld worden: slechts 6 van de
75 mishandelingsdelicten tegen vrouwen

waren gepleegd door vrouwen.
Om enig inzicht te krijgen in het ontstaan

van geweldsdelicten hebben wij een
bepaalde typologie opgesteld voor deze

delicten. Wij geven hieronder een
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verdeling van de tegen vrouwen gepleegde
delicten over deze typologie met tussen
haakjes de verdeling van de delicten met
mannelijke slachtoffers: lang conflict
zonder provocatie vijfentwingtig procent
(14 procent), lang conflict met provocatie
zesentwingtig procent (12 procent), kort
conflict zonder provocatie twaalf procent
(7 procent), kort conflict met provocatie
negen procent (7 procent), provocatie
zonder conflict vijf procent (9 procent),
niet-verwijtbare provocatie elf procent
(14 prçcent), zinloos geweld vijf procent,
instrumenteel geweld in de vermogens-
sfeer acht procent (2 procent). Deze
verdeling laat zien dat ruim de helft van
onze vrouwelijke slachtoffers betrokken
was bij een lang conflict met de dader. Ook
blijkt dat vrouwen vrijwel nooit het slacht
offer worden van zinloos geweld. Om het

Een grotere minderheid van de
mishandelde vrouwen was
ontevreden over de inspanning
van de politie

beeld van de totstandkoming van het delict
te completeren, hebben wij nog eens apart
gekeken naar de rol die het slachtoffer
in het voorspel tot het delict had gespeeld.
Uit ons materiaal blijkt dat de vrouwelijke
slachtoffers in vijfenvijftig procent van de
gevallen een actieve rol hadden gespeeld
(bij mannelijke slachtoffers was dit 42
procent). Deze rol bestond in acht
procent van de gevallen uit fysieke
provocatie (tegen 10 procent bij de
mannen). Naast de fysieke provocatie
onderscheiden wij onder andere nog
verbale provocaties (voornamelijk
beledigingen). Van de vrouwelijke slacht
offers van mishandelingsdelicten had
drieëndertig procent de dader door het

toevoegen van beledigingen en dergelijke
geprovoceerd tot het plegen van het
delict (tegen 21 procent van de mannelijke
slachtoffers). De in deze paragraaf
gepresenteerde gegevens doen veronder
stellen dat de geweldsdelicten tegen
vrouwen veelal delicten zijn die ‘in drift’
worden gepleegd.

Gevoelens en meningen van mishandelde
vrouwen

Op onze vraag naar de mening over de
gebeurtenis antwoordde 48 procent van
de vrouwelijke respondenten het heel erg
te vinden (tegen 30 procent van de
mannelijke slachtoffers), 38 procent vond
het erg (tegen 42 procent van de
mannelijke slachtoffers), terwijl slechts
14 procent van de vrouwen het ‘niet zo
erg’ of ‘helemaal niet erg’ vond (tegen
2$ procent van de mannen). Dit
beoordelingsverschil tussen vrouwelijke
en mannelijke slachtoffers wordt niet
veroorzaakt door de omstandigheid dat
vrouwelijke slachtoffers emotioneler
reageren dan mannelijke slachtoffers. De
oorzaak van dit verschil ligt in de
omstandigheid dat vrouwen vooral
slachtoffer worden van relatiedelicten.
Relatiedelicten worden zowel door
vrouwen als mannen relatief hoog
opgenomen. De straf die volgens de
vrouwelijke slachtoffers aan de dader
opgelegd zou moeten worden was iets
lager dan de gemiddelde strafeis van de
mannelijke slachtoffers. De vrouwelijke
slachtoffers motiveerden hun strafeis
ten dele ook met andere argumenten dan
de mannelijke slachtoffers. De strafeis
bleek bij 37 procent van de vrouwen te
worden ingegeven door de behoefte aan
vergelding (tegen 22 procent van de
mannelijke slachtoffers). De mening van
onze vrouwelijke slachtoffers over het
optreden van de politie was niet
onverdeeld gunstig: 66 procent van de
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vrouwen vond dat de politie zich Vrouwelijke slachtoffers van sexuele
voldoende had ingespannen (tegen 75
procent van de mannelijke slachtoffers).
Van de vrouwelijke slachtoffers vond
21 procent dat de politie ‘te laks’ was
opgetreden (tegen 12 procent van de
mannelijke slachtoffers). Deze relatieve
ontevredenheid van de vrouwelijke slacht
offers vonden wij niet terug bij de
antwoorden op onze vraag naar het
oordeel over de verwachte strafoplegging
door de rechter. Weliswaar verwacht
35 procent van de vrouwelijke slacht
offers dat de op te leggen straf te laag zal
zijn, maar dit percentage ligt beneden het
percentage ontevredenen onder de
mannelijke slachtoffers (namelijk 44
procent).

Uit deze gegevens blijkt dat de ontevreden
heid van vrouwelijke slachtoffers van
geweldsdelicten over het politiële en/of
justitiële optreden zich in Nederland
vooral richt op de inspanningen van de
politie. Wij veronderstellen dat de
vrouwelijke slachtoffers van relatiedelicten
vaak te hoog gespannen verwachtingen
hebben van de rol die de politie bij
dergelijke delicten kan en wil spelen. Tien
procent van de door ons benaderde
vrouwelijke slachtoffers maakte, zonder
dat hiernaar gevraagd werd, aan de
interviewers kenbaar dat zij graag op de
één of andere manier geholpen zouden
willen worden bij het oplossen van hun
probleem. Hieruit blijkt ons inziens dat
de opvang en begeleiding van dergelijke
slachtoffers te wensen overlaat.

delicten

De sexuele delicten die tegen de veertig
vrouwelijke slachtoffers werden gepleegd
bestonden voornamelijk uit (poging tot)
aanranding (N = 35); in vijf gevallen was
voor een (poging tot) verkrachting
geverbaliseerd. Van deze veertig gevallen
hebben wij negenentwintig slachtoffers
van aanranding en twee slachtoffers van
verkrachting geïnterviewd. Meer dan de
helft van de vrouwelijke slachtoffers was
jonger dan vijfentwintig jaar (57 procent
tegen 49 procent van de slachtoffers van
gewone geweldsdelicten). Opvallend was
dat slechts 35 procent van de slachtoffers
van sexuele geweldsdelicten behoorde
tot de laagste twee sociaal-economische
statusgroepen volgens de schaal van Van
luider, tegen 55 procent van de slacht
offers van gewone geweldsdelicten. De
slachtoffers van de sexuele delicten
waren vooral afkomstig uit de twee
middengroepen (namelijk 58 procent). In
ruim driekwart van de gevallen kenden
slachtoffer en dader elkaar niet. Geen van
de slachtoffers van de sexuele delicten
had op de één of andere manier aanleiding
gegeven tot het delict. De lichamelijke
gevolgen van het delict voor de slacht
offers bleken meestal niet ernstig te zijn:
slechts acht procent van de vrouwelijke
slachtoffers had zich onder dokters
behandeling gesteld; de overige slachtoffers
hadden geen letsel opgelopen (of alleen
een blauwe plek of schram).

Gevoelens en meningen van vrouwelijke
slachtoffers van sexuele delicten

Hoewel de door ons onderzochte slacht
offers nauwelijks enig letsel hadden
opgelopen, bleek dat zij het tegen hen
gepleegde delict wel hoog opnamen;
81 procent van de ondervraagden gaf te
kennen het gebeurde ‘heel erg’ of ‘erg’ te

De slachtoffers van sexuele
delicten waren opvallend
tevreden over het politiële en
justitiële optreden
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vinden. De meeste slachtoffers van
aanranding of verkrachting bleken
tevreden te zijn over de inspanningen van
de politie. In tabel 2 hebben wij het
oordeel over de politie van mishandelde
vrouwen, mishandelde mannen en
vrouwelijke slachtoffers van sexuele
delicten, met elkaar vergeleken.

de recherche zich met de (slachtoffers
van) sexuele delicten bezig houdt (namelij
de zedenpolitie). De speciale aandacht
van deze afdeling wordt blijkbaar door de
slachtoffers zeer op prijs gesteld.2
De slachtoffers van sexuele delicten bIeke
een hoge strafeis te hebben: 61 procent
van deze vrouwelijke slachtoffers wilde

TABEL 2. OORDEEL OVER DE INSPANNINGEN VAN DE POLITIE;
IN PROCENTEN

Mishandelde Mishandelde Slachtoffers
mannen vrouwen sexuele delicten

Voldoende 75 66 84
Onvoldoende, te laks 12 21 6
Onvoldoende, 13 13 10
(overigen)

Aangezien de slachtoffers van niet
opgeloste mishandelingsdelicten minder
tevreden waren over de politie dan de
slachtoffers van opgeloste delicten , zou
men verwachten dat slachtoffers van
sexuele delicten juist relatief negatief over
de politie zouden oordelen. Het delict
aanranding blijft namelijk relatief vaak
onopgelost. De verklaring voor de positieve
beoordeling van de politie door de
slachtoffers van sexuele delicten moet
ons inziens gezocht worden in de
omstandigheid dat een aparte afdeling van

voor het jegens hen gepleegde delict een
gevangenisstraf opgelegd zien (tegen 42
procent van de vrouwelijke slachtoffers
van geweldsdelicten). In tabel 3 geven wij
een vergelijking van de strafeis van onze
slachtoffers van aanranding (art. 246 W.v.S
en de door de magistratuur voor dit delict
aan gearresteerde daders opgelegde
straffen in 1970 (bron: Criminele
Statistiek, 1970).

Uit tabel 3 blijkt dat de slachtoffers van
het delict aanranding veel vaker een

TABEL 3. VERGELIJKING STRAFEIS SLACHTOFFERS MET
OPGELEGDE STRAFFEN, ART. 246 W.v.Sr.;
IN PROCENTEN

Geen straf Gevangenis- Andere
straf veroordeling

Strafeis
slachtoffer 24 59 17
Opgelegde
straffen 62 17 21

Zie hiervoor ons artikel ‘Acties en reacties
van geweldslachtoffers’.
2 Overigens is in Arnhem in de loop van 1974
de afdeling zedenpolitie opgeheven.

(gevangenis-) straf opgelegd zouden willen
zien dan in werkelijkheid gebeurt. Er is
dus een duidelijke discrepantie tussen de
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door de slachtoffers gewenste straffen en
de realiter opgelegde straffen. Des te
opmerkelijker is het dat toch nog 34
procent van deze groep slachtoffers denkt
dat de rechter voldoende straf zal opleggen,
terwijl 21 procent geen oordeel wilde
uitspreken over het vonnis van de rechter.

Wellicht wordt het oordeel van
het slachtoffer over de politie
in sterke mate bepaald door de
eerste opvang op het
politiebureau

Conclusies en aanbevelingen

Uit onze gegevens blijkt dat een grote
minderheid van de mishandelde vrouwen
ontevreden was over de inspanningen van
de politie. Naar onze mening zouden
vooral slachtoffers van relatiedelicten op
het politiebureau beter opgevangen kunnen
worden. Ook zou de politie de slachtoffers
van dergelijke delicten vaker moeten
(kunnen) verwijzen naar hulpinstellingen
zoals bureaus voor gezinsmoeiljkheden en
dergelijke. De slachtoffers van sexuele
delicten waren opvallend tevreden over
het politiële en justitiële optreden. Wij
veronderstellen dat deze tevredenheid een
gevolg is van de adequate opvang door
gespecialiseerde functionarissen op de
politiebureaus. Dit is een aanwijzing
dat het oordeel van het slachtoffer over
de politie (en wellicht ook over de
magistratuur) in sterke mate wordt
bepaald door de eerste opvang op het
politiebureau.
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspteging
C’riminologie
Gevangeniswezen
Reclassering
Psychiatrische zorg
Kinderbescherming
Politie
Drugs

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

Algemeen

257
Berghe, Pl. van den. Bringing beasts back in:
toward a biosocial theory of aggression.
American sociological review, 39e jrg., nr. 6,
december 1974, blz. 777-728.

Het menselijke gedrag is volgens de schrijver het
produkt van een ingewikkeld samenspel tussen
biogenetische en miieufactoren. Waarom
echter is de mens zo agressief vergeleken bij
andere primaten? Volgens de auteur is de
oorspronkelijke oorzaak van agressie, dat de
mens strijd moest voeren om in zijn levens
behoeften te voorzien. Daartoe ontwikkelde
hij zijn gedrag tot agressief, hiërarchisch en
terlitoriaal en hij behield deze kenmerken als
een deel van zijn biologische erfenis. De
schrijver noemt een drietal theorieën die de
hoge mate van agressie bij de mens pogen te
verklaren, maar acht deze niet overtuigend.
Naar zijn mening is het de overbevolking,
mogelijk geworden door de intelligente wijze
van voedsel verzamelen, die de mens
agressief gemaakt heeft. De mens moet naar
zijn mening van zijn capaciteiten gebruik
maken om te zorgen voor een beheerste
bïosociale ontwikkeling.
Met literatuuropgave.

258
Gilson J.W., J.P. Hagedorn en R.F. Crosby.
Regionalized personnel devetopment for
crhninal justice employees.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2, herfst
1974, blz. 243-248 (U.S.A.).

In dit artikel beschrijven de auteurs een
opleidingsprogramma bedoeld voor personen
uit diverse onderdelen van het justitieel
systeem. Doordat aan dit regionaal opgezette
programma personen deelnemen uit zowel
politiekringen, gevangeniswezen als andere
onderdelen, wordt niet alleen gewerkt aan
individuele scholing en carrièreplanning, maar
wordt bovendien de communicatie bevorderd
tussen verschillende onderdelen van het
justitieel systeem.

259
Kaur, S. Attitudes â t’égard de l’avortement
pro voqué: observations tirées d ‘enquêtes
réalisées récemment en mde.
Revue internationale des sciences sociales,
26ejrg., nr. 2, 1974, blz. 285-306 (F.).

De schrijver geeft een beschouwing over het
abortusvraagstuk in het algemeen en oriënteert
zich vervolgens op de situatie in India. Hij deed
een opinieonderzoek onder 500 echtparen in
een plaats niet ver van Delhi, waarin hij hun

Literatuuroverzïcbt
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opvattingen vraagt over de in 1972 in werking
getreden nieuwe abortuswet en enkele andere
punten van belang. Hij relateert er een aantal
variabelen aan en bespreekt uitvoerig de
resultaten. Ook bespreekt hij studies omtrent
de houding van artsen en de gevolgen daarvan
voor de volksgezondheidsprogramma’s en
overziet hij de situatie in andere landen met
betrekking tot legale en illegale abortus
praktijken. Hij hoopt dat men er iets van kan
leren voor een efficiënte toepassing van de
nieuwe wet.
Met literatuuropgave.

260
Marks, S.R. Durkheim ‘s theory of ano mie.
American journat of sociology, 80e jrg., nr. 2,
september 1974, blz. 329-363.

De schrijver volgt de ontwikkelingen in de
theorie van Durkheim over het begrip anomie.
In vroegere perioden kenmerkt deze de
sociale relaties van de mens in eerste instantie
op microniveaus van sociale organisatie. Later
gaat hij de anomie meer als een macro-sociaal
probleem beschouwen. Parallel aan deze
verschuiving lopen volgens de schrijver zijn
ideeën ten aanzien van een oplossing voor het
probleem. Hij bespreekt uitvoerig alle manieren
waarop Durkheim getracht heeft hiertoe te
komen. De belangstelling van Durkheim is
naar zijn mening niet zozeer gebaseerd op
theoretische als wel op praktische gronden. Zijn
vraag is niet f de mens een sociale orde heeft,
maar wat voor orde hij heeft.
Met literatuuropgave.

261
Pop, J.J.M. Enkele Juridische aspecten van de
bestrijding van terreuracties.
Intermediair, l0ejrg., nr. 51, 20december
1974, blz. 9-13 (N.).

De bevoegdheid op grond waarvan militairen
bij gijzelingsacties zijn ingezet, is volgens de
schrijver niet duidelijk in de wet terug te vinden.
Hij stelt zich de vraag of de minister van justitie
de bevoegdheid heeft de hulp in te roepen van
mifitabe eenheden. Een met deze vraag samen
hangend punt is of de bestrijding van terreur-
acties geschiedt in het kader van de handhaving
der openbare orde of in het kader van de
opsporing en vervolging van strafbare feiten.
De auteur is van mening dat de regering een
wettelijke regeling van de bevoegdheden aan
het parlement moet voorleggen.

262
Schwartz, M.C. en J.F. Weintraub. La moglie
del detenuto. Studio su una situazione di crisC
Quaderni di criminologia clinica, 16e jrg., nr. 4,
oktober/december 1974, blz. 487-506 (1.).

De auteurs schetsen de problematiek van de

echtgenote en de kinderen van een gedetineerde
en beschrijven in verband daarmee het werk
van enige speciale crisis-opvangcentra in de
USA, waar men zich met deze problematiek
bezighoudt. Wat betreft de problemen van het
gezin: deze zijn voor een deel anatoog aan die
van andere situaties waarin de man plotseling
voor lange tijd afwezig is of voorgoed
verdwijnt; daarbij komt het demoraliserende
effect van de detentie, van de daad welke
daaraan is vooraf gegaan èn van de gehele
periode sedert zijn arrestatie. Deze gehele
problematiek wordt nog maar zelden voldoen
de onderkend, en de vrouwen worden over
het algemeen niet opgevangen, geholpen en
voorgelicht. De auteurs geven suggesties over
de gebieden waarop dat moet gebeuren en
de wijze waarop dat het beste kan: inlichtingen
geven over de procedure en andere juridische
aangelegenheden, een reisgeldfonds stichten,
de vrouw leren haar eigen gevoelens en die
van haar kinderen te begrijpen en te aanvaarden

ze te uiten, en haar helpen bij het opvangen
van de man. Op verschillende plaatsen bestaan
reeds praatgroepen van vrouwen van gedeti
neerden waarin zij steun aan elkaar kunnen
vinden.

Strafrecht en strafrechtspleging

263
Bottomley, J. To bail or not to bail? en
Deil, S. Some critical comments.
The British journal of criminology, l5ejrg.,
nr. 1,januari 1975, blz. 81-88.

De eerste auteur bespreekt het rapport ‘Bail
procedures in magistrates courts’ van een door
de minister ingestelde werkgroep. De werk
groep hoopt dat via haar aanbevelingen op het
gebied van onderscheidingscriteria en procedures
meer gedaagden op borgtocht vrijgesteld
kunnen worden zonder dat hieruit een
verhoogd risico voor de samenleving voort-
vloeit. De tweede auteur noemt een aantal
punten uit het rapport die niet erg bevredigend
zijn. Ook wordt niet aangegeven hoe de voor
gestelde veranderingen ingevoerd moeten
worden.

264
Coissy, D. La politique criminelle des états
d’Aftique noire.
Revue internationale de criminologie et de
police technique, 27e jrg., nr. 4, juli-september
1974, blz. 203-216 (F.).

Zwart Afrika (de staten bezuiden de Sahara)
kampt ook wat het strafrechtelijk beleid
betreft met problemen als gevolg van de over
gang van koloniale naar post-koloniale
structuren. De schrijver vindt dat de
Afrikaanse leiders rekening moeten houden
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met de nog bestaande traditionele straf
rechtelijke regels omdat anders de kloof
tussen het formeel geldende recht en de
maatschappelijke werkelijkheid te groot wordt.
Een goed gebmilc van strafrecht kan de ont
wikkeling van een land dienen, maar het mag
niet worden gehanteerd om negatieve gevolgen
van sociaal-economische benaderingen te
onderdrukken. Een werkelijke oplossing voor
het criminaliteitsprobleem dient volgens hem
te worden gezocht in preventieve maatregelen
op sociaal-economisch terrein opdat de werk
loosheid, materiële en geestelijke nood en
maatschappelijke ongelijkheid kunnen worden
geëltmineerd.

265
Cusson M. Deux modalités de la peine et leurs
effets sur le crimineL
Acta criminologica, 7e jrg., januari 1974,
blz. 11-52 (C.).

Uit een onderzoek van Schachter (1951)
maakt de schrijver op dat dat de maatschappij
op tweeërlei wijze op afwijkend gedrag kan
reageren. Men kan proberen om hem, die zich
afwijkend gedraagt te corrigeren, hem over te
halen om de groepsnormen niet langer te
schenden, maar men kan ook alle communi
catie met hem verbreken, hem stigmatiseren.
Er zijn straffen, die ten doel hebben de
delinquent te corrigeren door gedragsbefn
vloeding en resocialisatie. Er zijn ook straffen,
die de delinquent een negatief etiket opplakken
en hem uit zijn eigen groep stoten. In de
praktijk bevatten straffen zowel corrigerende
als stigmatiserende elementen, al naar gelang
de bedoeling waarmee ze worden opgelegd,
de manier waarop de delinquent de straf
ervaart en de wijze waarop de maatschappij
reageert. De schrijver veronderstelt, dat een
individu meer de neiging zal hebben te
recidiveren naarmate de reactie op zijn
delicten meer stigmatiserend is. Hij zal die
neiging minder vertonen, naarmate die reactie
meer corrigerend van aard is. De vrijheidsstraf
is een compromis tussen stigmatisering en
correctie, maar zal, omdat zij onverenigbare
elementen bevat, uiteindelijk in onbruik raken.
Behandelen kan volgens de schrijver even
stigmatiserend werken als straffen. Men dient
de delinquent niet meer dan strikt noodzakelijke
maatregelen op te leggen om te voorkomen dat
men door stigmatisering het tegendeel bereikt
van wat men in feite beoogt.
Met literatuuropgave.

266
Dean, J.M. T/ze illegitimacy ofplea bargaining.
Federal probation, 38ejrg., nr. 3, september
1974, blz. 18-23 (U.S.A.).

In Amerika is het zeer gebruikelijk dat de
verdachte zijn verhoor ter zitting ‘afkoopt’
door zichzelf tevoren schuldig te verklaren, in

wil voor concessies van de Officier van Justitie
in de telastlegging. De schrijver stelt de wettig
heid van dit zogenaamde plea bargaining ter
discussie. Volgens hem is de meerderheid van
de rechtbanken en ook het hooggerechtshof
v66r handhaving ervan, aangezien op deze
wijze verlichting wordt gebracht in de zware
caseloads. Zelf echter noemt hij het toepassen
van plea bargaining onwettig. Hij acht het
onvoldoende als er alleen maar gepoogd wordt
verbeteringen in het bestaande aficoopsysteem
aan te brengen en pleit voor een totale
afschaffing.

267
Deman, R. Le juge de l’application des peines
et l’autorité militaire.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 435447 (F.).

Dit artikel is gewijd aan de verdeling van de
bevoegdheden van de gewone strafrechter en
de militaire strafrechter ten aanzien van de
dienstplichtige militairen. De algemene tendens
van deze bevoegdheidsverdeling is volgens de
schrijver dat de gewone strafrechter moet
terugtreden voor de werkingssfeer van het
militaire strafrecht. Een belangrijke uitzondering
hierop noemt hij een regeling uit 1971 die
bepaalt dat dienstplichtigen veroordeeld in
diensttijd tot een vrijheidsstraf van één jaar of
meer overgaan naar de burgerlijke sector van
de maatschappij waar ze onder toezicht van
reclasseringscommissies hun diensttijd moeten
vervullen door het verrichten van activiteiten,
door deze commissies vast te stellen. Bij het
overtreden van de voorwaarden waaronder zij
dit doen, treedt de gewone strafrechter op.

268
Guggenheim, Ch. L ‘évolution des méthodes et
moyens du droit pénaL
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht,
90ejrg., nr. 3, 1974, blz. 299-305.

De ontwikkeling van het strafrecht kan volgens
de schrijver aan twee essentiële punten worden
afgemeten: aan het doel van de straf en aan de
strafmodaliteiten. Doeleinden van straf in de
moderne strafwetten zijn: generale preventie,
intimidatie, speciale preventie, verbetering,
pedagogische beïnvloeding en resociallsatie. De
maatregel moet naar de mening van de schrijver
de straf niet gaan vervangen; het onderscheid
is trouwens meer theoretisch dan praktisch. In
de ontwikkeling van de strafsoorten is een
zekere humanisering te bespeuren, die samen
hangt met de ontwikkeling van de strafdoelen.
In verband met de niet te ontkennen stigma
tiserende werking van de vrjheidstraf wordt
gewezen op de mogelijkheden, die de voor
waardelijke veroordeling biedt, met name wat
de schadevergoeding betreft. De schrijver
besluit zijn betoog met enkele opmerkingen
over de decriminalisering, de afdoening van
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geringe strafzaken, het nut van een speciaal
regiem voor verkeersdeilnquenten, de open
baarheid van het strafproces en de problemen,
die aan het gerechtelijk vooronderzoek en de
voorlopige hechtenis kleven.

269
Kaufmann, H. Strafgedanke und Behandlungs
votizug.
Der Vollzugsdienst, 2lejrg., nr. 3, mei 1974,
bijlage blz. 5-6 (B.R.D.).
Der Vollzugsdienst, 2lejrg., nr. 4/5, augustus
1974, bijlage blz. 6-10 (B.R.D.).

In deze lezing over de strafgedachte in moderne
zin hanteert de schrijfster zowel een ruim als
een eng begrip van de straf. Met betrekking tot
het enge begrip (het rechtsinstituut van de
straf) begrenst zij de verantwoordelijkheden
van de mens en noemt zij strafvoltrekking pas
op zijn plaats als ze door die begrenzingen is
gewettigd. De schrijfster vraagt zich af of niet
de hele straf- en schuldgedachte moet worden
opgegeven ten gunste van een nieuwe opzet,
maar op grond van drie argumenten acht zij
dit onmogelijk. De enige functie van het
schuld- en strafbegrip is volgens haar dat dit
een rechtsgrond moet bieden voor de straf
oplegging. Niet het doel van de straf (behande
ling) is veranderd, maar de methode. Ook in de
moderne behandeling echter moet naar haar
mening lcedtoevoeging, het ruime strafbegrip,
een realiteit blijven, hoewel het geboden is dat
deze voor zover mogelijk wel wordt terugge
drongen. Als het doel van de straf overeenkomt
met dat van de behandeling, zijn alle methoden
die het bereiken daarvan in de weg staan of
onmogelijk maken, onwettig.

270
Mate, G. Pro bation et infractions routières.
Revue pénitentiaire et de droit pnal, 98e jrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 425-433 (F.).

Naar aanleiding van de publikatie van een
onderzoek van T.C. Willet Drivers after
sentence’, verdiept de auteur zich in de
houding van de Franse rechterlijke macht ten
opzichte van behandeling van ernstige verkeers
delinquenten. Hij vindt, hierin gesteund door
het onderzoek van Wilet, de ontzegging van
de rijbevoegdheid die meestal uitgesproken
wordt als bijkomende straf, een weinig
effectieve sanctîe, omdat controle nauwelijks
mogelijk is. Derhalve pleit hij voor de mogelijk
heid van een voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid met proeftijd als hoofdstraf.

271
Prahm, II. Psychosoziale Aspekte von
Sexuatdelikten an Kindern,
Monatsschrift für Kriminologie und
Stiafrechtsreforin, 57e jrg., nr. 4, augustus
1974, blz. 193-1 98 (B.R.D.).

De schrijver maakt een analyse van 140
processen wegens zedenmisdrijven gepleegd
tegen 216 kinderen. Hij constateert dat het bij
deze gevallen voornamelijk ging om opper
vlakkige niet-agressieve handelingen, waartegen
slechts eenderde deel van de kinderen zich
verzette. Voor negentig procent waren het
kinderen boven de zeven jaar, voornamelijk uit
de bovenste laag van de laagste sociale klasse.
Eenderde was zwak begaafd en de helft
psychiatrisch opvallend. In aansluiting op zijn
onderzoek bespreekt de schrijver de behoefte
aan behandeling van de stachtoffertjes en de
nieutve omschrijving van zedendeliktcn in de
wet.
Met literatuuropgave.

272
Sliwowski, G. Surveillance judiciaire de
l’exécutton de ta peine et des autres mesures
privatil’es de liberté selon la nou velle
législation pénale polonaise.
Revue pénitentiaire et de droit pcnal, 98ejrg.,
nr. 2, april-juni 1974, blz. 259-275 (f.).

In 1970 is in Polen een apart wetboek voor de
tenuitvoerlegging van strafsancties van kracht
geworden. Een belangrijke rol bij de executie
van de vrjheidsbenemende straffen en het
toezicht hierop is in dit wetboek toegekend
aan twee organen: de penitentiake rechter
en het penitentiaire tribunaal. Ruw geschetst
zijn de bevoegdheden, die de schrijver uitvoerig
behandelt als volgt verdeeld: de penitentiaire
rechter is belast met het toezicht op de executie
van de straf, hetgeen een soort administratieve
functie is en kan geen beslissingen nemen die
de sanctie zelf wijzigen, terwijl het peniten
tiaire tribunaal bevoegd is maatregelen te
nemen zoals voorwaardelijke invrijheidstelling
en dergelijke, die de sanctie wel kunnen
befnvloeden.

273
Solivetti, L.M. Differenze di classe sociale tra
condannati in sede penale ed entrati in carcere.
Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., nr. 6,
november/december 1974, blz. 94 1-960 (1.).

De autesn- tracht na te gaan of de veel geuite
mening juist is dat zij die de gevangenis
bevolken tot een andere en met name lagere
sociale klasse behoren dan zij die er, mèt een
strafvonnis, buiten blijven. Hij heeft de gegevens
van het Italiaanse CBS uit de jaren 1966-1970
bezien. Dat niet alle veroordeelden ook zitten,
komt doordat er in veel gevallen boetes worden
opgelegd en een deel van de detentie-straffen
voorwaardelijk is. Van degenen die wèl zitten,
is het overgrote deel nog helemaal niet veroor
deeld. Dit is een kwalijke zaak in Italië: een
lange preventieve hechtenis heeft veelal een
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funeste uitwerking op de gedetineerde. De
auteur is er van overtuigd dat mensen met
weinig ontwikkeling, weinig geld en weinig
status veel meer kans hebben te worden veroor
deeld en in de gevangenis terecht te komen. Is
iemand uit een hogere klasse veroordeeld en
zelfs gedetineerd geweest, dan ondervindt hij
daarvan in zijn verdere bestaan veel minder de
hinderlijke gevolgen. Dit alles zal zo blijven
zolang in Italië sociaal normaal-zijn wordt
afgemeten naar sociaal-economische status en
produktiviteit.

274
Squillante, R. Considerazioni sulle
intossicazioni esogene del conducente.
La giustizia penale, 8oejrg., nr. 2, februari
1975, blz. 57-64 (1.).

Mensen hebben altijd kalmerende, pijnstillende
en opwekkende middelen gebruikt, die op hun
waarneming, gevoel en bewustzijn inwerkten.
Tot na 1945 was het in de westelijke wereld
voornamelijk de alcohol, elders waren het wat
wij nu drugs noemen. Het gebruik van al deze
middelen in te hoge doses, en gewenning en
verslaving eraan, kan op zeer veel verschillende
manieren de gebruiker in kwestie n de samen
leving schaden. Een van die manieren is via het
wegverkeer, wanneer iemand onder invloed
van alcohol of drugs achter het stuur van een
motorvoertuig gaat zitten. De schrijver
bespreekt de Italiaanse wetgeving inzake de
bestraffing van het rijden onder invloed van
alcohol. Deze wet kent nog geen bepalingen
inzake het rijden onder invloed van drugs. Er
is alleen een lijst van verboden stoffen die uit
1954 dateert en volstrekt niet up to date is. De
auteur acht het bijzonder wenselijk dat deze lijst
wordt bijgewerkt, juist met het oog op de
wegenverkeerswet. Druggebruik in het algemeen
wil hij liever buiten de strafwet houden. Hij
ziet het meeste heil in goede voorlichting en
strenge controle.

275
Stotland, E. Follow that felony! — en educatio
nal technique.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2, zomer
1974, blz. 153-156 (U.S.A.).

Op de afdeling Kunsten en Wetenschappen van
de universiteit van Washington werd een nieuw
programma opgezet voor het vak maatschappij
en recht. De bedoeling ervan was de student
een beter totaalbeeld te geven van het systeem
van strafrechtspleging. Hiertoe liet men elk der
studenten een misdaadzaak in de praktijk volgen.
De schrijver beziet de hele gang van zaken en
wijst op het voordeel dat de student, behalve
dat hij inderdaad een aardig totaaloverzicht
krijgt, tevens gedwongen wordt om vanuit een
praktisch oogpunt dieper na te denken over de
werking van het systeem.

276
Svirboul, V.K., en V.P. Choupiov. Contrôle du
procureur sur l’exécution de la peine privative
de liberté en U.R.S.S.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 2, april-juni 1974, blz. 249-258 (F.).

In dit artikel een bespreking van de rol van de
procureur-generaal in de Sovjet-Unie bij de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. De
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf moet de
verbetering van de delinquent en zijn terugkear
in de maatschappij als nuttig en produktief
mens tot resultaat hebben. De rol van de
procureur-generaal bestaat voornamelijk uit
een rechtmatigheidscontrole van alle facetten
van de vrjheidsbeneming en vooral van de
voorwaardelijke invrijheidstelling.

277
Taittinger, J. Pour une lustice nou velle.
Revue internationale de criminologie et de
police technique, 27e jrg., nr. 1, januari/maart
1974, blz. 5-14 (f.).

De schrijver benadrukt de unieke functie van
het recht en de noodzaak dit ten dienste van
de burgerij te doen komen. Hij doet dit in
verband met de toegenomen criminaliteit in
Frankrijk en geeft daarvan cijfermateriaal
over de laatste tien jaar. De schrijver geeft
richtlijnen aan die hem van belang lijken voor
de herziening van de Code pénal, waarmee
men momenteel bezig is. Humanisering acht
hij noodzakelijk, maar de gemeenschap hoeft
niet alles te tolereren: ten aanzien van zekere
categorieën van misdadigers is het gezien de
toename van de criminaliteit zelfs geboden,
dat men een hardere houding aanneemt. Naast
liumanisering is dus afschiilcking nodig. Het
allerbelangrjkst vindt de auteur, dat de druk
die men op de burgers uitoefent, niet zô groot
wordt, dat zij liet respect voor de rechtsregels
gaan verliezen.

278
Tartaglione, G. Le misure di prevenzione in
una prospettil’a di difesa sociale.
Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., nr. 6,
november/december 1974, blz. 907-925 (1.).

De preventiemaatregelen die de Italiaanse wet
kent en die bijvoorbeeld kunnen bestaan uit
een verbljfsverbod of meldingsplicht, hebben
altijd betrekking op personen die over het
algemeen nog geen strafbaar feit hebben begaan,
maar die daartoe wel gevaar lopen wegens hun
ongunstige sociale contacten. De auteur wil de
preventiemaatregelen zeker niet uit de strafwet
schrappen, maar de praktische toepassing ervan
moet volgens hem wel worden verbeterd: ze
dienen een positieve inhoud te krijgen door ze
te richten op behandeling en heropvoeding van
en hulpverlening aan de personen in kwestie.
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Ook kan de wettelijke formulering worden
verbeterd en de procedure beter geregeld.

279
Trechsel, S. Die Entwickiung der Mittel und
Methoden des $trafrechts.
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht,
90e jrg., nr. 3, 1974, blz. 271-289.

Vanuit historisch perspectief komt de schrijver
tot de conclusie, dat de staat door zijn straf-
rechtspleging wraakoefening voorkomt jegens
hen, die de heersende vrede hebben verbroken.
Het uitgangspunt dat straf wraak vervangt is in
strijd met de theorieën over speciale preventie.
Het is geen taak van het strafrecht de dader
te resocialiseren. De ontwikkeling van het
strafprocesreclit is en wordt sterk mede
bepaald door het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens, dat formele waar
borgen voor de verdachte in het strafproces
bevat. De schrijver besteedt aandacht aan de
denkbeelden over het twee-fasenproces, waar
bij het vaststellen van de schuld en het bepalen
van de vereiste sanctie van elkaar worden
gescheiden. Hij wijst deze ideeën af omdat een
puur schuidstrafrecht diepgaande onderzoeken
in de privé-sfeer van verdachten niet vereist.
De auteur besluit met enkele korte opmerkingen
over dc executie van de vrijheidsstraf. Vrijheids
straf is als opvoedkundig middel ondeugdelijk,
het is een groot kwaad, waarvoor als het maar
enigszins kan een alternatief gezocht moet
worden.

260
Walter, M.
Soziate Hilfe und Sozialkontrolte in der
gesetzespolitischen Diskussion.
Monatsschrift für Kriminologie und Straf
reclstsreform, 58ejrg., nr. 1, februari 1975,
blz. 56-67 (B.R.D.).

De auteur bespreekt de discussie die in dc
Duitse Bondsrepubliek op gang gekomen is
over ‘Jugcndhilferecht’ en ‘Jugendkriminal
recht’. Aan de ene kant moet naar zijn mening
aan de delinquente jongeren hulp geboden
worden, aan de andere kant moet de samen
levmg beschermd worden. Een integratie van
beide aspecten in de wetgeving is tot nu toe
mislukt. De schrijver noemt hiervoor een aantal
redenen.

281
Younger, Sir K., R.E. van der Ross e.a.
Symposium on Crime, its causes in en urban
society, and its control through the senteucing
process.
Misdaad, straf en hervorming, 3e jrg., nr. 2,
juni 1974, blz. 4-27 (Z.A.).

In februari 1974 vond in Kaapstad een
symposium plaats over de oorzaken van
misdaad in de stedelijke gemeenschap en over

de beheersing ervan door middel van de straf-
rechtspleging. De redactie geeft een verkorte
weergave van de lezingen die op dit symposium
door een vijftal schrijvers werden gehouden.

282
Zupanéié, B. Criminat taw and its influence
upon normative integration.
Acta criminologica, 7e jrg, januari 1974,
blz. 53-106 (C.).

Dit artikel is een beschouwing over de functie
van het strafrecht en de strafrcchtspleging
ten aanzien van norm atieve integratie en
anomie. De schrijver definieert normatieve
integratie als een maatschappelijk proces in
het kader waarvan maatschappetijke normen
geaccepteerd worden. Anomic is het tegendeel
van normatieve integratie, maar heeft slechts
vanuit de optiek van het lteerscnde normatieve
systeem de betekenis van normloosheid. De
schrijver onderzoekt enkele voorwaarden
waaronder het strafrecht van invloed kan zijn
op normaticvc integratie. Hij gaat daartoe eerst
in op enkele straftheorieën en de psychologische
en sociologische aspecten van normatieve
integratie. De schrijver komt tot de conclusie,
dat er al ecn zekere graad van normatieve
integratie aanwezig moet zijn, wil het strafrecht
dat proces kunnen versterken of ondersteunen.
Strafrecht kan geen levensvatbare normen
creëren als die geen verband houden met
essentiële maatschappelijke behoeften. Als
zo’n verband wel bestaat kan strafrecht
processen die tot anomic leiden inperken.
Strafrecht is in dit opzicht echter machteloos
als het de belangen van de ene groep tegenover
die van de andere moet beschermen.
Met literatuuropgave.

Criminologie

283
Blums(ein, A. Seriousness weights in en index
of crime.
American sociological review, 39e jrg., nr. 6,
december 1974, blz. 854-864.

Een veelvuldig voorkomend punt van kritiek op
de jaarlijks gepubliceerde misdaad-index van de
FBI is, dat hierbij onbetrouwbare weegfactoren
worden gehanteerd. Een door Wolfgang en
Sellin samengestelde index zou beter zijn. De
schrijver vergelijkt de twee misdaadindexen
over een periode van twaalf jaar en
concludeert, dat zij zich bijna volkomen lineair
verhouden, waarmee hij ook de index van
Woifgang en Sellin als onbevredigend meent te
moeten beschouwen. Naar zijn mening moet
er niet gestreefd worden naar één enkele index,
maar moet er gelet worden op overeenkomsten
tussen veelsoortige indexen.
(Zie ook excerpt nr. 164 in nummer 3/1975).
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284
Girmes, D.H. Les effets de la longue peine
d’emprisonnement sur la gravité des infractions
commises par les muttirécidivistes.
Revue pénitentiafre et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 473484 (F.).

Op basis van gegevens over 256 mannelijke
recidivisten is een schaal geconstrueerd met
betrekking tot de ernst van de gepleegde
delicten, ten einde de verschillen die zijn
opgetreden tussen de periode vâôr en na een
lange vrijheidsstraf beter te kunnen meten.
Analyse hiervan leert volgens de schrijver
onder meer dat gemiddeld het aantal
veroordelingen na een lange vrijheidsstraf met
vijftig procent afneemt. Betere resultaten
worden naar zijn mening verkregen bij jeugdige
delinquanten, terwijl bij de ouderen praktisch
geen veranderingen optreden in de criminele
carrière. Er is een duidelijke positieve correlatie
tussen het aantal veroordelingen van een
delinquent v66r en na een lange vrijheidsstraf.

285
Hoffman, P.B., en J.L. Beck. Parole-decision
making: a salient factor score.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 195-206 (U.S.A.).

In dit artikel tvordt de ontwikkeling en validatie
beschreven van een instrument te gebruiken bij
beslissingen over voorwaardelijke invrijh eids
stelling met toezicht. Het instrument voorspelt
de kans op succes van groepen ‘parole’ kandida
ten. Variabelen die gehanteerd worden zijn:
aantal vroegere veroordelingen, aantal
detineringen, leeftijd ten tijde van eerste
detentie, het wel of niet gepleegd hebben van
autodiefstal, wel of geen vroegere parole
intrekking, wel of geen vroeger druggebruik,
opleiding, werkverleden en gezinssituatie.
De correlatie tussen deze variabelen en het
succes van parole was ongeveer 0.28. Een
belangrijke beperking voor het instrument is
dat slechts uitspraken over groepen parole
kandidaten kunnen worden gedaan. Bij
individuele beslissingen kan alleen vastgesteld
worden dat vergelijkbare kandidaten een kans
op succes van bijvoorbeeld zestig procent
hebben. De individuele kans is onbekend.
Met literatuuropgave.

286
Junger-Tas, J. La délinquance agressive des
feunes.
Revue de droit pénal et de criminologie, 54e jrg.,
nr. 7, april 1974, blz. 661-683 (F.).

De schrijfster wil van het onderwerp agressieve
jeugddelinquentie geen politieke of sociale
aspecten behandelen, maar zij beperkt haar
uiteenzetting tot een vraagstelling die op meer
traditionele aspecten betrekking heeft. Zij geeft
een beschouwing over het theoretisch kader van
de agressieve subcultuur en levert hierop kritiek

op grond van empfrisc]s onderzoek. Zij acht een
nieuwe benadering van het onderwerp geweids
criminaliteit noodzakelijk en stelt daartoe een
analyse voor op sociologisch en situationeel
niveau.
Met literatuuropgave.

287
Klein, D. The etiology offemate crime: a review
of the literature.
Issues in criminology, 8ejrg., nr. 2, najaar 1973,
blz. 3-30 (U.S.A.).

De schrijfster geeft een historisch overzicht van
studies over de criminaliteit van vrouwen en
wil hiermee aantonen, dat bijna alle theorieën,
tot nu toe op dit gebied ontwikkeld, nauw
samenhangen met vooroordelen ten aanzien van
mensen die behoren tot een bepaald ras,
geslacht of sociale klasse. Voor het verrichten
van een nieuw soort onderzoek acht zij het
noodzakelijk dat men zich van de vooronder
stellingen der traditionele schrijvers afwendt.
De aandacht moet naar haar mening niet langer
gericht worden op behoeften van de staat,
maar op menselijke noden.
Met literatuuropgave.
Van dit artikel is een bewerking opgenomen op
blz. 210.

288
Knight, B.J., en D.J. West. Temporary and
continuing delinquency.
The Britisls journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 1, januari 1975, blz. 43-50 (G.B.).

Drieëndertig jonge mannen, die delinquent
gedrag opgeven bij het bereiken van volwassen
heid, worden vergeleken met 48 mannen, die
actieve delinquenten blijven. De onderzoekers
kijken naar delinquent gedrag in het verleden,
naar psychologische en sociale observaties en
metingen v66r de tiende verjaardag en naar
redenen die tijdelijke delinquenten opgeven om
er mee op te houden. Er blijken kenmerkende
verschillen tussen beide groepen te bestaan.

289
LeBlanc, M., en Nguyen Thi-Hau. Réactions
sociales â la déviance; one étude exploratoire.
Acta criminologica, 7e jrg., januari/februari
1974, blz. 107-132 (C.).

In Montreal is onderzocht hoe mensen op
afwijkend gedrag reageren. Aan een populatie,
verkregen door een a-selecte steekproef, werd
gevraagd te reageren op een aantal soorten
afwijkend gedrag. Men had een beperkt aantal
mogelijkheden, die liepen van niets doen tot
en met het toepassen van de doodstraf. Ten
aanzien van een groot aantal soorten
afwijkend gedrag reageerde men vaak op
dezelfde manier. Het sterkst was dat het geval
bij vliegtuigkaping, chantage, bomterreur en
diefstal met wapengebruik, waarvoor men
vrijheidsstraf de meest wenseljke reactie vond.
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De schrijvers analyseren de reacties van het
publiek naar gerichtheid, dat wil zeggen, of men
strafrechtelijk of anderssoortig optreden gewenst
vindt. Voorts wordt ondeizocht of de reacties
afwijken van de in wet en rechtspleging
geldende normen, hetgeen wat betreft een
aantal soorten afwijkend gcctrag inderdaad het
geval blijkt te zijn.
Met literatunropgave.

290
Lesieur, 11.11. en P.M. Lehman. Rerneasuring
detinquency: a replication end critiquc.

The British journal of crimînology, 15e jrg.,
m. 1, januaTi 1975, blz. 69-80.

Sinds Sellln en Woifgang ‘The Measurement of
Delinquency’ schreven is de ratio-schaal die zij
in dit boek uiteenzetten door criminologen
gebruikt bij de bestudering van delinquent
gedrag en haat oorzaken. De schrijvers van dit
artikel vragen zich af of de ernst van het
delict in een schaal is uit te drukken en of dit
als dat al mogelijk is een unidimensioneel
verschijnsel is. Bij een onderzoek onder 563
studenten kwamen verscheidene crnstige
tkortkoniingen van de scleial aan het licht.

291
Lôsel. F.. P. Dihig. W. Wüstendorfer e.a. Uber
Zusamrnenhönge z wiselien Merkmalen dt’r
sozialen Uinwelt und der Krbninalitats
belastung jugendlicher Straftâter.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, 57ejrg., nr. 4, augustus 1974,
bla. 198-2 13 (BRD.).

Bij een groep van 928 jeugdige gevangenen
afkomstig uit vijf verschillende jeugd-
gevangenissen, onderzoeken de schrijvers in
hoeverre elementaire gegevens over de sociale
achtergrond samenhangen met de criminaliteit.
Zij maken een index bestaande uit kenmerken
van frequentie van straffen en maatregelen,
zwaarte van straf en gegevens over leeftijden.
De auteurs constateren bij het totaal van de
proefpersonen slechts een minimale correlatie
tussen sociale achtergrond en soort en omvang
van criminaliteit. Voor de afzonderlijke sub-
groepen echter bleken naast een aanzienlijke
correlatie toch ook de structuren specifiek te
zijn.
Met literatuuropgave.

292
Manning, P. Deviance and dogma.
The British joumal of criminology, 15e jrg.,
nr. 1, januari 1975, blz. 1-31.

De schrijver bespreekt de theorie van
etikettering, zoals deze door Lemert, Becker,
Goffman, Matza en anderen inhoud gekregen
heeft. Door simplificatie en ideologische
retoriek heeft de theorie aan waarde ingeboet.
Gepleit wordt voor een oriëntatie op
ertipirische vragen.
Met literatuuropgave.

293
Monohan, J., en L. Cummings. Predictions of
dangerousness as a flinction of its perceived
consequences.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 239-242 (U.S.A.).

Uit recent onderzoek blijkt dat psychiaters en
psychologen de kans op agressief gedrag bij
delinquenten erg overschatten. In dit artikel
wordt één mogelijke verklaring hiervan nader
onderzocht. Deze verklaring gaat ervan uit dat
de overschatting samenhangt met de gevolgen
die het agressieve gedrag van de betrokkene
heeft. Proefpersonen moesten aan de hand van
persoonsbeschrijvingen de mate van gevaarlijk
heid aangeven. De proefpersonen werd mede
gedeeld dat het resultaat van de voorspelling
hetzij een nieuwe psychiatrische opname (50
procent van de proefpersonen) hetzij een
nieuwe gevangenisstraf zou zijn (de andere
50 procent proefpersonen). Het bleek dat
proefpersonen meer geneigd waren iemand als
gevaarlijk te omschrijven wanneer het gevolg
opname dan wanneer het gevolg gevangenis
straf was.

294
Newman, G.R.. D.J. Articolo en C. Trihhing.
Au thoritariaiu.srn. religiosity and tractions to
deeiaucc.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 249-259 (U.S.A.).

In het in dit artikel beschreven onderzoek werd
aan 126 ‘police science’ studenten en 91 andere
studenten een F-schaal en een schaal ter
meting van de houding ten opzichte van
afwijkend gedrag voorgelegd. Tussen beide
schalen bleek in tegenstelling tot de
verwachtingen, geen significante relatie te
bestaan. Evenmin verschilden de twee groepen
wat betreft hun scores op de F-schaal. De
scores op de andere schaal liepen wel uiteen.
De ‘police science’ studenten scoorden hoger,
dat wil zeggen zij waren meer geneigd afwijkend
gedrag te veroordelen. Tenslotte, de mate van
religiositeit stond bij beide groepen niet in
verband met de houding ten opzichte van
afwijkend gedrag. Wel scoorden kerkgangers in
beide groepen hoger op de F-schaal dan niet-
kerkgangers.

295
Portigliatti-Barbos, M. fisico e delinquenza.
Quademi di crimhiologia clinica, l6ejrg., nr. 4,
oktober/december 1974, blz. 461486 (1.).

Sedert de opkomst van de criminele anthro
pologie heeft men gezocht naar de
psychologische, biologische en sociologische
oorzaken van de misdaad, en ook vaak gemeend
deze te hebben gevonden. De schrijver van dit
artikel waarschuwt tegen een te simplistisch
verklaren van het een uit het ander. Bij iedere
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mens Spelen hoogst individuele faktoren mee.
Bovendien zijn de genoemde theorieën
ontstaan binnen gevangenissen, waar altijd
slechts een beperkt percentage van alle
delinquenten verblijft. De auteur geeft een kort
overzicht van de ontwikkelingen en de
huidige stand van genetica, bio-typologie,
hersenanatoinie en -fysiologie, endocrinologie
encyto-genetica (chromosomen-onderzoek).
Hij is van oordeel dat op al deze terreinen nog
te weinig bekend is om stellige uitspraken te
kunnen doen. En zelfs al zou blijken dat men
op grond van de bevindingen van genoemde
wetenschappen de oorzaak van bepaalde
misdrijven kan aanwijzen, dan nog spelen de
persoonlijkheid van de delinquent èn zijn
omstandigheden een grote rol. Ook acht hij
liet probleem van zijn aansprakelijkheid niet
opgeloit met deze verklaringen.

296
Riccio, L.J. Direct deterrence — analysis of the
effectiveness ofpolice patrol and other crime
preven tion technologies.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 207-217 (USA.).

De schrijver bespreekt enkele mathematische
modellen die de relatie tussen preventieve
surveillance en de in een bepaald gebied
gepleegde criminaliteit weergeven. Hij
concludeert onder meer dat het preventieve
effect van de meeste op dit moment toegepaste
surveillance-systemen nihil is. Zelfs
verdubbeling van deze surveillance zal waar
schijnlijk geen effect hebben. Nodig zijn
systemen waarbij men de indruk wekt overal
tegelijk te zijn, door zeer intensieve
surveillance nu eens in de ene wijk en de dag
erna in een andere toe te passen.
Met literatuuropgave.

297
Sue, S., R.E. Smith en G. Gilbert. Biasing effects
ofpretriat publicity on judical decisions.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2, zomer
1974, blz. 163-171 (U.S.A.).

De veronderstelling bestaat, dat publikatie over
een rechtszaak v66r de zitting van invloed kan
zijn op de handelwijze van Openbaar Ministerie
en verdediging en op de uitspraak van de jury.
De schrijvers doen hiernaar een onderzoek en
meten de effecten van de keus van bepaalde
proefpersonen, te weten 102 studenten versus
100 niet-studenten, van het geslacht, van
instructies die de rechter heeft gegeven (een
waarschuwing tegen vooroordeel versus een
neutrale opmerking) en van de aard van het
tevoren gepubliceerde. Het blijkt dat de keuze
van het soort proefpersonen noch de
instructies effect hebben. Publiciteit echter
oefent een sterke invloed uit op het optreden
van de aanklager en de uitspraak van de jury,
in liet bijzonder bij vrouwen. De schrijvers

veronderstellen dat voorafgaande publiciteit
ook ten aanzien van de bewijsvoering een rol
kan spelen.
Met titeratuuropgave.

298
Vinson, T., en R. Hornel. Crime and dis
advantage.
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 1,januari 1975, blz. 21-31

In dit artikel toont de auteur een verband aan
tussen delinquent gedrag in bepaalde wijken en
medische en maatschappelijke problemen die
daar heersen. Van een industriestad in Australië
worden statistische gegevens onderzocht op
negen medisch-maatschappelijke indices, zoals
verblijf in psychiatrische inrichtingen, opvoed
kundige problemen, economische achterstelling,
delinquent gedrag, echtscheiding en gezond
Iseidsaspecten. De sclsrijver geeft aanwijzingen
voor een oplossing.
Met literatuuropgav.

299
Werner. E. Psychologica? and ethnic correlates
of interpersonal Ina rurity among detinquents.
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. l,januari 1975, blr. 51-68.

De autetir gaat uit ‘al; Wsren’s formulering
van ontwikkelingsstadia en delinquente sub
typen. ‘Interpersonal maturity’ moet gezien
worden als een algemene ontwikkelingstjn
waarop de meeste personen op een bepaald
tijdstip geplaatst kunnen orden. Hij kijkt
naar het effect van ctlsnische status en
intelligentie op het ‘interpersonal maturity’
persoonlijkheidsp.nroon dat gevonden is. In het
onderzoek werden 934 muinelijke delinquenten
betrokken.
Met literatuuropgave.

Gevangenisween

Zie ook de excerpten nr. 308 en 310

300
Beljean, G. Obseriations mr l’exercise 1973
et premier bilan de l’application du décret do
12 septembie 1972 et de 1 loidu 29 décembre
1972.
Revue penitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 395-420 (F.).

De schrijver geeft een jaarverslag van het
Franse gevangeniswezen over 1973. Hij geeft
informatie over de ontwikkeling van de
gevangenisbevolking, de zelfmoord (pogingen)
en automutilatie, de gevangenisopstanden, de
medisch-psychologische centra, de categorie
langgestraften, de classificatie van de
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delinquenten en de tewerkstelling van de
gedetineerden. Bijzondere aandacht wotdt
geschonken aan twee in 1972 ingevoerde
maatregelen met betrekking tot het tussentijds
verlof voor de gedetineerde en de voorwaarde
lijke invrijheidstelling. De mogelijkheid van
verlof is uitgebreid: in 1973 hebben 7.607
gedetineerden hiervan geprofiteerd tegen
5.463 in 1972. Ook op het terrein van de
voorwaardelijke invrijheidstelling heeft een
liberalisering plaatsgevonden, evenals bij de
toepassing van de semi-invrijheidstelling.
Verder wordt nog stilgestaan bij de executie-
rechters en de gebouwen.

301
Dutheiltet-Lamonthéze, B. Quetquez aspects de
to serni-liberté.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 2, april-juni 1974, blz. 195-218 (F.).

Dit artikel is een beschouwing gewijd aan de
toepassing van de semi-detentie of semi-
invrijheidstelling in het Franse gevangeniswezen.
Het systeem van de semi-detentie houdt in dat
gedetineerden overdag vrijwel normaal deel
hebben aan het maatschappelijk leven, meestal
via het arbeidsproces, maar ‘s avonds terugkeren
naar de inrichting. Met name besteedt de
schrijfster aandacht aan de incongruentie tussen
de betrekkelijke vrijheid overdag en het oude
gevangenisregiem ‘s avonds en in de week-ends
en verder aan de gevaren van een semi-invrijheid
stelling ver van de oorspronkelijke woonplaats
van de gedetineerde. Om tegemoet te komen
aan de bezwaren die aan het systeem, dat op
zichzelf toch een vooruitgang betekent, kleven
stelt zij een aantal verbeteringen voor: wijdere
toepassing van de semi-detentie, scheiding
tussen gewone gevangenissen/inrichtingen en
centra voor semi-gedetineerden; de centra
moeten zich naar haar mening in de nabijheid
van werkgelegenheid bevinden.
Met discussie.

302
Herbst, J., U. Malow, K. Pfuhlmann e.a.
Argumente zu Zielen des Strafvollzuges und
zum Modeli eines Behandlungsvollzuges.
Monatsschrift fûr Kriminologie und Strafrechts
reform, S8ejrg., nr. 1, februari 1975, blz. 25-40
(B .R.D.).

Als het gaat om hervormingen in het gevangenis
wezen wordt vaak beweerd dat de publieke
opinie een voorkeur heeft voor een traditioneel
denken over straf. In dit artikel zijn de
resultaten neergelegd van een empiiisch
onderzoek naar de doeleinden die het publiek
associeert met gevangenisstraf en naar de mate
waarin het publiek bereid is om behandelings
methoden als hoofddoel te zien van hechtenis.
Hiertoe zijn 200 a-select gekozen personen uit
eén stadsdeel in Hamburg ondervraagd. Hoewel
een ‘harde aanpak’ door de meesten wordt

voorgestaan, lijkt de publieke opinie toch
therapeutische maatregelen op groter schaal te
accepteren dan in het algemeen aangenomen
wordt.

303
Loiacono, G. II rico3’ero dei detenuti in luoghi
esterni di cura.
Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., nr. 6,
november/december 1974, blz. 927-939 (1.).

Men is momenteel in Italië bezig de medische
diensten binnen de gevangenis te herorganiseren.
In verband daarmee stelt de auteur de vraag hoe
het komt dat zoveel gedetineerden gedurende
lange perioden in ziekenhuizen buiten de eigen
gevangenis worden opgenomen. Een dergelijke
opname geschiedt vaak op initiatief van de
autoriteiten. De gevangenisarts gaat tot over
plaatsing over wanneer de eigen voorzieningen
niet voldoende zijn. In de praktijk doet hij het
volgens de schrijver op vaak aanvechtbare en
subjectieve gronden. Een beslissing als deze zou
volgens hem door een team moeten worden
genomen, na uitvoerig overleg, op objectieve en
uniforme gronden. De huidige toestand is vooral
te herleiden tot een gebrek aan contact en
samenwerking tussen gevangenis en ziekenhuis
en gebrek aan controle. Dit alles moet in elk
geval worden verbeterd en verder dienen de
opnames zoveel mogelijk plaats te vinden in de
regionale clinische centra van het gevangenis
wezen; daar is meer bewaking en de samen
werking is uiteraard hechter. Een opname in
zo’n clinisch centrum mag naar de mening van
de schrijver alleen plaatsvinden wanneer dat
werkelijk nodig is. Hij wil al deze zaken
opgenomen zien in het nieuwe Reglement.

304
Poïrier, R. Des i’isiteurs de prison, pour quoi
faire?
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 2, april-juni 1974, blz. 311-316 (F.).

Het verschijnsel van (vrijwillige) bezoekers van
gevangenen/gedetineerden dateert al van jaren
her. Wat is de functie van deze bezoekers in het
moderne gevangeniswezen? Behalve het uiting
geven aan een stuk solidariteit zijn deze
bezoekers ook behulpzaam bij het slechten van
de drempels tussen inrichting en buitenwereld.
Zo worden de laatste tijd met name bezoekers
gerecruteerd die bereid zijn onderricht te geven
aan individuele of groepen gedetineerden.

305
Taittinger, J. Conseil supérieur de l’administrati
pénitentiaire.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98ejrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 385-393 (F.).

Het beleid van het Franse gevangeniswezen zal
volgens de Minister van Justitie de komende
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jaren vooral op de volgende onderwerpen
gericht moeten tvorden:
ontwikkeling van de mogelijkheden van de
behandeling van delinquenten in de vrije maat
schappij, zoals de maatregelen van voorwaarde
lijke veroordeling en rechterlijk toezicht,
aanpassen van inrichtingen aan de behoeften,
want de steeds verdergaande individualisering
vereist steeds meer en verschillende voorzieningen
en een gericht personeelsbeleid voor opleiding
en werving van de diverse kaders in het
gevangeniswezen.

306
Veno, A., M. O’Sullivan, H.V.S. Peeke en
I.R. Tulier. L ‘influenza del carcere sulta
condo tta riolenta.
Quadeni di criminologia clinica, l6ejrg., nr. 4,
oktober/december 1974, blz. 523-536 (1.).

Sinds detentie een vorm van straf is, heeft het
zin te onderzoeken of deze straf de delinquent
vooruit helpt. Gezien het grote percentage
recidive onder ex-gedetineerden zijn velen zich
gaan afvragen of het niet mogelijk is dat
detentie de delinquent juist schaadt. Naar
aanleiding van gewelddadig gedrag van
gedetineerden, met name bij gevangenis
opstanden in de U.S.A., heeft men daar onder
zocht in hoeverre het verblijf in een
strafmrichting van invloed is op de delinquenten.
Daarbij dient men volgens de schrijvers te
beseffen dat in elke gevangenis veel invloed
uitgaat van degenen die er wegens gewelds
misdrijven zitten, en dat deze gedetineerden
veel respect genieten bij de anderen en niet
door hen worden belaagd en gehinderd.
Degenen die dit respect niet genieten, worden
vaak wel belaagd en gehinderd en dat is volgens
de auteurs zeker een van de verklaringen van
het feit dat bij onderzoekingen is gebleken dat
gedetineerden zich bij wangedrag en opstanden
anders en wel tegengesteld gedragen aan wat
men zou verwachten op grond van het gedrag
dat hen in de gevangenis deed belanden. Het
onderzoek wees bovendien uit dat alle gedeti
neerden die al meer dan eens hadden gezeten,
steeds gewelddadiger misdrijven waren gaan
plegen. De oorzaak van dit alles is volgens de
auteurs te zoeken in de ‘prisonization’, een
complex van negatieve invloeden van het
gevangenis-bestaan, zowel in het heden als voor
de toekomst.

Reclassering

Zie ook excerpt nr. 306

307
Breda, R. Criminatitâ e fattori criminologici.
Quaderni di criminologia clinica, l6ejrg., nr. 4,
oktober/december 1974, blz. 507-522 (1.).

Sedert ongeveer anderhalve eeuw zoekt men
de oorzaak van criminaliteit nu eens in het
individu, dan weer in zijn omgeving; de
opvattingen en theorieën wisselen elkaar soms
af maar kunnen, in gematigde vorm, ook
samengaan. De auteur vraagt zich af of er ook
een derde mogelijkheid zou kunnen bestaan.
Hij ziet daarvan iets in hetgeen Bandini en
Gatti bij hun onderzoekingen over jeugd-
criminaliteit hebben gesteld: niet zozeer de
oorzaken van crimineel handelen zijn belangrijk
als wel de mechanismen die bij bepaalde
individuen potentieel crimineel handelen op
gang brengen. Het gezin is hier van wezenlijke
betekenis en dat te weten en te beseffen is van
groot belang voor preventie en voor behande
ling van jeugdcriminaliteit. Bij volwassenen ligt
de zaak al zo gecompliceerd dat dit besef niet
meer helpt. Daardoor is het ook zo moeilijk
bij hen de oorzaken aan te geven en de
schrijver acht dat dan ook niet zinvol.
Criminologisch onderzoek bij volwassen
delinquenten kan zich beter richten op hun
houding en opvatting ten aanzien van hen zelf,
hun toekomst, hun gedrag en de maatschappij.
Mensen wier crimineel gedragt voortkomt uit
lijden en uit niet kunnen meekomen met de
rest zijn volgens de schrijver vaak goed te
helpen. Preventie, controle en behandeling
moeten zich op deze zaken richten, zowel
theoretisch als in de praktijk.

308
Corrieu, R. La probation dans le système
françois, zon fonctionnement et zes résultats.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg.,
nr. 3, juli-september 1974, blz. 459467 (F.).

De schrijver bespreekt een proefschrift over de
toepassing van de voorwaardelijke veroordeling
met proeftijd onder toezicht in Frankrijk. Bij
het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt
van interviews van personen onder toezicht en
toezichthoudende instanties en vragenljsten
voor de rechterlijke macht. Wat betreft de
meningen van de onder toezicht gestelden gaf
68 procent de voorkeur aan deze voorwaarde
lijke veroordeling boven een onvoorwaardelijke
straf, maar tevens tvas de meerderheid niet
gelukkig met het systeem van na te leven
voorwaarden gedurende de proeftijd. Een van
de belangrijkste conclusies van de dissertatie is
echter dat slechts vijf procent van de
veroordelingen tot een vrijheidsstraf
uitgesproken werd als een voorwaardelijke
veroordeling met proeftijd onder toezicht.
Geconstateerd werd ook dat het reclasserings
apparaat zwaar onderbemand is en te weinig
geld krijgt om deze vorm van resocialisering
adequaat te begeleiden.
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309
Deming, R.R. Valence as a measurement of the
effectii’eness of pro bation officer— dien t
relationshïp.
Journal of crinjinal justice, 2e jrg., nr. 2,
zomer 1974, blz. 157-162 (U.S.A.).

De schrijver verwacht dat de primaire groep, die
reclasseringsambtenaar en cliënt geacht worden
te gaan vormen, bijdraagt tot de socialisatie
van de cliënt. Hij legt uit wat met het begrip
primaire groep wordt bedoeld en past de
Relation Valence’ schaal toe op vijf
reclasseringsambtenaren en twintig delinquente
jongens op een kinderrechtbank in een
Amerikaanse stad, waarmee hij aantoont dat de
vorming van zo’n primaire groep noodzakelijk
is voor een succesvolle (re)socialisatie. Of het
nuttig zou zijn, de persoonlijkheid van
ambtenaar en cliënt op elkaar af te stemmen,
kan uit deze test niet worden afgeleid,
aangezien daarvoor het aantal onderzochten te
gering is. De schrijver noemt ook enkele andere
toepassingsmogelijkheden van voornoemde
schaal.
Met literatuuropgave.

310
Fazio, F. de, 1. Galhani en S. Luberto. Strutture
socio.economiche dette comunitd tocali ed
esiti socio-adattivi nei trattamenti in lihertd.

Rassegna di studi penitenziari, 24e jrg., nr. 6,
november/december 1974, blz. 989-1004 (1.).

De auteurs geven de voorlopige resultaten van
een recent experiment (1969-197 1) in twee
werkinnchtingen in Noord-Italië en voorzien
deze van commentaar. Het experiment betreft
de behandeling in vrijheid van groepjes
gedetineeden tegen wie veiligheidsmaatregelen
zijn uitgesproken. Het gaat in totaal om
ongeveer 300 mannen van wie de gemiddelde
leeftijd ongeveer 40 jaar is. Men vormt kleine
autonome leefgemeenschappen en werkt
overdag in de bouw, de landbouw en de
industrie. De medewerking van de zijde van
werkgevers, mede-arbeiders en bewakend
personeel is optimaal. De leiding streeft ernaar
dat zich bij de delinquenten het vermogen tot
zelf kiezen, tot bewustwording van de eigen
bestaanssituatie en tot wijziging van de eigen
rol daarin zal herstellen. Hoewel liet experiment
nog te jong is om nu al een katamnestisch
onderzoek in te stellen, menen dc auteurs dat
de resultaten bevredigend tot goed zijn. Zij
geven in tabellen cijfers en percentages over
onder andere recidive tijdens het experiment,
vrjgelatenen die ter plaatse blijven wonen en
werken, de duur van liet experiment bij
verschillende groepen gedetineerden en het
soort werk dat zij doen.
Met literatuuropgave.

311
Haffke, 8. Wi,d das ,naterielle Strafrecht vom
dein geplanten Strafvollzu,gsgesetz unterlaujën?
Monatsschrift für K riminologie und Strafrechts
reform, 58e jrg., nr. 1, februari 1975, blz. 40-56
(B. R.D.).

De normale tenuitvoerlegging van straf zal in
de Duitse Bondsrepubliek in de toekomst een
in wezen therapeutische behandeling zijn.
Hierdoor onstaat volgens de schrijver een tegen
strijdigheid tussen enerzijds de veroordeling,
waarbij uitgegaan wordt van de eigen
verantwoordelijkheid van de dader, en de
tenuitvoerlegging van de straf, waarbij een
niet-geslaagd socialisatieproces als uitgangspunt
genomen wordt. Dit is volgens hem een weerslag
van een tegenstrijdigheid die leeft binnen de
publieke opinie. tn de theorie van het strafrecht
zou deze tegenstelling blootgelegd moeten
worden en door sociale actie overwonnen
moeten worden.
Met literatuuropgave.

312
Kiessling, .1. Volunteers in corrections: an
ecologicat ino de!.
Canadian journal of criminology and correction
17e jrg., nr. 1. januari 1975, blz. 20-34.

Met betrekking tot het vrijtvilligcrswerk in de
reclassering zijn er verschillende theorieën over
een juiste werkwijze. De schrijver acht deze wel
waardevol maar is van mening, dat zij
geïntegreerd moeten worden in één ecologisch
model, dat hij uitvoerig bespreekt. Het belang
rijkst is volgens hem, dat men in de vrijwilligers
hulp de delinquent niet uit zijn maatschappelij
con text haalt en een individuele therapie op
hem toepast, maar dat men de nadruk legt op
de gecompliceerde werkelijkheid, waar hulp
verlening in een veel breder kader geboden is.

313
Kowitz, G.T., W.H. Graves en G.B. Dronbergcr
Changing approaches to correctiona
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 2,
zomer 1974, blz. 173-175 (U.S.A.).

In Amerika ontwikkelde men een nieuw,
trainitigsprogramma voor reclasseringsambtenat
waarbij de nadruk ligt op een positieve uilosofl
ten aanzien van de reclassering, met de bedoeli
een attitudeverandering jegens gedetineerden
teweeg te brengen. De schrijvers meten deze
veranderingen met behulp van vragenljsten die
zij de deelnemers aan het programma voor en t

de training laten invullen. Hun houding
vergelijken zij met die van studenten die in een
gevangenis stage hebben gelopen. Zij
constateren een significant verschil in attitude
voor en na de training bij de ambtenaren en
alleen ervhbr ook tussen ambtenaren en
stagiaires onderling.
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Psychiatrische zorg

314
Macphail, D.S., en M. Cox. Dynarnic psycho
therapy with dangerous patienta
Psychothetapy and psychosomatics, 25e jrg.,
nr. 1-6, 1975, blz. 13-19 (Zw.).

De zogenaamde dynamische psychotherapie
vindt haar oorsprong in Wenen en Zürich. De
schrijver bespreekt hoe deze wordt toegepast in
een maximaal beveiligde inrichting waarvan de
patienten te gevaarlijk zijn voor normale
psychiatrische inrichtingen of voor de
gevangenis. De psychotherapeut heeft er contact
met alle niveaus van de staf, terwijl de patienten
die hij e1iandelt, aan hem zijn opgedragen door
één van de zes verantwoordelijke psychiaters.
De schrijver noemt een aantal consequenties van
deze werkwijze, zowel voor de individuele als
voor de groepstherapie.
Met literatuuropgave.

Kinderbescherming

315
Hotmes, S.A., C. Barnhart, L. Cantoni e.a.
Working with the parent in child-abuse cases.
Social casework, S6ejrg., nr. 1,januari 1975,
blz. 3-12 (U.S.A.).

Negen case-workers richtten een werkgroep op
om het probleem van de kindermishandeling te
bestuderen. De schrijvers geven de ervaringen
van deze groep weer en doen op grond daarvan
aanbevelingen voor de bejegening van mis
handelende ouders. Een eerste vereiste is volgens
hen dat de caseworker een goede relatie met de
ouders opbouwt. Hij moet voortdurend laten
merken dat hij hen accepteert, aangezien er
dikwijls sprake is van ernstige mindenvaardig
lieidsgevoetens en proberen begrip op te brengen
voor de woede-aanvallen. Naast een begeleidende
en opvoedende taak moet de caseworker ook het
sociale isolement waarin dergelijke ouders vaak
leven trachten op te heffen. Pas als de toestand
werkelijk onhoudbaar wordt, moet naar de
mening van de schrijvers het kind van zijn
ouders worden gescheiden.

316
Müller-Dietz, II. Jugendgerichtsbarkeit und
Soziatarbeit.
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts
reform, S8ejrg., nr. 1, februari 1975, blz. 1-25
(B.R.D.).

Binnen de kinderrechtspraak zal list sociale
werk de jeugdigen aan de ene kant moeten
helpen zich aan de maatschappij aan te passen,
aan de andere kant moet het de jeugdigen
mogelijkheden geven voor persoonlijke

ontwikkeling en hen gedragsalternatieven bieden.
Deze tegenstelling tussen controle en hulp kan
volgens de schrijfster opgelost worden wanneer
men voorrang geeft aan sociaal-pedagogische
inzichten bij de gang van zaken tijdens het
proces van jeugdigen, bij het nemen van maat
regelen tegen de jeugdigen en bij de functie-
verdeling tussen verschillende specialisten.
Stigmatisering moet vermeden worden. De
auteur noemt mogelijke oplossingen voor het
probleem.
Met literatuuropgave.

317
Weber, R. Jugendgerichtshilfè und Jugend
besvöhrungshitfe.
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugcndwohl
fahrt, 61e jrg., nr. 9, september 1974,
blz. 398401 (BRD.).

De rechtsbijstand aan jeugdigen is iets anders
dan de reclassering onder jeugdigen. Aan de
hand van voorbeelden uit de praktijk tracht
de schrijver de onderlinge samenwerking en
het gemeenschappelijke daarin te verduidelijken.
Hij acht de regeling tot op zekere hoogte
bevredigend, maar in sommige gevallen werken
beide instanties volgens hem langs elkaar heen,
of zijn ze tegelijkertijd met hetzelfde bezig.
Hieraan moet naar zijn mening bij de
doorvoering van nieuwe maatregelen een einde
komen en bovendien vergt de specifieke
geaardheid van strafvoltrekking en rechts-
bijstand aan jeugdigen een bejegening door
bekwame en ervaren personen.

318
Weinschenk, R. Der Erziehungsplan for das
Heirn kind.
Jugendwohl, S5ejrg., nr. 10, oktober 1974,
blz. 349-362 (B.R.D.).

Een opvoedingsplan voor kinderen in tehuizen
werd toegepast op drie kinderen in een Duits
tehuis. De schrijver stelt zich de vraag, in
hoeverre planning bij de opvoeding mogelijk is.
Hij bespreekt het hier toegepaste plan en gaat
na hoe dit werd geformuleerd en verwezenlijkt.
Volgens hem heeft het opvoeden volgens een
bepaald plan zeer veel voordelen en hoewel het
hier toegepaste nog niet ideaal is, moet het
toch worden beschouwd als een stap in de
goede richting.

319
Ultrich, II. Quo vadis Jugendgerichtshilfe?
Zentralblatt fOr Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, 6lejrg., nr. 9, september 1974, blz. 389-
394 (B.R.D.).

In Duitsland werd een wetsontwerp gemaakt
voor rechtsbijstand aan jeugdigen. Dit stelt als
eis dat rechtsbijstand in de toekomst alleen nog
wordt gegeven door geschoolde krachten, op
wie tevens de plicht rust bij de behandeling ter
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terechtzitting aanwezig te zijn. In Baden
Württemberg wilden de betrokken krachten
zich nauw aaneensluiten, hetgeen echter niet de
goedkeuring van het districtsbestuur kon
wegdragen. Dit acht de schrijver een kwalijke
zaak, aangezien volgens hem de doelstellingen
van de wet alleen door zulk een nauwe samen

werking verwezenlijkt kunnen worden.

Politie

van geheime agenten, die door autoriteiten
worden gebruikt in reactie op sociale bewegingen.
Naar zijn mening is over dit onderwerp nog
weinig bekend. Hij onderzoekt achtergronden
en motivatie van de geheime agent. Ook gaat
hij na hoe deze zich inwerkt in organisaties en
hoe zijn rol zich kan gaan wijzigen in die van
agent-provocateur. De auteur bespreekt de
effecten van het gebruik van dergelijke
agenten en doet suggesties voor verder onder
zoek op dit gebied.
Met literatuuropgave.

320
Klyman, F.1., en J. Kruckenberg. A methodology
for assesing citizen perceptions of pot ice.
Journal of criminaljustice, 2ejrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 219-233 (U.S.A.).

In een onderzoek waarbij de opvattingen van de
bevolking van Wichita over de politie werden
vastgesteld, ontwikkelden de onderzoekers een
schaal. Deze bestaat uit een negental uitspraken:
De respondenten gaven op een zeven-punt-schaal
aan in hoeverre zij het met die uitspraken eens
waren. In een variatieanalyse werd de invloed
van ras en dogmatisme vastgesteld. Het bleek
dat niet-blanken negatiever oordeelden over de
politie dan blanken. De mate van dogmatisme
hing niet samen met het oordeel over dc politie.
Met litcratuuropgave.

321
McEwen, T., en R.C. Larson. Patrol planning in

the Rotterdam police departnent.
Journal of criminal justice, 2e jrg., nr. 3, herfst
1974, blz. 235-238 (U.S.A.).

In dit artikel wordt beschreven op welke wÏjze
de Rotterdamse politie sinds enige jaren bezig
is een systeem van surveillance-planning op te
zetten. Gebruik wordt gemaakt van een door
Larson ontworpen mathematisch model met

betrekking tot aanrijdtijden. Assistentie-
verzoeken worden ingedeeld naar prioriteit.
Met behulp van een computerplanning systeem
(APIS) wordt het aantal benodigde surveillance
wagens voor een bepaald district berekend.
Basisgegevens voor dit planningsysteem zijn
meldkamerkaarten en gegevens over verkeers

ongevallen en gepleegde criminaliteit. Bij een
tweetal experimenten bleek dat het aantal
benodigde surveillancewagens kon worden
beperkt, waardoor meer preventieve surveillance

mogelijk werd.

322
Marx, G.T. Thoughts on a negtected category
of socwt movement participant: the agent-
pro vocateur and the informant.
American journal of sociology, 80e jrg., nr. 2,
september 1974, blz. 402442.

De schrijver geeft een verhandeling over de rol

Drugs

323
Kreuzer, A. Drogen-Scene und polizeiliche
Drogenkontrolle.
Monatsschrift für kriminologie und Strafrechts

reform, 57e jrg., nr. 4, augustus 1974,
blz. 214-238 (B.R.D.).

De schrijver baseert zijn studie op onder
vragingen van zwaarverslaafde druggebruikers
in verschillende instellingen en op participerende
observaties in politiebureaus. Er is volgens hem
sprake van een wederzijdse invloed van politie
controle en de drugscene. Hij geeft een overzicht
van dc structuur en ontwikkeling van het drug
beleid van de politie en onderzoekt de
intensiteit, strategie en taktiek van de
uitgeoefende controle, waarbij de aandacht
speciaal gericht wordt op niet door het recht
gewaarborgde en gestructureerde aspecten van
het vervolgingsbeleid. De nauwste contacten
tussen politie en drugscene blijken tot stand te
komen via een vertrouwensman of informant
uit de drugscene dan wel via een infiltrant van
de politie.
Met titeratuuropgave.
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