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Geweldpleging 
zonder morele 
weerstanden* 

HET GEWELDPROBLEEM 

De pogingen tot volkerenmoord 
betekenen een enorme uitdaging ten 
aanzien van ons denken over de mense-
lijke aard en de maatschappij, zowel 
vanuit moreel als vanuit sociaal-
psychologisch oogpunt. Vooral denk-
beelden uit de sociale psychologie kunnen 
onslielpen bij de pogingen tot het verkrijgen 
van inzicht en kunnen licht werpen op de 
vraag 'hoe zulke dingen mogelijk zijn'. 

Kenmerken van gesanctioneerde 
massamoorden 

Het gaat ons om meedogenloos en vaak 
systematisch massaal geweld, dat gericht 
is tegen weerloze burgers. We denken in 
de eerste plaats aan de wreedheden van 

* Oorspronkelijke titel: Violence without moral 
restraint. 
In: The journal of social issues, 29e jrg., nr. 4, 
1973, blz. 25-61. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 137 in nr. 3, 1975. 

door Herbert C. Kelman 

de nazi's tegen de joden en van de 
Verenigde Staten in Vietnam, maar 
verder ook wel aan terroristische acties, 
bomaanvallen en dergelijke. De vraag is 
voor de sociaal-psycholoog: Wat zijn de 
omstandigheden waaronder normale 
mensen ertoe komen zulke daden van 
massaal geweld voor te bereiden, te 
bevelen, te begaan of te vergoelijken? 
Voordat we trachten hierop een 
antwoord te geven moeten we nagaan wat 
de speciale kentherken zijn van dit soort 
gewelddaden vergeleken bij andere 
vormen van georganiseerd geweld. Twee 
kenmerken zijn typerend en dat zijn het 
kader waarin het geweld wordt gepleegd 
en het doelwit ervan. 

Het kader 

De gesanctioneerde slachtpartijen waar 
we hier mee te doen hebben vinden 
plaats binnen het kader van een totaalplan 
dat opgemaakt is om alle mensen of een 
deel ervan te vernietigen, die behoren tot 
een bepaald yolk, ras of geloof. Een 
dergelijke politiek kan bewust gericht zijn 
op het systematisch uitroeien van een 
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bevolkingsgroep als doel op zich, maar 
kan ook gericht zijn op een elders 
gelegen clod, waartoe het decimeren van 
grote bevollcingsdelen als aanvaardbaar 
middel wordt gebruikt. 

Het doelwit 

Len tweede kenmerk van het soort geweld 
waarover we het hebben is dat het gericht 
is tegen groepen die zelf goon dreigemen-
ten hebben geuit noch betrokken zijn 
geweest bij vijandige acties tegen de 
geweldplegers. Gewoonlijk zijn het 
groepen die fysiek zwakker zijn. Men zou 
kunnen zeggen dat de slachtoffers het 
geweld uitlokken door wat zij zijn, niet 
door wat ze gedaan hebben. 

Bovengenoemde kenmerken bieden enige 
duidelijke aanwijzingen voor de 
psychologische omgeving waarin 
gesanctioneerde massamoorden voor-
komen. Terwij1 men geweldpleging 
meestal het gemakkelijkst kan recht-
vaardigen wanneer het wordt aangewend 
als verdediging tegen een aanval of een 
dreigende aanval, is hier van een morele 
rechtvaardiging geen sprake. In het geval 
van gesanctioneerde massamoord is er 
gden omstandigheid te noemen die in het 
normale geval wordt geacht enige mate 
van morele rechtvaardiging te bieden. Dit 
hoeft niet te betekenen dat degenen die 
deelnemen aan de gewelddadige actie 
deze zelf als ongerechtvaardigd zouden 
moeten zien. Waar het om gaat is dat de 
omstandigheden die de meeste mensen 
(ook de geweldplegers) gewoonlijk 
zouden beschouwen als noodzakelijk 
voor de morele rechtvaardiging van 
gewelddadige acties, in deze situaties niet 
aanwezig zijn. 

Drijfveren in de richting van het geweld 

Kan men bij doze massamoorden 
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psychologische drijfveren onderkennen 
die zo machtig zijn dat ze de morele 
weerstanden die normaal de geweld-
pleging zouden verhinderen, overwinnen? 
Hiertoe kan men in de eerste plaats 
zoeken naar psychologisch gesteldheden 
bij degenen die aan de daden meedoen. 
Er is echter geen bewijs voor dat het 
merendeel van doze mensen sadistische 
neigingen heeft. Veel van het sadistisch 
gedrag kan integendeel het best 
begrepen warden als eon gevolg van de 
deelname aan het massale geweld, veeleer 
dan als een drijiveer. 
Len betere benadering is om zekere 
karakterologische thema's to zoeken die 
in een bepaalde cultuur overheersend 
zijn. Eon voorbeeld daarvan is de analyse 
van Fromm (1941) over de aantrekkings-
kracht van het nazisme in termen van 
overheersing van sado-masochistische 
tendensen, vooral onder de Duitse lagere 
middenklasse uit de oorlogstijd. Hoe 
algemeen zulke tendensen ook kunnen 
zijn, het lijkt aannemelijk dat ze veeleer 
de mensen ertoe brengen om mee to 
doen aan gesanctioneerde slachtpartijen 
pas als de gelegerdieid zich voordoet, dan 
dat het op zichzelf zulke motiverende 
krachten zijn. Evengoed kan men stollen 
dat grote frustraties onder de bevolking 
het kiezen van geweld weliswaar 
bevorderen, maar toch niet veroorzaken. 
Eon dergelijk gezichtspunt zou 
overeenkomen met de theorie van 
Bandura (1973) over de verhouding 
tussen frustratie on agressie. Eon derde 
benadering is, de relatie to onderzoeken 
tussen de plegers on de doelwitten van 
het geweld. Is or sprake van een folio 
haat? Dat iijk niet zo to zijn, want vaak 
is juist de koele on zakelijke manier van 
optreden opvallend. loch kan men niet 
spreken van geweld zonder vijandigheid, 
want haat on woede spelen wel degelijk 
eon voorname ml bij gesanctioneerde 
moordpartijen. Doze haat echter lijkt 
niet zozeer de oorzaak to zijn van het 



• gewelddadig optreden; als wel het gevolg. 
De uitingen van woede dienen ter 

• verklaring en rationalisatie voor de 
daders en helpen het geweld te 
bekrachtigen, te handhaven en te 
verscherpen. 
We zien dat het uitroeien van 
gesanctioneerde massamoorden voorals-
nog Met genoegzaam kan worden 
verklaard uit het bestaan van 
psychologische drijfveren. De voor-
naamste instigators zijn afkomstig uit 
het politieke proces, niet uit neigingen 
tot geweld als zodanig. Het punt dat om 
psychologische analyse vraagt is waarom 
zoveel mensen bereid zijn mee te doen 
aan het uitmoorden van weerloze 

We moeten ons niet richten op 
factoren die de sterkte van 
stimulerende krachten vergroten, 
maar op factoren die de sterkte 
van remmende krachten doen 
afnemen 

slachtoffers. Om hierop een antwoord te 
vinden moeten we ons niet richten op 
factoren die de sterkte van stimulerende 
krachten vergroten, maar op factoren die 
de sterkte van remmende krachten doen 
afnemen. 

HET VERLIES VAN WEERSTANDEN 

We bespreken drie processen die met 
elkaar in verband staan en die leiden tot 
het verzwakken van morele remmingen 
ten aanzien van geweld: autorisatie, 
`routinisering' en dehumanisering. 

Autorisatie 

Gesanctioneerde massamoorden komen 
per defmitie voor in het kader van een 
autoritaire situatie. De structuur hiervan 
is zodanig, dat de morele beginselen die 
in het algemeen de menselijke relaties 
beheersen Met van toepassing zijn. Het 
feit dat daden van geweld geautoriseerd 
zijn lijkt een automatische recht-
vaardiging ervoor met zich te brengen. 
Het individu heeft voor zijn gevoel geen 
andere keus dan de bevelen op te volgen, 
mits hij natuurlijk de wettigheid van de 
bevelen accepteert en van de autoriteit 
die deze geeft. Een gevolg hiervan is dat 
hij zichzelf niet langer verantwoordelijk 
acht voor de gevolgen van zijn daden. 
De gebeurtenissen in My Lai bijvoorbeeld 
suggereren een gerichtheid op het gezag, 
die berust op blinde gehoorzaamheid aan 
bevelen van hogeraf zonder dat het ertoe 
doet hoe destructief de opgedragen 
acties zijn. Zulk een blinde gehoorzaam-
heid wordt vooral aangemoedigd in het 
leger, maar geeft ook een ideologische 
gerichtheid aan die onder de gewone 
bevolking wijdverbreid kan zijn. Bij grote 
groepen Amerikanen lijkt dat inderdaad 
het geval. Enkele weken na de 
veroordeling van luitenant Calley zei 
51 procent van een groep ondervraagde 
Amerikanen dat ze zijn bevelen zouden 
hebben opgevolgd. Slechts 33 procent 
zou dat niet hebben gedaan. De eerste 
groep lijkt het gevoel te hebben dat het 
individu geen keus heeft tegenover 
opdrachten van autoriteiten. De mensen 
uit deze groep maken een scherp 
onderscheid tussen autoritaire situaties 
en intermenselijke situaties in het 
dagelijks leven, die volgens hen elk hun 
eigen morele normen hebben, Zij 
schijnen de verhouding tussen burgers en 
gezagsdragers te zien als zou deze 
geregeld zijn via een stilzwijgende 
overeenkomst. De burger gehoorzaamt, 
de gezagsdrager accepteert de volledige 
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verantwoording voor de gevolgen van 
zijn daden. Men denke in dit verband aan 
het systeem van normatieve integratie 
dat de schrijver elders beschreef. 
Normatief gerntegreerde individuen 
voelen zich opgenomen in een systeem, 
zien zichzelf echter niet als `eigenaars' 
van het systeem maar als `pionnen' die 
verplicht zijn de gevoerde politiek te 
steunen afgezien van hun persoonlijke 
voorkeuren. Deze opvatting kan 
voornamelijk worden verwacht bij leden 
van de werkende klasse en misschien 
van de lagere middenklasse. In elk geval 
suggereren onze gegevens dat de ideologie 
van de blinde gehoorzamheid in verband 
staat met een gevoel van politieke 
onmacht. Merkwaardig is echter dat ook 
officieren en functionarissen op hoge 
plaatsen in de hierarchische structuur zo 
vaak deze blinde gehoorzamheid aan de 
dag leggen. Zij immers behoren zeker niet 
tot de machteloze segmenten van de 
maatschappij. loch schijnen ook zij aan 
te nemen dat de morele overwegingen, 
die in andere situaties wel meespelen, 
voor bevelen van gezagsdragers moeten 
wijken. Hoe wordt de stem van hun 
geweten tot zwijgen gebracht? 
Men zou zich kunnen voorstellen, dat er 
twee manieren zijn waarop processen van 
autorisatie bij topfunctionarissen de " 
morele weerstanden onwerkzaam helpen 
maken: Eisen van het gezag kunnen een 
overheersend plichtbesef oproepen of wet 
een roeping opwekken die boven de 
morele scrupules uitstijgt. Wat het eerste 
betreft gelijkt de reactie op die van de 
normatief geintegreerde burgers. Beide 
groepen geloven dat ze geen andere keus 
hebben dan te gehoorzamen, de 
nonnatief geintegreerden doordat zij zo 
ver verwijderd zijn van de machtskernen 
dat ze zich overweldigd voelen door de 
autoriteiten; de functionarissen doordat 
ze zo dicht bij de machtskernen zitten, 
dat ze zich identificeren met het 
autoritaire systeem en zich opgenomen 
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voelen in de glorie en de rnystiek ervan. 
Als deze analyse juist is, dan is het 
interessant dat de neiging tot blind 
gehoorzamen kennelijk het grootst is bij 
twee extreme groepen: zij die het verst 
verwijderd zijn van de machtskernen en 
zij die er relatief dichtbij zitten. 
Ten aanzien van de roeping kan gezegd 
worden dat de functionarissen soms tot 

De neiging tot blinde 
gehoorzaamheid is kennelyk 
het grootst by hen die het verst 
verwijderd zijn van de 
machtskemen en by hen die er 
relatief dichtbij zitten 

op zekere hoogte een opvatting gaan 
delen van de machthebbers zelf. Deze 
houdt in, dat de autoriteiten een 
hoeveelheid doelstellingen moeten 
nastreven, die boven de regels van 
standaard-moraliteit uitstijgen. De 
functionarissen voelen zich een deel van 
die boven de moraliteit uitstijgende 
onderneming en ze voelen zich ertoe 
verplicht hun morele scrupules ervoor 
opzij te zetten. 
Hoe is het dan gesteld met de macht-
hebbers zelf? Ook zij voelen zich door 
het proces van autorisatie bevrijd van 
morele remmingen. Zij spreken voor de 
staat en de staat is niet onderworpen aan 
een morele wet. Het bevrijd zijn van alle 
remmingen gaat van de staat over op de 
centrale machthebber en deze noemt zich 
slechts haar dienaar. Ook hij zelf 
verwacht te worden bevrijd van persoon-
lijke verantwoordelijkheid, omdat hij als 
hoofd van de staat handelt op gezag van 



hogeraf. Deze hele doctrine is levens-
gevaarlijk, want in feite staat zij de • 
gezagsdragers toe om zonder pardon 
gebruik te malcen van hun machtspositie 
via een appel op een roeping die de 
beginselen van persoonlijke moraliteit 
on tkent. 

Routinisering 

Zodra de eerste stap is genomen, komt 
men in een nieuwe psychologische en 
sociale situatie, waarin de druk om door 
te gaan aanzienlijk is. Neigt men er 
aanvankelijk nog toe weerstand te bieden, 
dan toch nemen die weerstanden al snel 
af door het proces van routinisering 
— door de daad om te vormen tot 
routine, tot mechanische en nauwkeurig 
geprogrammeerde operaties. 
Routinisering heeft twee functies. Ten 
eerste reduceert het de noodzaak om 
beslissingen te nemen en ten tweede 
vergeet de uitvoerder wat hij eigenlijk aan 
het doen is, doordat hij zich meer richt 
op de details van waar hij mee bezig is 
dan op de betekenis ervan. Als het geheel 
in georganiseerd verband gebeurt, 
versterken de verschillende afdelingen 
bovendien bij elkaar de opvatting, dat 
alles volkomen normaal, correct en 
gewettigd is. De gedeelde illusie dat ze 
bezig zijn met iets legitiems helpt de 
deelnemers hun activiteiten verder te 
normaliseren. De aard van de taak wordt 
volledig losgekoppeld van de uitvoering 
ervan. Dit normaliseren is het moeilijkst 
voor hen die steeds weer persoonlijk 
geconfronteerd worden met de werkelijke 
betekenis van wat ze aan het doen zijn. 
Dit probleem wordt meestal opgelost via 
de bekende bureaucratische inventiviteit 
in het taalgebruik. Zo gebruikten de 
Duitsers termen als evacuatie en speciale 
behandeling en de Amerikanen de term 
pacificatie. Deze eufemismen staan de 
deelnemers toe onderscheid te maken 

tussen han daden en gewone moord en 
doodslag. 

Dehumanisering 

Autorisatieprocessen doen de 
gebruikelijke morele overwegingen wijken; 
routiniseringsprocessen verminderen de 
waarschijnlijkheid dat zulke 
overwegingen zich zullen voordoen. Toch 
zijn de weerstanden tegen het 
vermoorden van andere mensen in het 
algemeen nog zo sterk, dat het nodig is 
de slachtoffers te beroven van hun 
menselijke status. Dehumanisering van 
de vijand is een normaal verschijnsel in 
iedere oorlogssituatie. Gesanctioneerde 
massamoorden echter veronderstellen 
een graad van dehumanisering die 
aanzienlijk extremer is. Het argument 
hiervoor was immers niet dat de mensen 
vernietigd moeten worden om wat zij 
gedaan hebben, maar om wat zij zijn. 
Ze moeten gekenmerkt kunnen worden 
als een aparte categorie van mensen die 
om de een of andere reden historisch zijn 
gestigmatiseerd. De stuwkrachten van 
het moordproces zelf vergroten vervolgens 
de neiging van de deelnemers om hun 
slachtoffers te dehumaniseren. Bovendien 
voedt het proces van dehumanisering 
zichzelf, want geleidelijk aan wordt de 
geweldenaar zelf gedehumaniseerd, 
verliest hij zelf zijn gevoel van persoonlijke 
identiteit en zijn gemeenschapszin. Hij 
raakt vervreemd van zijn taak en kan er 
geen afstand meer van nemen. Processen 
van autorisatie, routinisering en 
dehumanisering van het slachtoffer dragen 
dus bij tot het verzwakken van morele 
weerstanden, niet alleen direct maar ook 
doordat zij de dehumanisering van de 
dader bevorderen. Terwijl hij langzaamaan 
de persoonlijke verantwoordelijkheid 
opzij schuift raakt hij het vermogen 
kwijt om als een moreel wezen te 
handelen. 
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Preventie van gesanctioneerde 
massamoorden 

Tenslotte zullen we bezien wat deze 
analyse kan betekenen voor de preventie 
van gesanctioneerde massamoorden. De 
processen van autorisatie, routinisering 
en dehumanisering zijn geworteld in de 
structuur van ons politiek en sociaal 
systeem, zodat we ons daarop zullen ' 
concentreren bij de pogingen tot 
verbetering. We noemen in dit verband 
vijf doelstellingen die onmiddellijk 
voortvloeien uit ooze analyse. 

De gewoonte van blinde gehoorzaamheid 

Om deze gewoonte tegen te gaan zal het 
nodig zijn de voorwaarden te creeren 
voor het ontwikkelen van een politick 
verantwoordelijkheidsbesef onder brede 
lagen van de bevolking, hetgeen op zijn 
beurt een herverdeling van macht met 
zidh zal brengen en een grondige 
hervorming van de mechanismen van 
publieke besluitvorming. De spreiding van 
zeggenschap en verantwoordelijkheid 
zullen het de machthebbers moeilijker 
maken een beroep te doen op 
loyaliteiten en roepingen die zogenaamd 
uitstijgen boven de moraliteit van alledag. 

De normalisatie en wettiging van geweld 

Wat het meest bijdraagt tot de wettiging 

De processen van autorisatie, 
routinisering en dehumanisering 
zijn geworteld in de structuur 
van ons politiek en sociaal 
systeem 
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van geweld is de handhaving van een 
massief en machtig militair apparaat. Ten 
tweede is daar het medium televisie dat 
volgens recent onderzoek zeker een 
verhardende en ontremmende invloed 
heeft. Ten derde kunnen we processen 
van etikettering noemen die het woord 
geweld losmaken van zijn ware betekenis. 
Pogingen tot verbetering moeten de 
vorm aannemen van een voortdurend 
betwisten van opvattingen dat het 
menselijk leven waardeloos zou zijn, dat 
doden een sociaal aanvaardbare en 
fatsoenlijke daad is en dat geweldpleging 
een normale en wettige handeling is. 

De gesanctioneerde omschrijving van 
categorieen slachtoffers 

Zowel in onze maatschappij als in vele 
andere bestaan er opvattingen dat 
bepaalde categorieen van mensen mogen 
worden aangevallen en tot slachtoffers 
van geweld gemaakt. Men denke 
bijvoorbeeld aan negers, protesterende 
studenten of hippies. Om hieraan een 
eind te maken zal elke gelegenheid 
moeten worden aangegrepen om deze 
doelwitten van geweld te individualiseren, 
in de hoop dat ze hun gebrek aan 
identiteit kwijtraken en dat het stereotype 
beeld wordt doorbroken. 

De verheerlijking van geweld 

Deze wordt wel zeer sterk bekrachtigd 
door het traditionele beeld van het 
militaire apparaat als een buitengewoon 
edel en eerbaar geheel. 
De verheerlijking van geweld onder 
soldaten en revolutionaire strijders zou 
wel eens een antwoord kunnen zijn op 
de dehumaniserende ervaringen die zij 
zelf gehad hebben. De trieste ironic is 
helaas dat deze reactie een poging is het 
gevoel van eigenwaarde terug te winnen 
juist door teniet te doen waarnaar men 
zoekt. Geweld wordt ook in veel 



culturen gehouden voor een bewijs van 
mannelijke stoerheid en stoicisme en af 
te zien van geweld betekent een niet 
durven ingaan op de uitdaging zijn 
mannelijkheid te bewijzen. 
Het idee dat doden een heldendaad is en 
een wettige vorm van zelfexpressie moet 
met hand en tand bestreden worden. 
Belangrijker nog is het op de lange 
termijn, .dat we afraken van de stereo-
typen die bij de mannelijke sexrol 
behoren, want deze hebben een ernstige 
dehumaniserende invloed. 

De verbreiding van bovenmensekke 
ideologieen 

Zowel onder de voor- als tegenstanders 
van politieke veranderingen is er sprake 
van een wijdverbreid vasthouden aan 
ideologieen die de concrete gevolgen van 
politieke acties verdisconteren. Zulke 
id.eologieen scheppen de politieke sfeer 
waarin gesanctioneerde massamoorden 
mogelijk worden en bieden automatische 
rationalisaties voor hen die deze massa-
moorden beramen en eraan meedoen. 
Wanneer, waar en in welke gedaante ook 
volkerenmoord ooit wordt bepleit, we 
moeten het onmiddellijk houden voor 
wat het is en onvoorwaardelijk 
veroordelen. 
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Samenwerken 
met sociologen* 

In beginsel vindt de afstand tussen juristen 
en sociologen zijn oorsprong in hun 
verschillende perceptie van de wet. Voor 
sociologen is het den middel om 
menselijk gedrag te reguleren, naast vele 
anderen. Weliswaar een zeer precies 
middel, maar niet het enige. De jurist 
ziet de wet als het middel, dat zich van 
andere sociale controle-mechanismen 
onderscheidt, door haar dwangmatig en 
officieel karakter. Voor hem is de wet 
niet louter een sociale druk, die vastgesteld 
kan worden, maar een instrument dat 
gehanteerd kan worden. Hij onderscheidt 
sociale van wettelijke sancties en 
beschouwt de laatste als ongericht en 
daarmee onvoorspelbaar. Een tweede 
belangrijk verschil ligt in de werkwijzen 
van de jurist en de socioloog. De jurist is 
eerder een doener dan een denker. De 
wet is op bijna elk niveau van de 
maatschappij doorgedrongen met zeer 

• Oorspronkelijke titel: Getting on with 
sociologists. 
In: The British journal of law and society, le jrg., 
nr. 1,20 mei 1974. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt or. 329. 
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gevarieerde normen. Haar werlcing is niet 
alleen een controlerende, maar ligt ook in 
de sfeer van het verlenen van vergunningen. 
Het zijn de rechters en advocaten die voor 
de rechtbank bij tegengestelde vorderingen 
nieuwe gedragsnormen aangeven. Het 
verschil met de sociologen is hier zeer 
groot. Sociologen zijn op reis naar een 
onbekende bestemming, een tocht die 
gaat door de voortdurend verschuivende 
en oneindig gevarieerde grillen van het 
menselijk groepsgedrag. Voor hen is de 
wet interessant vanwege de wijze waarop 
er macht van uitgaat en er sociale relaties 
door worden gedefinieerd en gefixeerd. 
Maar zij zijn toeschouwers van de wet. 
Sommigen van hen kunnen vanuit hun 
betrokkenheid bij het gedrag van andere 
mensen hun beschrijvende onpartijdige 
positie verlaten en zich kritisch opstellen 
tegenover hetgeen zij waarnemen. Zij 
staan dan op gelijke lijn met de juristen 
die verandering nastreven. Maar de 
juristen, zelfs de hervormers onder hen, 
hebben in beginsel de taak het systeem 
draaiende te houden. De hervorming is 
hier een zaak van aanpassing. 
Verder zijn er nog wat minder voor de 



Juristen hebben in beginsel de 
taak het systeem draaiende te 
houden 

hand liggende verschillen aan te wijzen. 
Juristen staan meer onder druk om 
vooraf vastgelegde rollen te vervullen dan 
sociologen, die zich in een academische 
wereld bewegen. Terwij1 juristen een 
lange vakgeschiedenis en een min of meer 
historisch gegroeid zelfbeeld hebben, is 
dit bij de sociologen niet het geval. 
Juristen werken binnen een nauwkeurig 
vastgesteld begrippenapparaat, dat 
veranderingen bemoeilijkt. Sociologen 
bouwen hun begrippenapparaat op bij 
hun wetenschappelijke vorderingen, 
terwijl het door hen op dezelfde wijze 
voortdurend wordt herzien. Juristen 
hebben vaak een gecompliceerde relatie 
tot de overheid, terwijl sociologen ertoe 
neigen zich van overheidsinvloed te 
vrijwaren. 
Gezien de vergelijking is het niet 
verrassend, dat juristen en sociologen 
weinig gelegenheid vinden om met elkaar 
in overleg te treden. De socioloog komt 
eerder in contact met een psycholoog 
dan met een jurist. Toch is het ondanks 
de vele verschillen in de werkwijzen van 
jurist en socioloog zinvol om tot een 
samenwerking te komen. 
Bijvoorbeeld op het niveau van wat men 
zou kunnen noemen de wederzijdse 
dienstverlening. Aan de zijde van de 
wetgeving wordt steeds meer erkend, dat 
de wet een werking heeft als een 
doelgericht instrument van sociale politiek. 
Zo kan de wet dan ook alleen betrokken 
worden op een probleem, als dat probleem 
eerst nauwkeurig gedefinieerd en 
aangegeven is. De jurist en andere beleids-
figuren moeten hiervoor het nodige 

onderzoek laten verrichten. Het zullen 
voornamelijk econometristen of sociaal-
psychologen zijn, die deze gegevens aan 
kunnen reiken. Het is hun inzicht in de 
sociale structuur en groepsinteracties dat 
hen in staat stelt bij te dragen aan het 
stellen van de juiste vragen en het vinden 
van de antwoorden. Zo zijn er 
bijvoorbeeld door sociale wetenschappers 
verschillende onderzoeken gedaan naar 
de sociale relaties binnen industriele 
organisaties, die bij kunnen dragen aan de 
wettelijke regeling van bijvoorbeeld de 
arbeidsverhoudingen. Methodologisch 
zullen dergelijke vruchtbare sociologische 
bijdragen in de vorm van empirisch 
toetsbare conclusies aan de jurist worden 
voorgelegd. Deze conclusies kan hij 
overnemen en dit kan dan leiden tot een 
vergaande ontwikkeling of amendering 
van de wet. 
Andersom zullen de sociologen die zich 
op de wet richten in hun onderzoek, de 
hulp van juristen nodig hebben om 
begeleid te worden bij de weg door het 
juridische veld. 
Op handelingsniveau moet ervoor gepleit 
worden, dat het verschil in de functie van 
juristen en sociologen duidelijk wordt 
ingezien. 
De samenwerking zoals hierboven is 
aangegeven, moet dan ook worden gezien 
als een wederzijdse hulp om de eigen 
werkzaamheden zo goed mogelijk te doen. 
Sociologie is niet de enige discipline 
binnen de sociale wetenschappen die 
deze bijdrage kan leveren, maar voor het 
begrip van de werking van de wet moet 
voornamelijk de sociologie als 
onontbeerlijk worden gezien. Het kennen 
en hanteren van de wet in haar geheel en 
in haar onderdelen is de taak van de wat 
ambivalente groep die men juristen 
noemt. In hun academische studie van 
de wet is hun positie vergelijkbaar met 
die van filosofen, politieke weten- 

' schappers, economen en sociologen. Veel 
van hun inzicht ontlenen zij aan de 

249 



Voor de jurist is het sociologisch 
begrip van afwykend gedrag te 
vaag en te onhanteerbaar 

grote onderzoekers van de mens, zoals 
bijvoorbeeld Plato, Aquinas, Hobbes en 
Bentham. Meer recent richtte men zich 
ook op de Engelse analytische filosofie. 
Maar voorzover zij ernaar streven de wet 
een plaats te geven binnen het gelled van 
de menselijke relaties, zijn zij het meest 
geinteresseerd in de sociologic. De jurist 
die opheldering vraagt van wat hij ziet 
als centraal begrip in de sociologic, de 
maatschappij, kan dan toch teleurgesteld 
worden. In feite is de maatschappij voor 
vele sociologen niet meer dan een decor 
waarvoor de individuen en groepen hun 
rollen spelen. Zo zal de jurist ook niet 
geluklcig zijn met het sociologisch begrip 
van afwijkend gedrag. Het zal voor hem 
te vaag en te onhanteerbaar zijn. loch 
kan hij met behulp van deze studies 
inzicht krijgen in de manier waarop men 
tot het begaan van een misdaad kan 
komen. Andere terreinen waar de 
socioloog opheldering kan verschaffen, 
zijn de werkwijze van de politic en het 
vervolgingsbeleid. Sociologen kunnen 
hier gedragspatronen aantonen. 
De auteur ziet twee zeer voor de hand 
liggende functies van de sociologic voor 
de jurist. Ten eerste, op het niveau van 
de wetgeving, de nadruk die de sociologic 
legt op de ingewikkeldheid van de 
onderling sterk samenhangende menselijke 
relaties. Dit kan als waarschuwing opgevat 
worden tegen zogenaamde gelegenheids-
wetgeving, waarbij men zich de 
verschillende gevolgen hiervan niet 
realiseert. Ten tweede, op het niveau van 
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het begrijpen van de wet, kan de 
sociolbog voorkomen dat de wet te 
geisoleerd wordt gezien, door haar te 
plaatsen tussen andere controlesystemen. 
Er schuilt echter ook een zeker gevaar in 
de liaison van jurist met de sociologic. 
Zoals Philip Selznick zegt: 'Met het 
sociologische perspectief loopt men het 
risico het begrip van de wet op te lossen 
in ruimere begrippen zoals sociale 
controle en sociale orde'. Het idee van de 
zogenaamde levende wet' (living law) 
omvat alle reguleringsmechanismen van 
het groepsleven en biedt dan ook geen 
houvast voor de onderscheiden wettelijke 
regels. 
Als twee taken van de rechtsgeleerdheid 
kan men wel aangeven: Het afgrenzen van 
'de wet', door na te gaan wat men onder 
het criterium `wettelijk' moet verstaan 
en daarnaast de innerlijke structuur van 
de wettelijke orde (legal order) onder-
zoeken. De auteur acht een eerste vereiste 
voor de jurist om verder goed met 
sociologen te kunnen samenwerken, dat 
deze duidelijk afbakent wat moet worden 
verstaan onder de aard van de wet en de 
structuur van de wettelijke orde. 
Een vergelijkbaar vereiste, dat het 
juridisch begrip 'wet' moet worden 
afgebakend, maar niet mag worden 
geisoleerd, geldt in het vlak van het 
rechtsonderwijs. Hier heeft men het 
dilemma, dat enerzijds de studenten voor 
een goed inzicht in de plaats en de 
werking van de wet verzeild raken in het 
moeras van sociale, politieke, economische 
en morele studies en anderzijds tijd 
nodig hebben om bekend te raken met 
de regels van het contract, het bestuur, 
de strafwet en dergelijke. Als een uitweg 
uit het dilemma ziet de auteur een 
studievak, waarvan de inhoud niet wordt 
bepaald door de vereisten die betrekking 
hebben op de externe organisatie, maar 
waarin het ideologische element van het 
begrip 'wet' en het gebruik van 
verschillende juridische begrippen 



Samengestelde cursussen waarin 
zowel recht als sociologie wordt 
gegeven vormen een te zware 
belasting voor de student 

bestudeerd kunnen worden en een 
bezinning op de traditie van de wet plaats 
kan vinden. Het vak moet de volgende 
belangrijke elementen bevatten: Het moet 
de positieve wet bestuderen als een 
systeem met onderling afhankelijke delen, 
geplaatst in het maatschappelijk leven met 
de doeleinden, waarden en houdingen die 
daarin voorkomen en in samenhang met 
de gedragspatronen die misschien wettig 
kunnen worden. Urn dit doel te bereiken 
ligt het gebruik van het sociologische 
begrippenapparaat voor de hand. Op deze 
manier zal men beter inzien dat regels uit 
bijvoorbeeld de strafwet niet zonder meer 
als `gegeven' moeten worden beschouwd, 
maar als het resultaat van menselijke 
voorkeuren. Samengestelde cursussen 
waarin recht en sociologie of een andere 
sociale wetenschap in gelijke omvang 
worden gegeven vormen een te zware 
belasting voor de student. Wel is het zo, 
dat willen er aan de grenzen tussen de 
verschillende disciplines geen slagbomen 
staan, wij meer mensen nodig hebben die 
op beide vakgebieden thuis zijn. 

251 



Jeugdige 
delinquenten* 
Commentaar op het 
rapport van de 
'Advisory council on the 
penal system' 

DE HECHTENIS 
door Roger Hood 

In 1964 werd de 'Royal commission on 
the penal system' opgericht. Zij had de 
opdracht het strafrechtsbeleid inzake 
jeugdige delinquenten te herzien. Zij 
werd in 1967 ontbonden en vervangen 
door de 'Advisory council on the penal 
system'. Deze achtte in haar rapport van 
1970 een diepgaand onderzoek 
noodzakelijk teneinde aanbevelingen te 
kunnen doen met betrekking tot het 
herzien van de regelingen aangaande de 
behandeling van delinquenten tussen de 
17 en 21 jaar. Er werd vooral aandacht 
besteed aan de behandelingsmethoden bij 
hechtenis, inclusief de nazorg, en in de 
bevoegdheden van het gerecht. Deze 
aandacht voor het strafrecht van 
jeugdige delinquenten ontstond onder 

Oorspronkelijke titel: Young adult offenders. 
Comments on the report of the advisory 
council on the penal system. 
In: The British journal of criminology, 14e jrg., 
nr. 4, oktober 1974, blz. 388-403. 
Voor ten korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 212 in or. 4,1975. 
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invloed van de volgende omstandigheden: 
Er werd weinig succes behaald met het 

na-oorlogse systeem van jeugdgevangenis-
sen in vergelijking met het vooroorlogse 
systeem. 
b. Er was sprake van ontevredenheid over 
de sanctiemogelijkheden. Het enige 
alternatief op een veroordeling tot 
jeugdgevangenis met een maximumduur 
van twee jaar was namelijk of een korte 
hechtenis- of gevangenisstraf of een lange 
gevangenisstraf. 
c. Er was wrijving over het feit dat het 
gerecht kon bepalen of de delinquent in 
het Huis van Bewaring, in de jeugd-
gevangenis of in een gewone gevangenis 
terecht zou komen. 
d. Het aantal veroordelingen in de 
leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar nam toe 
en als gevolg daarvan ontstond een 
onkostenstijging van de inrichtingen. 
De 'Advisory Council' heeft deze 
problemen willen oplossen door de dtiur 
van de hechtenis in te korten in die 
gevallen waar een hechtenisstraf 
onvermijdelijk is, door het introduceren 
van een periode van controle in plaats van 
alleen de nazorg en door in belangrijke 



mate te steunen op behandelingsvormen 
in de huiselijke omgeving van de delinquent. 
Jonge delinquenten moeten dezelfde 
waarborgen en procedurele bescherming 
genieten als volwassenen. De wettelijke 
categorie jeugdigen' uit de 'Prevention of 
Crime Act' van 1908 dient derhalve te 
verdwijnen. Men was tot een dergelijke 
categorie gekomen vanuit de gedachte dat 
de veroordeling tot jeugdgevangenis een 
gematigder vorm was van de gewone 
gevangenisstraf. Men achtte het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de 
jeugdige overtreder namelijk nog niet ten 
voile ontwikkeld. De lange duur van de 
straf achtte men noodzakelijk in verband 
met het voorkomen van recidive. De 
heropvoeding werd gezien als een 
uitbreiding van de plicht van de staat tot 
onderwijs aan minderjarigen. 

De bevoegdheden van het gerecht en 
het uitvoerende orgaan 

De kern van het rapport betreft de relatie 
tussen de verantwoordelijkheid van de 
rechterlijke macht ten aanzien van haar 
uitspraken en de bevoegdheid van de 
uitvoerende organen, om de wijze waarop 
het toezicht op de overtreder plaats moet 
vinden te bepalen. De commissie kwam 
hierover tot een onbevredigend en 
onlogisch compromis. Zij vindt dat de 
beslissing tot het opleggen van een 
vrijheidsstraf thuis hoort bij het gerecht. 
Daarbij moet dan worden gelet op de 
ernst van het feit, het strafblad van de 
delinquent, de situatie waarin de 
delinquent zich bevindt en het algemeen 
publiek belang. Zij verwerpt het uniforme 
tarief van zes maanden tot twee jaar 
jeugdgevangenisstraf, daar dit heeft geleid 
tot het opleggen van langere vrijheids-
straffen dan volwassenen zouden krijgen 
voor eenzelfde delict. De commissie is in 
dit verband van mening dat de duur van 
de straf niet beinvloed dient te worden 
door de verwachting dat een langere 

vrijheidsstraf meer effect zal hebben. De 
commissie stelt dus een regeling voor 
waarin de bovengrens van de straf 
individueel bepaald kan worden, teneinde 
de reactie op de daad en de doelstellingen 
van generale en speciale preventie te 
weerspiegelen. Maar binnen de opgelegde 
strafduur moeten degenen die in 
voortdurend contact staan met de 
delinquent en dus de veranderingen in 
zijn gedrag en gezindheid kunnen 
waarnemen, verstrekkende bevoegdheden 
hebben om te kunnen beslissen welk 
gedeelte van de totale strafduur in 
hechtenis moet worden doorgebracht en 
welk gedeelte onder toezicht in de 
maatschappij. De uitvoerende organen 
bepalen in wezen dus de duur van de 
vrijheidsstraf. Er is een groot verschil 
tussen een systeem, waarbij de tijdsduur 
van de meeste opgelegde sancties een 
duidelijke relatie onderhoudt met het 
door het gerecht vastgestelde maximum 
(het Engelse 'parole' systeem) en een 
systeem waarbij de lengte van de strafduur 
bepaald wordt door degenen die tot taak 
hebben de delinquent te behandelen en 
toezicht op hem te houden. In het laatste 

Degenen die de veroordeelde 
behandelen, moeten de vorm 
en inhoud van die behandeling 
kunnen wijzigen 

systeem betekent het vaststellen van de 
straf door het gerecht alleen dat zij een 
uiterste grens trekt teneinde een verkeerd 
gebruik van de administratieve bevoegd-
heden te voorkomen. 

Het mogelijke effect van de aanbevelingen 

De commissie heeft in haar rapport als 
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uitgangspunt aanvaard dat degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling 
van de veroordeelde, de bevoegdheid 
moeten hebben de vorm en inhoud van 
die behandeling te wijzigen naar gelang 
de omstandigheden dit eisen. De periode 
van vrijheidsberoving is dus tot op 
bepaalde hoogte afhankelijk van de 
behandelingscriteria. Het rapport stelt 
hierbij herhaaldelijk vast dat er geen 
relatie bestaat tussen de duur van de 
hechtenis en de kans op herhaling en 
dat men geen adequate behandelings-
methode voor de delinquenten heeft 
gevonden. De auteur vraagt zich nu af 
waarom het uitvoerend orgaan over de 
vorm en de inhoud van de behandeling 
moet beslissen als zij toch niet over 
speciale kennis beschikt. Verder is de 
commissie van mening dat het 
behandelingsprogramma aangepast dient 
te worden aan de duur van de straf en 
dat niet het omgekeerde mag gelden. Het 
is echter niet duidelijk hoe de voorstellen 
kunnen leiden tot een kortere duur van 
de hechtenis. De commissie heeft ten 
eerste een minimum strafduur van drie 
maanden voorgesteld (gemiddelde tussen 
gewone gevangenisstraf en veroordeling 
tot jeugdgevangenis):Bovendien zal men 
slechts tot kortere hechtenisstraffen 
komen als de rechter inderdaad de 
bovengrens van de straf verlaagt en het 
relatief weinig voorkomt dat men 
inbreuk maakt op de voorwaarden tijdens 
de periode van voorwaardelijke invriiheid-
stelling. Hierbij komt nog, dat de 
delinquent voortdurend wordt 
beoordeeld terwijI hi] zelf geen gelegen-
heid heeft zijn zaak te verdedigen. 
Evenmin krijgt hij de motieven te horen 
die aan de beslissingen die voor hem 
worden genomen, ten grondslag liggen. 
Enkele andere voorgestelde wijzigingen 
zijn: de verhoging van de minimum 
leeftijd van zestien tot zeventien jaar en 
het voorstel dat degenen die een straf 
van meer dan drie jaar krijgen zonder 
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meer in aanmerking komen voor een 
beslissing van het Parole Board en wel op 
andere basis van 21-jarigen, die eenzelfde 
of een kortere straf hebben. De 
jeugdigen kunnen op elk moment voor 
vrijlating in aanmerking komen, de 
volwassenen slechts na eenderde van hun 
straftijd. De commissie heeft getracht een 
waarborg e geven dat ernstige 
delinquenten niet te snel vrijkomen. Ze 
doet dit echter voor de verkeerde groep, 
namelijk voor degenen die een straftijd 
van minder dan drie jaar hebben. Het zou 
juist wenselijk zijn voor degenen met 
straffen van meer dan drie jaar. 

Conclusie 

Het rapport als geheel ziet geen hell in 
hechtenisstraffen als oplossing voor de 
problemen van het strafrechtsbeleid 
voor jeugdigen. Het uitgangspunt van 
het rapport is gelegen in een groot 
vertrouwen in de mogelijlcheden van de 
uitvoerende organen. Onderzoekingen in 
de Verenigde Staten en in Scandinavid 
hebben dit standpunt echter reeds 
achterhaald. Tegenwoordig wil men 
juist minder beslissingsmacht aan de 
uitvoerende organen verlenen en een 
betere wettelijke regeling vaststellen. 
Daarbij moet er toezicht op het gerecht 
worden uitgeoefend wat betreft de 
beslissingsprocedure. Bovendien is 
openheid in de procedures en duidelijk-
heid voor de delinquent vereist. Het 
verlenen van beslissingsbevoegdheid aan 
uitvoerende organen heeft geen geringer 
aantal jeugdige veroordeelden tot gevolg 
en evenmin een kortere strafduur. Men zal 
pas tot een beter resultaat komen als het 
gerecht op andere leest geschoeid wordt. 

HET TOEZICHT IN DE SAMENLEVING 
door David Steer 

Waarschijnlijk is het belangrijkste punt in 



het rapport het invoeren van een nieuwe 
en niet-vrijheidsbenemende sanctie voor 
jeugdigen door toezicht en controle in de 
maatschappij. Er zij echter voor 
gewaarschuwd dat men geen overmatige 
controle gaat uitoefenen. 

Het con troleren van de toezichthouder 
en het beinvloeden van het sanctiebeleid 

De tijdelijke detentie is het meest 
essentiele punt in het rapport. Voor 
voorwaardelijk veroordeelden geldt de 
waarborg dat schending van de voor-
waarden bewezen dient te worden. De 
meerderheid van de commissie achtte dit 
niet nodig voor degenen die onder 
toezicht en,controle gesteld zijn. Het is 
evenwel zo, dat ook de veioordeelde een 
waarborg behoeft voor de door de 
toezichthouders te nemen beslissingen; 
hij moet bij het gerecht een wijziging van 
de voorwaarden kunnen vragen, zoals dat 
nu wel bij voorwaardelijk veroordeelden 
gebeurt. Ook zal het niet gemakkelijk zijn 
om het gerecht ertoe te brengen minder 
hechtenisstraffen op te leggen aan jonge 
delinquenten. Het percentage jeugdigen 
dat tot vrijheidsstraffen veroordeeld 
wordt is de laatste jaren vrijwel gelijk 
gebleven, dit in tegenstelling tot de 
groep volwassen delinquenten, waar 
namelijk een sterke procentuele daling 
plaats had. De commissie presenteert de 
controle- en toezichtmaatregel als een 
alternatief op de hechtenis. Zij ziet 
daarbij over het hoofd dat het ook als een 
alternatief op de voorwaardelijke 
veroordeling gezien kan worden. Men 
moet ervoor oppassen dat de voorwaarde-
lijke veroordeling niet als ontoereikend 
wordt beschouwd. Of afname van het 
aantal hechtenisstraffen bereikt wordt, 
hangt af van het feit of het gerecht erkent 
dat er werkelijk controle uitgeoefend 
wordt en dat deze ondersteund wordt 
door adequate sancties. Het rapport mag 
echter niet de indruk wekken dat 

De controle- en toezichtmaat-
regel is een alternatief voor de 
hechtenis 

controle en toezicht effectiever zouden 
zijn dan andere sancties in de bestrijding 
van de recidive. Empirisch onderzoek 
heeft dat namelijk niet uitgewezen. 

Conclusie 

Een bezwaar van het rapport is dat er te 
weinig aandacht wordt geschonken aan 
andere niet-hechtenisstraffen. Zo wordt 
de voorwaardelijke veroordeling slechts 
vluchtig besproken, hoewel de 'Criminal 
Justice Act' van 1967 juist uit heeft 
gewezen dat door de voorwaardelijke 
veroordeling het aantal hechtenisstraffen 
afgenomen is. Een eventueel voorwaarde-
lijk onder toezicht stellen komt in het 
rapport niet aan de orde. Het mogelijk 
beperken van de bevoegdheden van het 
gerecht om jongeren tot hechtenis te 
veroordelen, evenmin. Het is de vraag of 
de maatregel van toezicht en controle 
het gewenste effect heeft. 

DE PROBLEMEN BIJ HET BELEID 
door Keith Hawkins 

De hechtenis 

De commissie stelt een flexibel straf-
rechtelijk systeem voor,waarin de 
behandeling van de delinquent gezien 
wordt als een voortdurend proces waarin 
de overgang van hechtenis naar 
samenleving wordt bewerkt en dat in 
hoge mate afhangt van de behoeften en 
omstandigheden van de individuele 
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delinquent. Deze denktrant wordt 
gewoonlijk gehanteert bij het in voor-
waardelijk in vrijheid stellen. 
Het gerecht houdt geen rekening met 
behandelingsoverwegingen; zij dient 
slechts die gepleegde daad te veroordelen 
in het algemeen belang en wel door een 
bovengrens van de strafduur vast te stellen. 
De behandelingsautoriteiten moeten 
beslissen welk gedeelte van de totale 
strafduur in hechtenis wordt doorgebracht 
en welk gedeelte onder toezicht in de 
maatschappij. Deze beslissing dient 
genomen te worden met het oog op de 
wederopname van de veroordeelde in de 
maatschappij. Indien veranderde 
omstandigheden dit eisen, moeten de 
behandelingsautoriteiten de vorm en 
inhoud van de behandeling kunnen 
veranderen. De volgende moeilijkheden 
zijn echter te voorzien wat betreft de 
beslissingsbevoegdheid van de 
behandelingsorganen. Uit de manier 
waarop de 'parole boards' gevangenen 
selecteren voor vrijlating blijkt dat de 
behandelingsautoriteiten het in vele 
gevallen erg moeilijk vinden hun 
beslissingen niet op symbolische 
overwegingen maar op behandelings-
criteria te laten berusten. Bovendien rijst 
de vraag of de behandelingsautoriteiten 
de delinquent op het juiste moment 
kunnen identificeren als geschikt voor de 
overgang naar ondertoezichtstelling in de 
samenleving. 

De beslissingen tot vrifiating 

De autoriteiten hebben een grote beleids-
vrijheid bij hun beslissingen. Er is namelijk 
geen minimum-termijn voor de duur van 
de hechtenis maar jammer genoeg ook 
geen mogelijkheid voor de delinquent om 
vrijlating te verzoeken. Men kan zich 
afvragen of de behandelingsautoriteiten 
wel zo deskundig zijn; zijn zij wel de 
aangewezen personen voor het nemen van 
een dergelijke beslissing? De ervaringen 
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met het 'parole system' vestigen die 
indruk namelijk niet. Een bezwaar van 
het rapport is dat het niet aangeeft hoe 
de autoriteiten tot een beslissing tot 
vrijlating moeten komen. Bovendien 
moeten deze autoriteiten eveneens 
rekening houden met de mening van het 
gerecht betreffende de ernst van het feit 
en de lengte van de straf, hoewel er geen 
juristen lid zijn van de adviescommissie 
zoals in het parole board. De commissie 
is van mening dat er geen nauwkeurige 
criteria zijn vast te stellen voor wat 
betreft het juiste moment waarop de 
overgang van hechtenis maar onder-
toezichtstelling kan plaatsvinden. Dit 
moet individueel bepaald worden. Het 
'American Law Institute' heeft echter 
laten zien in de 'Model Penal Code' dat 
het heel goed mogelijk is nauwkeurig 
criteria vast te stellen. Len belangrijk punt 
is het gevaar dat de delinquent oplevert. 
De commissie geeft geen richtlijnen voor 
wat betreft de vrijlating van veroordeelden 
die slechts een klein risico opleveren. Zo 
kan er een grote verscheidenheid in de 

Het moment van overgang van 
hechtenis naar ondertoezicht-
stelling moet individueel 
bepaald worden 

beslissingen ontstaan, tenzij zich een 
routinesysteem zou ontwikkelen, zoals in 
jeugdgevangenissen. Dit zou echter de 
opzet van het nieuwe systeem te niet 
doen. 

De herroeping 

Om le trachten de gevangenisstraffen te 



beperken, moet het toezicht in de 
samenleving naar voren komen als 
zwaarder dan andere niet-vrijheids-
benemende maatregelen. Zo zal men tot 
een betere controle moeten komen door 
de uitbreiding van de voorwaarden, door 
het proces van herroepen eenvoudiger te 
maken en door het introduceren van een 
tijdelijke detentie. Door het nauwe 
contact tussen de delinquent en het 
behandelingsorgaan zal een eventueel 
wangedrag des te meer opvallen. Dit mag 
echter niet leiden tot toename van het 
aantal verdachten die alsnog in hechtenis 
worden genomen. De commissie heeft 
weinig aandacht geschonken aan een 
procedurele waarborg of controle van de 
toezichthouder. De delinquent heeft wel 
het recht van protest, maar geniet verder 
geen bescherming. Een ander punt dat 
moeilijkheden op kan leveren is het feit 
dat de eerste twee maanden na de 
vrijlating beschouwd worden als `groot 
verlor. Het hoofd van de inrichting kan 
de betrokkene derhalve terugroepen op 
`elke redelijke grond'. Er wordt niet - 
aangegeven wat hieronder moet worden 
verstaan. Na de eerste twee maanden is 
terugroepen slechts mogelijk na een 
duidelijke inbreuk op de voorwaarden. 

Conclusie 

De commissie stelt veel vertrouwen in 
beleidsoordelen, hoewel ze zich er niet 
over uitlaat hoe de behandelings-
autoriteiten tot dergelijke beslissingen 
moeten komen. Ook geeft ze geen 
waarborg voor een controle van beleids-
beslissingen. In een flexibel strafrechts-
systeem is het des te belangrijker de 
bedoeling van de wetgever te waarborgen, 
bijvoorbeeld door het geven van 
nauwkeurige richtlijnen met betrekking 
tot de doelstellingen van de beslissingen 
en de te hanteren criteria. Ms waarborg 
bij de beleidsbeslissingen moeten 
onder anderen een persoonlijk onderhoud 

met de delinquent, een motivering van 
de beslissingen en een recht van 
herziening worden ingesteld. De 
toekomst van de delinquent verdient 
meer aandacht. 
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De huidige opzet 
en ontwikkeling 
van het 
criminologisch 
onderzoek 
in Frankrijk* 

Het eerste criminologisch onderzoek in 
Frankrijk vond plaats in de eerste 
decennia van de 19e eeuw binnen de 
sociaal-statistische school van Quetelet 
en Guerry. De volgende belangrijke fase 
is de opkomst van de sociologie en 
sociale psychologie rond de eeuw-
wisseling, met mensen als Durkheim, 
Lacassagne en Tarde. 
De eerste wereldoorlog vormt een 
breekpunt en men kan pas weer tegen 
het einde van de jaren zestig spreken van 
een bloeiend crirninologisch onderzoek 
in Frankrijk. De sterke gerichtheid op 
de Noordamerikaanse criminologie is 
daarbij opvallend. 
In tegenstelling tot wat men in tal van 
landen ziet, vindt een belangrijk deel van 
het criminologisch onderzoek plaats 
onder departementale verantwoordelijk-
held. De twee grootste onderzoekcentra 

• Oorspronkelijke 	L'organisation et le 
developpement de la recherche criminologique 
en France. 
In: Revue de droll penal.gt de criminologie, 

-54e jig., nr. 10, juli 1974, biz. 899-916. 
Voor een kortse samenvatting van ditartikel 
zie excerpt nr. 167 in nr. 3, 197$. 
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door Philippe Robert 

vallen onder het Ministerie van Iustitie. 
Het eerste is het Centre de formation et 
de recherche de l'education surveillee 

dat in 1956 werd opgericht 
en in 1958 een onderzoekafdeling kreeg. 
Dit centrum is in Frankrijk op 
criminologisch gebied het belangrijkste. 
Er werkt zo'n vijftig man wetenschappe-
lijk personeel, besohikt over een budget 
van ongeveer vier miljoen francs en is 
materieel zeer goed toegerust. 
Tweede in de rij is de Service d'etudes 
penales et criminologiques 
dat in 1969 van start ging en 
gespecialiseerd is in criminele sociologic 
en de sociologie van het afwijkend gedrag. 
Hier werkt een twaalftal onderzoekers 
en ongeveer evenveel documentalisten en 
administratieve krachten. Het budget ligt 
rond de 1 miljoen francs., 
Deze departementale onderzoek-
eenheden nemen zo'n belangrijke plaats 
in omdat niemand anders in die behoefte 
voorzag. De universiteiten boden geen 
mogelijkheid af te studeren in de 
criminologic en gaven het vak alleen ter 
ondersteuning van andere studie-
richtingen. De enkele criminologische 



secties van universiteiten zijn altijd 
onderdeel van het vak strafrecht of soms 
ook psychiatrie gebleven. 
De genoemde onderzoekcentra zijn niet 
uitsluitend van het departement 
afhankelijk: wat financiering en 
personeelsbeleid betreft spelen de 
Delegation generale a la recherche en het 
Centre national des recherches 
scientifiques (C.N.R.S.) een niet onbelang-
rijke rol. 
De centra houden zich zowel met 
fundamenteel als met toegepast weten-
schappelijk onderzoek bezig. 
Naast de bovengenoemde bestaan er nog 
andere onderzoekeenheden, die 
universitair van origine, van het C.N.R.S. 
afhankelijk of van particuliere aard zijn. 
Puur universitair is het instituut 
Alexandre Lacassagne te Lyon, waar men 
zich onder leiding van M. Colin in 
hoofdzaak met clinische criminologie 
bezig houdt. In Parijs en Toulouse treft 
men centra van gemengd karakter aan 
(deels universitair, deels van het 
C.N.R.S.), waar men zich bezig houdt 
met respectievelijk onderzoek naar de 
publieke opinie ten aanzien van de 
strafrechtspleging (G. Levasseur) en met 
methodologische problemen (L.M. Ray-
mondis). Het eigen onderzoekcentrum 
van het C.N.R.S. houdt zich onder 
leiding van A. Davodovitch bezig met 
onderzoek van de criminele statistiek en 
de typologie van het Openbaar Ministerie. 
Van de particuliere onderzoekcentra valt 
die van de vereniging tot behoud van het 
Baskenland te vermelden. Daar doet 
A.M. Favard onder leiding van J. Pinatel 
evaluatieonderzoek en onderzoek met 
betrekking tot de theorie van de 
criminele persoonlijkheid. 
Vermeldenswaard is, dat diverse 
criminologische instituten, die onderwijs 
ten behoeve van de juridische opleidingen 
verzorgen ook aan onderzoek gaan doen. 
De moeilijkheid is, deze onderzoek-
afdelingen op elkaar af te stemmen. De 

Franse vereniging voor criminologie en de 
daaruit gevormde wetenschappelijke 
commissie hebben daartoe een poging 
gedaan. Als plaats van overleg fungeert 
het coordinatiecomite voor 
criminologisch onderzoek, waarin alle 
betrokkenen onder voorzitterschap van 
P. Amor bijeengebracht zijn. 
Op organisatorisch terrein blijven twee 
problemen om een oplossing vragen. In 
de eerste plaats moet er naar worden 
gestreefd, dat de onderzoekcentra een 
omvang krijgen, die een regelmatige, 
op goed niveau staande produktie 
garandeert. En in de tweede plaats moet 
er gezorgd worden voor een 
wetenschappelijke staf van hogere 
kwaliteit. 

De verschuiv.  ing van de 
belangstelling voor daad en 
dader naar de reactie van de 
maatschappij vindt men ook in 
andere landen terug 

Wil men de ontwikkelingen binnen het 
Franse criminologische onderzoek in 
grote lijnen aangeven, dan valt het 
accent op twee dingen: in de eerste 
plaats ziet men over de gehele linie een 
diversificatie en groei en ten tweede valt 
er een verschuiving van de aandacht te 
constateren van de daad/dader naar de 
reacties van de maatschappij. 

.Diversificatie en groei treft men aan bij 
de clinische criminologie, de bestudering 
van de jeugdcriminaliteit en de sociale 
statistiek in de criminele sociologie. Een 
andere uiting van het genoemde 
verschijnsel is de uitbreiding van het 
begrip misdaad tot dat van het afwijkend 
gedrag. 
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De diversificatie blijkt ook uit de lijst van 
onderzoeksprojecten, zoals die door het 
Comae de coordination voor geldelijke 
ondersteuning zijn goedgekeurd. Voor het 
jaar 1974 gaat het om twee evaluatie-
onderzoeken met betrekking tot kinder-
tehuizen, een onderzoek naar justitieel 
taalgebruik, een naar het proces van 
verwijzing naar een institutioneel systeem 
voor controle van afwijkend gedrag en 
twee onderzoeken naar economische 
criminaliteit. Voor 1975 staan projecten 
met betrekking tot abortus en de 
voorwaardelijke veroordeling op het 
programma, benevens een onderzoek naar 
de organisatie van de strafrechtspleging. 
Naast diversificatie en groei is voor de 
ontwilckelingen binnen de criminologie 
de verschuiving van de aandacht van de 
daad/dader naar de reactie van de 
maatschappij mm of meet .  karakteristiek. 
Al het op daad en dader gerichte 
criminologisch onderzoek ondervindt 
moeilijkheden door het feit, dat de bij 
dit onderzoek gehanteerde statistieken 
of onderzochte populaties een produkt 
zijn van de officiele organen van de 
strafrechtspleging. Dark number-onder-
zoek leert ons, dat we maar een klein 
gedeelte van de daders onder ogen 
krijgen, zonder dat daarbij sprake is van 
representativiteit ten aanzien van de aard 
van de delicten of de persoonskenmerken. 
Een tweede bezwaar komt uit de 
interactionistische hoek, waar men het er 
over eens is dat het crimineel worden niet 
het gevolg is van een eerste, toevallig 
gepleegd delict, maar van de secundaire 
versterking van het afwijkend gedrag door 
de stigmatiserende werking van de 
georganiseerde maatschappelijke reacties. 
Men kan hier spreken van twee 
benaderingswijzen. De ene is gericht op 
het `waarom' van de bestudeerde maat-
schappelijke reactie en de daaraan ten 
grondslag liggende begrippen en attitudes. 
De andere benaderingswijze is gelegen in 
het bestuderen van de middelen en 
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methoden van de maatschappelijke reactie 
door analyse van de strafrechtspleging 
binnen het sociale systeem. 
De verschuiving van de belangstelling voor 
daad en dader naar de reactie van de 
maatschappij vindt men ook in andere 
landen terug en wel in die mate, dat men 
hier wellicht te maken heeft met een 
kenmerkende fase in de ontwikkeling van 
en het denken over deze materie. 
Na een lange stifle en een moeizame 
nieuwe start heeft het Franse 
criminologisch onderzoek weer deel aan 
de meest actuele stromingen op dit gebied. 



Conflictoplossing 
voor arrestatie* 

Steeds meer wordt men zich ervan bewust, 
dat het strafrechtelijk procederen slechts 
een van de vele methoden is die de 
maatschappij ter beschikking staan om 
op te treden tegen antisociaal gedrag en 
dat het doorgang laten vinden van een 
proces in veel gevallen noch de belangen 
van de maatschappij, noch die van de 
verdachte optimaal dient. 
Een blijk van deze groeiende bewust-
wording is het feit dat gemeenschappen 
in de Verenigde Staten de laatste jaren 
bezig zijn programma's op te nemen in 
hun strafrechtelijk systeem, waarbij nog 
voor de aanvang van de officiele zitting 
getracht wordt de zaak te beslechten. 
Dit zijn programma's die voorzien in 
toezicht door de gemeenschap, met 

* Oorspronkelijke titel: Pre-arrest diversion: 
victim confrontation. 
In: Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 12-18. 
Voor een korte samenvatting van dit artikel 
zie excerpt nr. 339. 
Een soortgelijk artikel van dezelfde auteur is 
verschenen in Crime and delinquency, 21e jrg., 
nr. 2, april 1975, blz. 100-108, onder de tit.el: 
Pre-arrest diversion. The night prosecutor's 
program in Columbus, Ohio. 

door John W. Palmer 

goedkeuring van de officier van justitie, 
op personen die gearresteerd zijn maar 
die naar men aanneemt meer gebaat 
zullen zijn bij het niet geheel doorlopen 
van het strafproces en bij een vermijding 
van gevangenisstraf. 
Hoewel het lovenswaardig is dat de 
officieren van justitie gebruik maken van 
hun recht om van vervolging af te zien, 
is dat nog niet genoeg. Vaak imMers 
worden de mensen wel gearresteerd en in 
hechtenis genomen, waardoor ze hun 
baan kunnen verliezen en te lijden zullen 
hebben van een psychologisch en sociaal 
stigma, zelfs al worden zij niet verder 
vervolgd of veroordeeld. 
Dit alles is vooral erg vervelend als er 
sprake is van minder ernstige geschillen, 
die slechts uitlopen op mishandeling, 
dreigementen of diefstal. Dergelijke 
twisten zullen dikwijls het gevolg zijn 
van een gespannen sfeer in het gezin, een 
burenruzie, het uitmaken van een 
verhouding of een onenigheid tussen 
huurder en verhuurder. 
Het is daarom niet alleen van belang dat 
ze worden beslecht voor de rechtszitting, 
maar zelfs dat dit al gebeurt voor de 
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arrestatie. Een programma volgens 
hetwelk twee of meer partijen onder 
toezicht hun geschil trachten op te 
lossen zou veel kunnen betekenen ter 
voorkoming van de onverkwikkelijke 
problemen die voortvloeien uit een 
arrestatie. 
Officieren van justitie in Columbus 
(Ohio) passen momenteel zo'n 
programma toe dat de naam heeft van 
Columbus Night Prosecutor's Program. 
Het altematief dat dit programma biedt 
voor de arrestatie en formele vervolging, 
heeft het opzienbarendc gevolg gehad 
dat het aantal misdrijven voortvloeiend 
uit geschillen als hiervoor beschreven, 
aanmerkelijk terugliep. 
De volgende doelstellingen stonden bij 
de verwezenlijking van het programma 
voorop: 1) een procedure te ontwikkelen 
die in staat zou zijn om snel en eerlijk 
recht te bedelen aan de burgers van 
Columbus die betrokken raakten bij 
lichte misdrijven; 2) het strafrechtelijk 

Als men niet de gelegenheid 
krijgt voor het uiten van z(jn 
emoties komen de werkehjke 
redenen van het geschil dikw(ls 
niet aan de oppervlakte 

systeem een van zijn fasten te ontnemen 
door de betrokken partijen te helpen 
billijke oplossingen voor hun problemen 
te vinden zonder gebruik te hoeven 
maken van een strafrechtelijk middel; 
4) te voorzien in een publiek centrum dat 
geopend was op uren die buiten de 
werktijden der lagere milieu's vielen; 
5) het stigma weg te nemen dat het 
hebben van een strafblad met zich mee 
brengt, voorzover het althans minder 
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ernstige geschillen tussen personen 
onderling betrof. 
De mensen om wie het ging kwamen het 
justitieel systeem binnen doordat zij 
naar het politiebureau kwamen om een 
officiele aanldacht in te dienen. Nu was 
het in Columbus al zo, dat als hierbij 
sprake was van een onderling menings-
verschil, de officier van justitie kon 
Iciezen of hij inderdaad de aanklacht liet 
indienen, of dat hij het geschil verlegde 
naar een administratieve procedure die 	• 
werd afgehandeld in het gebouw van het 
openbaar ministerie. Door in plaats 
hiervan nu een gespreksavond te 
beleggen waarop de partijen elkaar 
ontmoetten en hun grieven tegen elkaar 
uitspraken, kon de officier van justitie 
deze laatste mogelijkheid zo effectief 
mogelijk uitbuiten en op een meer 
adequate manier gebruik maken van zijn 
beslissingsbevoegdheid. 
Vijf hoogleraren in het recht werden 
aangesteld als `avondofficiee, een voor 
elke avond van de week. Ook rechten-
studenten werden uitgenodigd aan het 
programma deel te nemen, eerst als 
toeschouwers en later als actieve 
medewerkers. 
De gang van zaken was als volgt: telkens 
als er een lid van de burgerij naar het 
bureau kwam om een officiele aanklacht 
in te dienen werd een tijdstip voor een 
gesprek vastgesteld dat ongeveer een 
week later zou plaats vinden. De 
aanklager werd gevraagd te verschijnen 
met zijn `getuigen'. De beklaagde kreeg 
bericht dat de klacht tegen hem was 
ingediend, wat deze ongeveer inhield en 
dat de zaak op de aangegeven tijd ter 
sprake zou komen. Voor elk van deze 
gesprekken werd een half uur uitgetrok-
ken. 
In de beginperiode (van november 1971 
tot september 1972) werden rond de 
duizend gevallen behandeld en op ongeveer 
twintig gevallen na kon men tot een 
oplossing komen zonder dat er een 



officiele aanklacht hoefde worden 
ingediend. Deze resultaten waren zo 
gunstig, dat besloten werd het programma 
uit te breiden. 
In het nieuwe programma dat van start 
ging in september 1972, worden vijf 
rechtenstudenten gebruikt als gespreks-
leider. Ook na arrestatie kan men in het 
vervolg als officier van justitie of rechter 
de partijen nog naar het programma 
verwijzen. Processen die al aan de gang 
zijn, worden soms geschorst voor de tijd 
dat het probleern bij de gespreksleider 
wordt besproken. 
Zeer effectief is het betrekken van de rol, 
waarop ten gerechte de strafzaken 
worden geplaatst, in het programma 
(wanneer na een officiele aanklacht een 
bevel tot inhechtenisneming volgt, wordt 
de zaak op de rol geplaatst). Daar de 
eerste verschijning voor het gerecht twee 
weken na het doen van de aanklacht 
plaats moet vinden, wordt het gesprek 
bij de avondofficier binnen een week 
gehouden. Als dit slaagt, wordt de zaak 
van de rol geschrapt. Levert het niets op, 
dan blijft zij staan en wordt de normale 
procedure hervat. Het zal duidelijk zijn, 
dat door aldus te werk te gaan men de 
caseloads van de rechtbanken aanzienlijk 
verlicht. Van bijzonder belang is ook, dat 
er geen arrestatie hoeft plaats te vinden. 
Voor alle klachten wordt een gesprek 
belegd, ook al stelt de klacht heel weihig 
voor. De gedachte hierachter is, dat als 
iemand zich eenmaal zo kwaad maakt, 
dat hij ervoor naar de politie gaat, het 
probleem onmiddellijke aandacht 
verdient, voordat het escaleert tot een 
misschien wel ernstig misdrijf. 
De gesprekken worden gehouden in een 
afzonderlijke kamer op het openbaar 
ministerie, dat in Columbus is 
gehuisvest in het politiebureau. Erbij 
aanwezig zijn de gespreksleider, de 
aanklager, een supervisor (wat zelden het 
geval is) en getuigen, als die er zijn. De 
gespreksleider geeft een informele 

begeleiding, zodat elke partij de gelegen-
heid krijgt ongestoord het woord te 
voeren. De gespreksleider kan vragen 
stellen en de partijen of getuigen kunnen 
met elkaar tot een oplossing trachten te 
komen. De leider, die voornamelijk de 
rol van bemiddelaar vervult, is 
voortdurend gespitst op wat er gezegd 
wordt, met de bedoeling erachter te 
komen wat voor problematiek wellicht 
ten grondslag ligt aan het onderhavige 
verschil. De meest succesvolle oplossingen 
blijken die te zijn waarbij de partijen zelf 
met voorstellen .komen en tot 
overeenstemming geraken over wat er 
moet gebeuren. Vaak is het een getuige, 
meestal een vriend van elk der partijen, 
die het verlossende woord spreekt. 
Komen de partijen er zelf niet uit, dan 
suggereert de gespreksleider een oplossing. 
Een bijkomstige taak voor hem is, dat hij 
inlichtingen geeft over de wet en de 
straffen die eventueel te verwachten zijn. 
Emotionele uitbarstingen zijn heel 
gewoon en het is aan de gespreksleider 
om erop toe te zien, dat deze niet uit de 
hand lopen. De schrijver verkeert in de 
stellige overtuiging, dat zonder de 
gelegenheid voor deze uiting van 
emoties, schreeuwen en andere vormen 
van confrontatie, de werkelijke redenen 
van het geschil dikwijls niet aan de 
oppervlakte komen. 

Conflictoplossing drie maanden 
na het delict en in een volle 
rechtzaal is niet mogelijk 

Als de aanklager niet op komt dagen 
maar de aangeklaagde wel, ondervraagt 
de gespreksleider hem om vast te stellen 
of verdere actie geboden is, waartoe 
laatstgenoemde bijvoorbeeld zelf 
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aanklager wordt en een afspraak wordt 
gemaakt voor een nieuwe bijeenkomst. 
Komt alleen de aanklager, dan zijn er 
verschillende oplossingen mogelijk. Zo 
kan telefonisch contact met de andere 
partij worden gezocht. Weigert die te 
komen, dan moet de avondofficer 
beslissen of er een officiele aanklacht zal 
worden ingediend. Meestal wordt de 
aanklager er eerst toe verplicht een 
andere oplossing te zoeken, bijvoorbeeld 
door middel van het raadplegen van een 
maatschappelijk adviesbureau of een 
geestelijke. Geeft de avondofficier wel zijn 
toestemming voor het indienen van een 
officiele aanklacht, dan moet hij schriftelijk 
motiveren, waarom er volgens hem geen 
andere mogetijkheid meer openstaat. Ook 
is hij er verantwoordelijk voor dat 
verklaringen van aanklager en getuigen op 
papier komen, zodat deze later in de 
reclitzaal door de officier van justitie 
gebruikt kunnen worden. 
De namen van de partijen, de aard van het 
geschil en de resultaten der gesprekken 
worden bewaard in het archief van de 
avondofficier.zodat hij of zijn collega's 
deze gegevens later nog eens kunnen 
raadplegen, bijvoorbeeld als er een nieuw 
probleem ter sprake komt, dat verband 
houdt met een vorig. 
De resultaten van het programma tonen 
aan hoe nuttig het is. In totaal werden er 
van september 1972 tot september 1973, 
3992 zaken uit het formele strafrechts-
systeem gelicht, dankzij het bestaan van 
het Night Prosecutor's Program. De 
invloed ervan op de totale criminaliteit 

Misschien is recidive wel een 
gevolg van het door de wet en 
de politic opgelegde toezicht 

264 

blijkt ook uit het feit dat, terwijI het 
totaal aantal officiele klachten wegens 
andere misdrijven een stijging te zien 
gaf van 21 procent, ten aanzien van 
mishandeling en bedreiging tuSsen 1971 
en 1972 het aantal klachten afnam met 
twintig procent. 

Opmerkingen 

Bij onderlinge meningsverschillen is 
degene die de officiele aanklacht indient 
vaak degene, die toevallig als eerste op 
het politiebureau komt. Dikwijls is deze 
even schuldig als de aangeklaagde of zelfs 
de enige schuldige partij. 
Een eenzijdige verklaring van een van de 
partijen is op z'n best een halve waarheid. 
Alleen door confrontatie begint de hele 
waarheid aan het licht te komen. 
De meeste, zo niet alle misdaden die 
voortvloeien uit onderlinge geschillen, zijn 
het resultaat van een gebrek aan 
communicatie in een stadsomgeving. De 
spanning neemt toe, totdat een openlijke 
misdaad het resultaat is. 
De bedoeling van een wettig proces is het 
zoeken van de waarheid. Jammer genoeg 
verhinderen regels voor de bewijsvoering, 
dat de waarheid wordt ontdekt. De 
diepere oorzaken van veel onderlinge 
meningsverschillen houdt men voor 
irrelevant en voor onbruikbaar als bewijs; 
een strafproces gaat slechts te werk jegens 
dit `ijsbergsyndroom'. De uiteindelijke 
daad wordt onderkend, maar de 
onderliggende spanningen en misverstan-
den die de daad veroorzaken worden 
nooit ontdekt. Vervolgens blijft men 
misdrijven plegen en draagt de straf-
procedure veeleer bij tot de spanning en 
vijandschap tussen de partijen dan dat zij 
ze wegneemt. 
De meest effectieve methode om tegenover 
elkaar staande partijen te helpen is ze met 
elkaar te confronteren snel na het begaan 
van de daad. Communicatie of conflict- 



oplossing is niet mogelijk drie maanden 
later in een voile rechtszaal. Bovendien 
zijn de partijen daar door de fysieke 
afstand tussen hen en de aanwezigheid 
van advocaten niet in de gelegenheid tot 
wezenlijk contact. 
Het idee van een programma als dit hoeft 
zich niet alleen te concentreren op 
onderlinge geschillen. Ook vormen van 
fraude en winkeldiefstal zouden 
bijvoorbeeld in aanmerking kunnen 
komen. 
Hoewel de gespreksleiders rechten-
studenten zijn, is kennis van de wet niet 
essentieel. Dus ook als een rechten-
faculteit niet in de buurt is, zal men 
mensen kunnen vinden die geschikt zijn 
als gespreksleiders. 
Slechts honderd van de 3992 klachten 
kwamen een tweede keer ter sprake. Daar 
dit aandeel zo opvallend klein is 
vergeleken bij de recidivegraad van 
veroordeelde daders, zijn hieromtrent 
verscheidene vragen gerezen. Misschien is 
recidive wel een gevolg van het door de 
wet en de politie opgelegde toezicht. 
Misschien is zulk toezicht in werkelijk-
heid een onrechtvaardige inbreuk op de 
privacy. Misschien ook veroorzaakt dit 
toezicht veeleer `crimineer gedrag dan dat 
het dit voorkomt. Al deze vragen moeten 
in de toekomst worden onderzocht — het 
Columbus Night Prosecutor's Program 
wil er alleen maar even de aandacht op 
vestigen. 
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Literatuuroverzicht 

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

Algemeen 

324 
Brongersma, E. Over pedofielen en 'kinder-
lokkers'. 
Intermediair, 1 le jrg., nr. 18,2 mei 1975, 
Hz. 1-15 (N.); 
Intermediair, I le jrg., nr. 20, 16 mei 1975, 
blz. 31-39 (N.); 
Intermediair, 11e jrg., nr. 21,23 mei 1975, 
Hz. 47-55 (N.). 

Pedofilie is volgens de schrijver een van die 
terreinen waar het gedrag van de omgeving 
veel meet voortkomt uit vooroordeel en 
onwetendheid dan uit een nuchtere analyse van 
feitelijke gegevens. Uit onderzoek blijkt dat 
geweld bij zedendelicten uiterst zeldzaam is en 
dat rnaar een klein deel van de sexuele 
handelingen tussen volwassenen en kinderen 
door werkelijke pedofielen wordt gepleegd. 
Een belangrijk probleem noemt de schrijver de 
opvang en begeleiding van kinderen die met 
een volwassene sexueel contact hebben gehad. 
In de literatuur is men het er over eens dat de 
sexuele handeling op zich gewoonlijk veel 
minder indruk maakt dan de reactie achteraf 
van de omgeving. Niet zelden blijken het de 
kinderen zelf te zijn, die het initiatief nemen. 
Over werkelijke pedofielen is wetenschappelijk 
nauwelijks iets bekend. Volgens de schrijver 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

zijn pedoticle neigingen wijdverbreid en zijn 
het de onderdrukte neigingen die de mensen zo 
hard maken in hun veroordeling van anderen, 
die aan dezelfde neigingen wel toegeven. Maat-
schappelijk acht hij dit zeer gevaarlijk, want de 
werkelijke pedofiel kan er zodanig door 
gefrustreerd taken, dat een agressieve 
uitbarsting van pedosexualiteit niet denkbeeldig 
is. Voor veel pedofielen is contact met de 
partner zinloos als deze er zelf geen genot aan 
beleeft. Het ideaal is volgens de schrijver voor 
de meesten, dat zij op den duur een vaste 
relatie opbouwen, waarin het pedagogisch 
element een belangrijke rol speelt. Hij acht het 
onjuist te menen dat pedofiele contacten 
hetzij altijd schadelijk, hetzij altijd onschadelijk 
zijn. In elk geval is het naar zijn mening niet 
waar dat pedofiele .ervaringen leiden tot 
psychische beschadiging in het verdere leven. 
Met literatuuropgave. 

325 
Kellerhals, J. L'avortement dens la 'societe 
d'abondance': essai de sociologie du droll. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 4, oktober-
december 1974, blz 331-351. 

De schrijver bespreekt een onderzoek uit 1971 
naar de attitudes en het gedrag van 906 vrouwen 
uit Geneve die om zwangerschapsonderbreking 
vroegen in het kader van de vigerende wettelijke 
regeling die onderbreking in feite alleen 



toestaat op medische indicatie. Hierbij komt 
naar voren dat er op minstens drie punten een 
kloof bestaat tussen de rechtsregel en de 
houding van de vrouwen. Ten eerste definieren 
de vrouwen de medische indicatie of althans 
de urgentiesituatie anders dan de wet, ten 
tweede spreekt de wet al bij de conceptie over 
een kind terwijl de vrouwen in het algemeen 
pas individualiseren als het beweegt of als er 
sprake is van volwaardig leven, ten derde blijkt 
de arts niet die rol te (kunnen) spelen die de 
wet hem heeft when geven: in meer dan 90 
procent van de gevallen blijkt hij zonder meer 
zijn toestemming gegeven te hebben. Het is 
volgens de schrijver duidelijk, dat gezien deze 
kloof de legitimiteit van de rechtsregel is 
aangetast. Wil men abortus uitbannen dan zal 
men langs andere wegen een oplossing moeten 
vinden: voorlichting over voorbehoedsmiddelen 
en het oplossen van financiele en andere 
problemen waarvoor vrouwen staan. 
Met literatuuropgave. 

326 
Loforte, E., A. Nunziante Cesaro en E. Riale. 
Esperienze di lavoro negli istituti di rieducazione: 
contraddizioni nel ruolo dello psicologo. 
Esperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 2, 
maart/april 1974, blz. 31-39 (I.). 

Tegenstrijdigheden zijn inherent aan het 
inrichtingswerk als zodanig, rnaar bij het werk 
van de inrichtingspsycholoog zijn ze essentieel 
en typerend. De schrijvers gaan in op diens 
rol en werk, zij analyseren en evalueren deze. 
Inrichtingspedagogen en -pupillen zien de 
psycholoog op eigen wijze en heel verschillend, 
beide categorieen ambivalent. De psycholoog 
zelf voelt zich in zijn dagelijks werk vaak 
gefrustreerd. Zijn groepscontacten met de 
pupillen worden hem door de staf niet in dank 
afgenomen, en zijn individuele contacten met 
de pupillen blijven aan de oppervlakte. 
Uiteindelijk heeft hij het gevoel niet veel te 
kunnen doen en verbeteren. De psycholoog 
dient zich volgens de schrijvers steeds bewust 
te zijn van de begrenzingen van zijn werk, 
anders zijn deze frustraties niet te verdragen. 
Via het analyseren van de verschillende 
tegenstrijdigheden moet hij naar hun mening 
zoeken naar een nieuwe vormgeving voor zijn 
taak. 

327 
Pasini, W. Aspects psychologiques de 
l'interruption legale de la grossesse. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 4, oktober-
december 1974, blz. 353-358. 

De schrijver geeft een beknopt overzicht van de 
otrrwikkelingen in de literatuur tussen 
1968-1972 over de psychologische aspecten van 
de legale zwangerschapsonderbreking. Globaal 
kunnen twee hoofdthema's onderscheiden 

worden: enerzijds de psychologische aanvaard-
baarheid van de abortus voor de vrouw, voor 
het echtpaar en voor een gegeven cultuur en 
anderzijds de psychologische gevolgen die de 
ingreep voor de vrouw met zich meebrengt in 
vergelijking met andere middelen zoals contra-
ceptie, sterilisatie en vasectomie. Hoewel in 
Scandinavie en Oost-Europa abortus als een 
recht van de vrouw geproclameerd wordt, 
constateert de auteur op basis van eigen 
onderzoek dat de zwangerschapsonderbreking 
(voor de meeste vrouwen) geen keuze is die 
psychologisch aanvaard wordt zoals de 
contraceptie, maar een laatste redmiddel, door 
omstandigheden gerechtvaardigd. 

328 
Starr, J.M. The peace and love generation: 
changing attitudes towards sex and violence 
among college youth. 
Journal.of social issues, 30e jrg., nr. 2, 1974, 
blz. 73-106 (U.S.A.). 

De zestiger jaren markeren de opkomst van een 
duidelijke generatie-ideologie onder een vrij 
aanzienlijk deel van de Amerikaanse jeugd. 
Kenmerken van deze 'peace and love' ideologie 
waren een hoge graad van groepsbewustzijn 
en een unieke integratie van levensstijlen en 
politieke belangstelling. De psychologische 
grondslag hiervoor was gelegd door de 
toenemende differentiatie in leeftijdsrollen en 
een vermindering van differentiatie in sexuele 
rollen, hetgeen volgens de schrijver te maken 
had met de hoge industriele ontwikkeling. De 
groei van het voortgezet onderwijs, het ontstaan 
van een omvangrijke, speciaal op de jeugd 
afgestemde markt en de groei van de massa-
media verschaften de middelen waardoor de 
jongeren een gemeenschappelijk bewustzijn 
konden krijgen en deel konden uitmaken van 
een actieve generatie met duidelijk andere 
uitdrukkingswijzen. De oorlog in Indochina 
vormde de traumatische episode die de diverse 
leeftijdsgroepen in Amerika van elkaar scheidde 
en het 'middle class' gedeelte van de 
universiteitsjeugd tot actie deed overgaan. 
Met literatuuropgave. 

329 
Willock, J. D. Getting on with sociologists. 
The British journal of law and society, le jrg., 
nr. 1, 20 mei 1974, blz. 3-12. 

De auteur geeft in het eerste nummer van dit 
tijdschrift aan waarom en op welke punten de 
jurist en de sociale wetenschapper moeten 
samenwerken. Voordat hij ingaat op het 
belang van de samenwerking vermeldt hij, 
waarin zij in hun werkzaamheden verschillen. 
De jurist als doener tegenover de sociale 
wetenschapper, die ten aanzien van de wet veel 
meer als toeschouwer optreedt, kan voor een 
inzicht in de werking van de wet gebruik maken 
van de diensten van de socioloog. Omgekeerd 
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sat de socioloog voor eon studie van de wet in 
het maatschappelijk vlak de jurist nodig hebben 
om hem in de regelorganisatie de weg te wijzen. 
Op doze wijze wordt volgens de auteur de wet 
uit haar isolement gehaald en kan zij tussen de 
andere normensystemen bestudeerd worden. 
Men moot or volgens hem wet voor ivaken, dat 
het juridisch wetsbegrip niet to veel oplost in 
het algemeen en maatschappelijk wetsbegrip. 
Met het oog hierop moeten de werkzaamheden 
van de jurist en de socioloog duidelijk uit 
elkaar gehouden worden. Maar willen de 
grenzen tussen de verschillende vakgebieden 
geen afgesloten grenzen zijn, so eindigt de 
auteur, clan is er behoefte aan meer mensen die 
op beide vakgebieden thuis zijn. 
Met literatuuropgave. 
Van dit artikel is eon bewerking opgenomen op 
blz. 248. 

330 
Zastrow, C., en R. Navarre. Help for runaways 
and their parents. 
Social casework, 56e jrg., nr. 2, februari 1975, 
blz. 74-78 (U.S.A.). 

De schrijvers deden eon follow-up onderzoek 
naar het effect van gegeven adviezen in eon 
centrum voor weggelopen jongeren. In hoofd-
zaak werd geadviseerd door vrijwilligers, die dit 
werk onder biding van beroepskrachten deden. 
Voor het onderzoek ondervroegen de schrijvers 
31 jongeren en hun ouders. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
Zie ook de excerpten nr. 349 en nr. 365 

331 
Arnolds, E.B., en N. F. Garland. The defense of 
necessity in criminal law: the right to choose the 
lesser evil. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3, september 1974, blz. 289-301 
(U.S.A.). 

In dit artikel wordt de codificering van het 
verweer uit noodzaak besproken. De schrijvcrs 
definieren het begrip en voeren beleids-
argumenten aan. Vervolgens behandelen zij 
twee alternatieven voor noodweer, namelijk 
nietigverklaring door de jury en sepot. 
Met literatuuropgave. 

332 
Bakker Schut, P.11. Politieke justitie in de 
Bondsrepubliek Duitsland. 
Nederlands juristenblad, 50e jrg., nr. 7, 
15 februati 1975, blz. 203-212. 

Op 1 januari 1975 is in de Bondsrepubliek 
de zogenaamde Lox Baader-Meinhof van 
lcracht geworden. Het gaat bier om eon aantal 
wijzigingen in het strafprocesrecht, waardoor 
een groot aantal uitsluitingsmogelijkheden ten 
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aanzien van verdedigers in strafzaken is 
geschapen. Tevens is bepaald, dat een verdachte 
niet meer dan drie gekozen verdedigers mag 
hebben en dat de verdediging van meerdere 
verdachten door een verdediger niet toelaatbaar 
is. De schrijver geeft een korte schets van het 
ontstaan en het optreden van de Rote Armee 
Fraktion en beschrijft de omstandigheden 
waaronder de verdachten in voorlopige 
hechtenis worden gehouden en de moeilijkheden 
die de verdediging bij dit alles ondervindt. Het 
artikel eindigt met een oproep tot solidariteits-
betuigingen met hen die bij de belangen-
behartiging van de politieke gevangenen uit de 
R.A.F. betrokken zijn. 

333 
Graven, P. ',Interruption de la grossesse en 
droit penal suisse. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 4, oktober-
december 1974, blz. 293-322. 

Dit artikel is eon beschouwing gewijd aan de 
vrijwillige zwangerschapsonderbreking in het 
strafrecht van Zwitserland. Behalve een 
bespreking van de relevante wetsartikelen en 
de wetsgeschiedenis van de bepalingen, geeft 
de schrijver ook cijfers over de omvang van het 
fenomeen. Aangezien het geldende systeem 
als onrechtvaardig, ondoelmatig en gevaarlijk 
ervaren wordt, 'seen commissie van deskundigen 
ingesteld om nieuwe wetsvoorstellen to doen. 	' 
Eon van de drie voorstellen van de commissie 
(abortus moet op sociale indicatie mogelijk zijn) 
is door de regering in eon wetsontwerp 
opgenomen. Deze keuze, die niet de keuze van 
de meerderheid van de commissie was, ontmoet 
nogal wat kritiek. Volgens de schrijver zijn er 
sterke argumenten om voor de oplossing van 
de meerderheid to kiezen. Doze houdt in dat 
abortus binnen twaalf weken zonder moor 
mogelijk moot zijn, welk systeem bovendien in 
Europa vrij algemeen toegepast wordt of gaat 
worden. 
Met literatuuropgave. 

334 
Jung, H. Zeugnisverweigerungsrecht and 
Wahrheitsfindung — zugleich eine Nachlese zu 
BVerfGE 33, 367—. 
Monatsschrift ftir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 57e jrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 258- 
267 (B.R.D.). 

Sociaal workers on psychologen hebben het 
recht om te weigeren als getuige op to treden. 
De schrijver merkt op dat dit ten koste kan 
gaan van het vinden van de waarheid on is van ' 
mening dat or naar eon oplossing gezocht moot 
worden die in het spanningsveld tussen doze 
waarheidsvinding on het belang van geheim-
houding de 'therapeutische bewegingsvrijheid' 
vergroot. Hij is van mening dat ten aanzien van 
psychologen hetzelfde wetsartikel kan golden 



als dat reeds bestaat voor artsen. Voor sociaal 
werkers echter zal naar zijn mening naar een 
gedifferentieerde oplossing inoeten worden 
gezocht, voorzover zij althans niet beroepshalve 
bij het vervolgingsbeleid zijn betrokken. 

335 
Kaiser, G. Die Fortentwicklung der Methoden 
und Mittel des Strafrechts. 
Zeitsch rift filr die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 24e jrg., nr. 2, 1974, blz. 349-375 
(B.R.D.). 

De schrijver geeft een overzicht van de 
tendensen die er volgens hem zijn in de ontwikke-
ling van het doel en het bereik van het 
strafrecht in Duitsland en van de tendensen 
ten aanzien van een verdere ontwikkeling van 
strafrechtelijke methoden en middelen. Even-
eens bespreekt hij de verhouding tussen 
strafrechtelijke ontwikkelingen en sociale 
structuur en tussen strafrechtelijke ontwikke-
lingen en beweging van de criminaliteit. 
Beknopt geeft de auteur zijn mening weer 
over de toekomst van het strafrecht. 

336 
Klare, H. La diminution de l'usage de 
l'emprisonnement en Angleterre et au Pays de 
Galles. 
Revue de droit penal et de criminologie, 55e jrg., 
nr. 3, december 1974, blz. 239-242 (B.). 

De laatste vier jaren is de gevangenisbevolking 
in Engeland en Wales teruggelopen van een 
gemiddelde van 40.000 gedetineerden in 1971 
tot een gemiddelde van 36.000 in 1974. In 
1974 . zijn twee rapporten verschenen die 
voorstellen bevatten, die het aantal gedetineer-
den nog meer zou doen afnemen. De 
voorstellen houden onder meer in: beperking 
van de preventieve hechtenis en hiermee 
samenhangend het uitbreiden van de 
mogelijkheid van invrijheidstelling onder 
borgsom; afschaffing van de gevangenis voor 
delinquenten onder de 21 jaar; langere 
behandeling in de maatschappij onder toezicht 
en kortere detentie, een nieuwe vorm van 
toezicht waarbij de reclassering grotere 
bevoegdheden krijgt. Naast deze voorstellen 
die een overwegend gunstig onthaal hebben 
gekregen zijn er ook reeds een aantal 
zogenaamde demonstratieprojecten in 
uitvoering. Voorbeelden zijn een dagverblijf 
voor ex-gedetineerden, die moeite hebben zich 
weer aan te passen in de maatschappij en een 
crisisinterventiecentrum waar ook familieleden 
van de (ex-)gedetineerden welkom zijn. 

337 
McGee, R.A. A new look at sentencing. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 3-11 (U.S.A.). 

De schrijver levert kritiek op de ruime keus die 

de strafrechters in Amerika hebben uit het 
brede scala van minimum- tot maximumstraf. 
Dit heeft zijns inziens een buitensporige 
ongelijkheid in de praktijk van het vonnissen 
met zich gebracht. Verder acht hij het 
onjuist, dat de instelling die beslist over 
voorwaardelijke invriTheidstelling (parole 
board) als niet-rechterlijke commissie toch 
discretionaire bevoegdheid heeft. Hij stelt 
voor Californie een geheel nieuw systeem van 
strafrechtspleging voor en somt zeventien 
punten op die naar zijn mening hiervan zeker 
deel moeten uitmaken. Het belangrijkst vindt 
hij dat er ten aanzien van het vellen van 
vonnissen voortdurend rechterlijke supervisie 
is door een hoger hof. Het idee van besluit-
vorming door een parole board als 
administratieve instelling wil hij geheel zien 
afgeschaft. 

338 
Maisch, H. Die psychologisch-psychiatrische 
Begutachtung von Zeugenaussagen. Kritische 
Anmerkungen zur sogenannten Glaubwiirdig-
keitsbegutachtung. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 57e jrg., nr. 5, oktober 1974, blz. 267- 
279 (B.R.D.). 

In Duitsland maakt men tijdens de straf-
procedure gebruik van deskundigen, die advies 
plegen te geven in zake de betrouwbaarheid 
van getuigenverklaringen. Uit onderzoek is 
volgens de schrijver gebleken, dat deze 
zogenaamde geloofwaardigheidsadviezen 
invloed hebben op de afloop van het proces. 
Bovendien zou men opvattingen over het 
waarheidsgehalte van voor de rechtspraak 
relevante passages uit getuigenverklaringen 
voorzien van etiketteringen die niet geheel 
wetenschappelijk verantwoord zijn. Daarbij 
vraagt de auteur zich af, of de adviseurs de 
justitie niet meehelpen met veroordelen. De 
bezinning op de dubbele verantwoordelijkheid 
van de deskundige tegenover slachtoffer en 
dader dwingt naar zijn mening tot kritisch 
nadenken over mogelijkheden en grenzen op 
het terrein van de advisering. 
Met literatuuropgave. 

339 
Palmer, J.W. Pre-arrest diversion: victim 
confrontation. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 12-18 (U.S.A.); 
Palmer, J.W. Pre-arrest diversion. The Night 
prosecutor's program in Columbus, Ohio. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 2, april 
1975, blz. 100-108 (U.S.A.). 

In beide artikelen behandelt de schrijver 
hetzelfde onderwerp. Sinds 1972 werden in 
Columbus (Ohio) enkele duizenden delicten 
uit het gewone justitiele systeem gelicht. In 
plaats van de normale routine: arrestatie- 
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gevangenis-rechtbank, werd bij deze zaken 
binnen een week een gesprek tussen dader en 
slachtoffer en an dere betrokkenen georganiseerd 
onder leiding van een student in de rechten, 
gesuperviseerd door de officier van justitie. Dit 
betrof zaken waarbij er sprake was van 
geschillen tussen personen zoals echtelijke 
ruzies, meningsverschillen tussen huurder en 
verhuurder, burenruzies en dergelijke. 
De gesprekken vonden 's avonds pleats. Slechts 
in twee procent van deze zaken werd formeel 
aangifte gedaan en werd de zaak strafrechtelijk 
vervolgd. Verder bleek dat bij minder dan 
drie procent later een of meer nieuwe conflicten 
ontstonden en aan de politic werden gemeld. 
Van dit artikel is een bewerking opgenomen 
op blz. 261. 

340 
Palmer, L. I. Implementing the obligation of 
advocacy in review of criminal convictions. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3, september 1974, blz. 267-288 
(U.S.A.). 

Er is niet vaak systematisch onderzocht of het 
recht op toegevoegde verdediging bij een 
willekeurig beroep gezien moet worden als 
een uitbreiding van de doctrines aangaande 
toegang tot herziening, of verdediging bij 
verhoor, of als een combinatie van doctrines. 
In het eerste deel van het artikel stelt de 
schrijver een geintegreerde theorie voor van de 
constitutionele beslissingen ten aanzien van het 
recht op verdediging en herziening van criminele 
veroordelingen. In het tweede deel gebruikt hij 
de geintegreerde constitutionele theorie als een 
instrument om de vele problemen die er bestaan 
hij de hervorming van de rechtbanken te 
evalueren en te schatten. 
Met literatuuropgave. 

341 
Potz, P.G. Die strafrechtliche Ahndung von 
FlugzeugentAhrungen. 
Zeitschrift ftir die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 24e jrg., nr. 2,1974, blz. 489-508 
(B.R.D.). 

De elf Duitse vliegtuigkapingen kunnen volgens 
de schrijver in verband gebracht worden met 
vlucht op politieke gronden, met strijd tussen 
politieke tegenstanders met dabedoeling geld 
af te persen en met een niet op het eigenbelang 
gerichte bedoeling. Hoewel de Conventies van 
Tokio, Den Haag en Montreal uitstekende 
internationale instrumenten zijn ter bestrijding 
van vliegtuigkapingen acht hij de internationale 
samenwerking op dit gebied tot nu toe 
teleurstellend. De schrijver bespreekt achtereen-
volgens de uitlevering van vliegtuigkapers, 
rechtshulp tussen de verschillende landen en de 
oprichting van een intemationaal gerechtshof 
in verband met misdrijven tegen de veiligheid 
in de burgerluchtvaart. 
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342 ' 
Romer, 1. De la criminalite economique et de 
sa repression par la creation de parquets 
centraux. 
Revue de droit penal et de criminologie, 55e jrg., 
nr. 3, december 1974, biz. 227-239 (B.). 

Een onderzoek bij de parketten in het land 
Rijnland-Westfalen in 1967 liet zien dat de 
officieren van justitie absoluut niet opgewassen 
waren tegen de diverse vormen van economische 
criminaliteit. Naar aanleiding van dat onderzoek 
is men overgegaan tot het aanstellen van speciale 
officieren van justitie die zich uitsluitend met 
economische delicten bezighouden en derhalve 
een hierop gerichte opleiding en ervaring 
moeten hebben. Een klein aantal parketten 
fungeert als centrale waar de moeilijkste 
gevallen terechtkomen. Aan deze centrales zijn 
specialisten op economisch gebied verbonden, 
die de gespecialiseerde offlcieren bijstaan en 
hiervoor ook bijzondere bevoegdheden 
bezitten. Volgens de schrijver begint deze unieke 
vorm van criminaliteitsbestrading al vruchten 
af te werpen. 

343 
Thornstedt, Skandinavische Erfahrungen 
mit dem Tagesbussensystem. 
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 24e jrg., nr. 2, 1974, blz. 595-613 
(B.R.D.). 

Van de Scandinavische landen kennen Finland, 
Zweden en Denemarken het dagboetestelsel. 
Noorwegen en 'Island hebben dit systeem niet 
aangenomen. De auteur bespreekt de werking 
van het dagboetestelsel en de verschillen die er 
zijn in Finland, Zweden en Denemarken. 

344 
Thornstedt, H. The day-fine system in 
Sweden. 
The criminal law review, juni 1975, blz. 307- 
312 (G.B.). 

Na een korte bespreking van het dagboetestelsel 
zoals dat in Zweden werkt, gaat de schrijver 
nader in op enkele aspecten ervan aan de hand 
van interviews met rechters en officieren van 
justitie. Volgens hem is Cr geen sorake van een 
harmonieus beleid, is het vaak moeilijk het 
inkomen van de dader vast te stellen en is men 
in het algemeen niet zo tevreden met de wijze 
waarop het stelsel in de praktijk wordt 
toegepast. Toch acht de auteur het systeem at 
aanzienlijk verbeterd. Vroeger werd de dag-
boete alleen gebruikt als een sanctie op lichte 
misdrijven, waarvoor geen andere straf 
denkbaar was. Tegenwoordig echter waardeert 
men de preventiefunctie van het stelsel en ligt 
volgens de schrijver een herwaarding van 
economische straffen als instrument van 
criminele politiek ten grondslag aan een 
toepassing op grotere schaal. 



345 
Tiedemann, K. Die Fortentwicklung der 
Methoden und Mittel des Strafrechts unter 
besonderer Beracksichtigung der Entwicklung 
der Strafgesetzgebung. 
Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 24e jrg., nr. 2,1974, blz. 303-375 
(B.R.D.). 

Bij de bespreking van de ontwikkeling van 
methoden en middelen van het strafrecht 
beperkt de schrijver zich in hoofdzaak tot de 
wetgeving in Duitsland na de tweede wereld-
oorlog. De veranderingen in de sociale 
structuur en de maatschappelijke waarde-
begrippen worden Merin volgens hem 
weerspiegeld. Achtereenvolgens bespreekt hij 
de criteria, het bereik en het doel van de 
strafwetgeving. Zij maken naar zijn mening 
een democratisch, sociaal en humaan strafrecht 
mogelijk. Ook gaat hij in op het systeem van 
sancties. Hierbij staat volgens de auteur voorop, 
dat de dader weerin de samenleving ingepast 
moet warden. 

346 
Tullio, B. di. Pour une nouvelle politique 
criminelle. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 2, april-juni 1974, 
blz. 113-126. 

De verontrustende toename van criminaliteit 
over de gehele wereld duidt volgens de schrijver 
op de noodzaak van een andere aanpak van 
de criminaliteit. Een nieuw programma vereist 
naar zijn mening ook een ander crimineel 
beleid. Een eerste vereiste hiervoor lijkt de 
tweedeling in het strafproces waarvan de tweede 
fase benut zou moeten worden om een 
optimale behandeling, in casu opvoeding te 
geven. Het accent in het nieuwe beleid moet 
komen te liggen op de behandeling van 
deliquenten en pre-delinquenten in de vorm 
van een hele serie van instellingen die samen 
een systeem vormen waarin de verschillende 
vormen van afwijkend en crimineel gedrag een 
pleats krijgen. Een dergelijk systeem schenkt 
derhalve ook aandacht aan de zo belangrijke 
preventie. Vooral op dit terrein van de 
preventie zou de politie een belangrijke rol 
kunnen spelen middels speciale afdelingen en 
samenwerking met instellingen van Sociale 
Zaken en Geestelijke Volksgezondheid. Ten 
aanzien van de behandeling moet men zich 
volgens de auteur afvragen of deze nog wel in 
het strafrechtssysteem thuis hoort; moeten 
gevangenissen niet omgebouwd worden tot 
opvoedingsinstellingen? Hij acht het duidelijk 
dat een dergelijk systeem de samenwerking 
veronderstelt van strafrechtjuristen en 
criminologen. 

347 
Veen, Th.W. van. Het rekwisitoor. 
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 10, december 
1974, blz. 517-528 (N.). 

De rechter hoeft niet op het requisitoir van de 
Officier van Justitie in te gaan en hoeft aan 
diens verklaring in het vonnis geen overweging 
te wijden. Het algemeen belang zou er volgens 
de schrijver mee gediend zijn, als er sprake was 
van een beperkte responsieplicht van de 
rechter op de vordering van de Officier. Beperkt, 
want een rechterlijk afwijken van de gevorderde 
strafsoort en -maat zou volgens de auteur niet 
gemotiveerd hoeven worden. Ten aanzien van 
het requisitoir is hij van mening dat de rechter 
vrij moet zijn het tijdstip te bepalen waarop hij 
de Officier antwoord geeft, als hij dat al wil, 
daar het immers ook de Officier vrij staat te 
bepalen op welke momenten hij het woord wil 
gaan voeren. 
Met literatuuropgave. 

Criminologic 

348 
Abudu Stark, M. J., W. J. Raine e.a. Some 
empirical patterns in a riot process. 
American sociological review, 39e jrg., nr. 6, 
december 1974, blz. 865-876. 

Het toenemend aantal rellen in de rustige 
jaren heeft een groei van het aantal onderzoeken 
op dit terrein tot gevolg gehad. Veel van deze 
onderzoeken hebben of betrekking op 
kenmerken van bij rellen betrokken personen, 
of op kenmerken van de gemeenschap waarin 
de rellen zich voordoen. In het hier beschreven 
onderzoek bestuderen de schrijvers de rel als 
zodanig en trachten zij de processen die tijdens 
rellen plaatsvinden te beschrijven en te 
verklaren. Het onderzoek had betrekking op 
meer dan 1850 rellen tijdens een serie rellen 
in 1965 in Los Angeles Watt. Van deze rellen 
werd nagegaan waar ze plaats vonden, wanneer, 
of en hoe de rel zich verspreidde en dergelijke. 
De schrijvers gaan onder andere na in hoeverre 
de resultaten van het onderzoek verklaard 
kunnen worden door klassieke theorieen met 
betrekking tot massagedrag. 
Met literatuuropgave. 

349 
Bailey, W. Murder and the death penalty. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3, september 1974, blz. 416-423 

De schrijver onderzoekt het verband tussen 
moord en doodstraf. Hiertoe bestudeert hij 
de gegevens van alle moordenaars van de jaren 
1967 en 1968 in de Verenigde Staten. Zijn 
bevindingen zijn in tegenspraak met wat men 
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volgens de afschrikkingstheorie mag 
verwachten en komen overeen met de 
resultaten uit onderzoek op dit gebied van de 
laatste vijftig jaar. 
Met literatuuropgave. 

350 
Beitel, G.A., M.C. Sharp en W.D. Glauz. 
Probability of arrest while driving under the 
influence of alcohol. 
Journal of studies on alcohol, 36e jrg., nr. 1, 
januari 1975, blz. 109-116 (U.S.A.). 

De schrijvers deden een onderzoek naar de 
kans op arrestatie tijdens het rijden onder 
invloed met een bloedalcoholgehalte van meer 
dan 0,10 procent. Een aantal politieagenten, 
speciaal geschoold in het opsporen van dronken 
bestuurders, verrichtte 22 arrestaties gedurende 
66 dagen. Hieruit trekken de schrijvers aan de 
hand van een door hen samengestelde waarschijn-
lijkheidstabel de conclusie, dat de kans op 
arrestatie ongeveer een op tweehonderd is. 
Tevens leiden zij uit hun gegevens af dat dronken 
bestuurders ongeveer driemaal zoveel kans 
lopen gevaarlijk rijgedrag tc pan vertonen als 
nuchtere bestuurders. 

351 
Blakely, B., P.S. Stephenson en H. Nichol. 
Social factors compared in a random sample of 
juvenile delinquents and controls. 
The international journal of social psychiatry, 
20e jrg., nr. 3/4, herfst/winter 1974, blz. 203- 
217. 

Na een overzicht van de bestaande sociologische 
theorieen over oorsprong en aard van jeugd-
misdadigheid, beschrijven de auteurs in dit 
artikel uitvoerig de bevindingen van bun 
onderzoek van een representatieve groep van 
vijftig jeugdige delinquenten beneden de 
achttien jaar, gekozen uit de dossiers van 
2200 kinderen die wegens crimineel gedrag voor 
de kinderrechter in Vancouver verschenen 
waren tussen maart 1968 en maart 1969. In 
hun onderzoek maakten zij gebruik van een 
vergelijkende controlegroep, gekozen uit 
lcinderen van dezelfde school als die van de 
delinquenten. Nadruk wordt gelegd op de 
belangrijkheid van het gezin bij de persoonlijk-
heidsontwikkeling van het kind, vooral 
gedurende de vormende jonge jaren. Ook de 
nadelige gevolgen van afstoting door de ouders, 
nalatigheid en andere bronnen van emotionele 
verstoringen in gezinsverband worden in 
ogenschouw genomen. De auteurs brengen drie 
voorlopige hypothesen naar voren als het kader 
waarin de invloed van het gezin op delinquent 
gedrag verstaan kan worden. Delinquent gedrag 
is een reactie ofwel a) op de instorting van sociale 
of externe controles tengevolge van bet verlies 
van ouders als levensvatbare overbrengers van 
controles die door de middenklasse gemeenschap 
of het rechterlijk systeem als noodzakelijk 
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worden beschouwd, of b) de instorting van 
persoonlijke en interne controles, of a en b 
beide. De gegevens werden bestudeerd op basis 
van deze hypothesen en de groep van vijftig 
kinderen werd onderverdeeld in drie groepen: 
normale delinquenten, sociale delinquenten en 
emotioneel gestoorde delinquenten, gebaseerd 
op status van het gezin, ouders als rol-modellen, 
persoonlijkheid van ouders en de aanwezigheid 
van sociale problemen. Op grond van de 
gegevens werd een medisch behandelingsplan 
ontworpen. 
Met literatuuropgave. 

352 
Canepa, G. Considerazioni sullo sviluppo attuale 
della criminal ita. 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 1-3 (1.). 

De autcur noemt als oorzaken van de 
kwantitatief toenemende en kwalitatief 
verergerende gewelddadige criminaliteit in de 
westelijke wereld de volgende punten: 1) de 
crisis in de waarden waarop de maatschappij 
tot voor kort was gefundeerd; 2) het onwerk-
zaam worden van het sociale controlesysteem; 
3) daardoor vorming van criminogene milieus 
waarin de vier karaktertrekken van Pinatel's 
`criminele persoonlijkhcid' algemeen zijn; 
4) enorme groei van de technologische 
ontwikkeling, die de onderwereld ten goede 
komt en die veel kennis op het gebied van de 
misdaad verbreidt; 5) het achterlopen van 
politiek en wetgeving bij vernieuwende 
stromingen. Behalve dat dit alles criminogeen 
werkt, kan de kennis ervan ook helpen bij 
preventie en behandeling van misdadig gedrag. 

353 
Canepa, G., U. Gatti, T. Bandini en 
6. B. Traverso. Ricerche criminologiche sui 
rapport( fra identita negativa e tratti di 
personalita. 
Rassegna di criminologia, .5e jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 5-17 (I.). 

De auteurs hebben een onderzoek ingesteld 
teneinde na te gaan in hoeverre delinquenten 
met een zogenaamde negatievc identiteit 
(theorie van Erickson en Mailloux) ook de 
vier karaktertrekken van de criminele 
persoonlijkheid vertonen (theoric van Pinatel 
en De Greeff). Zij hebben daartoe aan de 
hand van tests en gesprekken 55 mannelijke 
delinquenten tussen 18 en 25 jaar onderzocht 
die meer dan een maal waren veroordeeld 
wegens misdrijven tegen de eigendom. Deze 
55 vertoonden alien de negatieve identiteit: 
zij voelden zich anders, buitengesloten en 
voorbestemd tot criminaliteit. Het bleek dat 
bij deze groep negatieve identiteitsdelinquenten 
de combinatie van de vier karaktertrekken niet 
voorkwam, maar wel den, of twee of drie in 



verschillende combinaties. De auteurs 
vermoeden dat niet-delinquenten in deze niet 
zoveel zullen verschillen van delinquenten, 
alleen kunnen zij hun emoties en hun agressie 
op sociaal verantwoorde wijze kwijt. Bij iedere 
delinquent, ook die met de negatieve identiteit, 
is alles individueel verschillend; juist bij deze 
groep is volgens de schrijvers het negatieve 
beeld dat zij van zichzelf hebben, door het 
milieu bepaald. 
Met literatuuropgave. 

354 
Carmichel, B.G. Youth crime in urban 
communities. A descriptive analysis of street 
hustlers and their crimes. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 2, april 
1975, blz. 139-148 (U.S.A.). 

'Street hustlers' is een verzamelbegrip voor 
diverse criminele activiteiten waaraan een 
groeiend aantal jongeren in steden zich 
schuldig maakt. Het doel is steeds snel een 
grote hoeveelheid geld te bemachtigen 
zonder onnodig geweld. Succesvolle hustlers 
leven weelderig en zijn een voorbeeld voor 
andere jongeren. De schrijver neemt deze 
jongeren en hun daden in beschouwing. Het 
artikel gaat voornamelijk over negers maar dit 
betekent volgens hem niet dat zij de enige 
hustlers zijn; jongens en meisjes met diverse 
ethnische achtergronden doen er aan mee. 
Met literatuuropgave. 

355 
Davidson II, W. S., en M.J. Robinson. 
Community psychology and behavior 
modification: a community based program for 
the prevention of delinquency. 
Corrective and social psychology and journal 
of behavior technology methods and therapy, 
21e jrg., nr. 1, januari 1975, blz. 1-12 (U.S.A.). 

De strategieen die op dit moment ontwikkeld 
worden voor de preventie van criminaliteit en 
de behandeling van jeugdige delinquenten, zijn 
in twee hoofdgroepen te onderscheiden: extra-
muraal en intramuraal. Beide komen voort uit 
onvrede ten aanzien van psychologische 
behandeling volgens het medisch model. De 
schrijvers trachten 1) een alternatief te bieden 
voor detentie van recidivisten, 2) sociaal 
gedrag te bevorderen, 3) delinquent gedrag te 
verminderen en 4) de kosten verbonden aan de 
behandeling van jeugdige delinquenten te 
verminderen. In de periode 1 september 1969 
tot 31 augustus 1971 werden 131 jongens van 
gemiddeld 16 jaar door de 'Kent County 
Juvenile Court' wegens herhaald delinquent 
gedrag tot langdurige detentie veroordeeld. 
Van deze groep belandde 125 jongens in het 
Kentfield programma, het hier beschreven 
project. De jongens woonden thuis en werden 
iedere werkdag 's morgens per bus opgehaald. 
Zij werkten iedere morgen gedurende drie uur. 

's Middags werden diverse lessen gegeven en 
groepsgesprekken gehouden. Per activiteit 
konden zij punten verdienen, waarmee ze 
recreatieve activiteiten konden kopen. De 
resultaten van het verrichte evaluatie-
onderzoek waren zeer positief. 

356 
Davis, J. A. Justification for no obligation: 
views of black males toward crime and the 
criminal law. 
Issues in criminology, 9e jrg., nr. 2, najaar 
1974, blz. 69-87 (U.S.A.). 

De schrijver heeft de hypothese getest volgens 
welke het relatief grote aandeel van negers in 
de criminaliteit van de Verenigde Staten 
verklaard kan worden uit een zwart bewustzijn, 
dat door in de loop van de geschiedenis 
ondervonden onrecht de wet beschouwt a1s een 
van de instrumenten ter handhaving van de 
blanke suprematie. Aan 150 negers, verdeeld 
over verschillende leeftijdscategorieen en 
sociaal-economische klassen werd de vraag 
voorgelegd of zij, als het waar is dat negers 
meer dan anderen de strafwet overtreden, 
redenen kunnen opnoemen waarom dat zo zou 
zijn. Uit de gegeven antwoorden meent de 
schrijver te mogen concluderen dat verder 
onderzoek in deze richting zinvol is. 
Met literatuuropgave. 

357 
Ekkers, C.L. Sport en agressie. 
Intermediair, 1 le jrg., nr. 17,25 april 1975, 
blz. 29-37 (N.). 

De schrijver wil verschillende vormen van 
agressie in de sportwereld met elkaar in 
verband brengen. Hiertoe stelt hij een definitie 
van het begrip op en maakt hij onderscheid 
tussen fysieke en verbale agressie. Wanneer er 
gelegenheid is voor agressief gedrag en wanneer 
de agressie in het spel een instrumentele waarde 
kan hebben, acht hij instrumentele agressie in 
principe te verwachten, terwlil de mate en 
frequentie zullen afhangen van de belangrijk-
heid van de winst. Ms remmende factor ten 
aanzien van onreglementaire agressie noemt 
hij het sanctie-systeem van de betreffende 
sport. De auteur vindt straf als manier van 
gedragsbeinvloeding niet de meest 
aantrekkelijke. Naar zijn mening is een 
herwaarding van de doelstellingen van de sport 
nodig en zal er bij spelers en publiek een norm 
moeten ontstaan tegen instrumentele agressie. 
Met literatuuropgave. 

358 
Fiore, E. di., F. Micucci en M.G. Scafidi Fonti. 
Indagine sul concetto del se e degli altri in 
soggetti dissociali. 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 59-86 (I.). 
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Men is er volgens de schrijvers tegenwoordig 
van doordrongen dat het van belang is om te 
weten wat voor beeld of mensen met sociaal 
afwijkend gedrag van zichzelf hebben. Zij 
hebben 27 jongens van 14 tot 17 jaar uit 
jeugdgevangenissen en heropvoedings-
inrichtingen in Zuid-ltalie hierop onderzocht. 
De jongens waren afkomstig uit de sociaal en 
economisch lagere milieus, hadden weinig 
scholing en zaten vast wegens diefstal. Als 
controlegroep namen de auteurs 24 jongens van 
een lagere technische school in Palermo. Zij 
hanteren opzettelijk een verschil in scholing 
tussen de beide groepen om to zien of doze 
de opvatting over het zelf beinvloedt. Zij 
hebben alle jongens gevraagd naar I) ik zoals 
ik ben; 2) ik zoals ik zou willen zijn; 3) vader; 
4) moeder; 5) vriend; 6) maffia-lid; 7) politie-
agent en wel aan de hand van de Semantic 
Differential Technique van Osgood. De 
uitkomsten zijn in tabellen weergegeven. De 
controlegroep sprak zich duidelijker en 
gevarieerder uit. Alle onaangepaste jongens 
hadden een negatieve opvatting over zichzelf. 
De uitkomsten van het onderzoek bieden niet 
de mogelijkheid te verklaren hoe iedereen 
individueel tot zijn daden is gekomen. Maar het 
feit dat iemand zichzelf niet aanvaardt, heeft 
wel invloed op zijn emotionele stabiliteit, op 
zijn aanvaarden van anderen en op de wijze 
waarop hij zich een sociale identiteit eigen 
maakt. 
Met literatuuropgave. 

359 
Hagan, J. Parameters of criminal prosecution: 
an application 0/path analysis to a problem 
of criminal justice. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 4, december 1974, blz. 536-544 
(U.S.A.). 

Er bestaat volgens de schrijver een algemene 
sociologische belangstelling voor de procedures 
van vervolging en straftoemeting. Doze 
tweevoudige belangstelling wordt naar zijn 
mening echter niet systematisch gecombineerd 
in empirisch onderzoek. In dit artikel wil de 
schrijver trachten dat wel te doen. Alvorens 
tot een analyse over te gaan, bespreekt hij 
bestaande literatuur op dit gebied, waarbij hij 
twee gezaghebbende theoretische benaderingen 
ten aanzien van de studie van strafrechtelijke 
vervolging naar voren brengt, beide betrekking 
hebbend op de twee onderscheiden begrippen: 
bureaucratisering en klassenconflict. De studie 
omvat 1018 gevallen met een totaal van 
1500 aanklachten, geselecteerd uit dossiers 
waarin de vervolgingen in een stad in Canada 
over een periode van zes maanden staan 
geregistreerd. Primair van belang in deze studio 
was de delinquent als eenheid voor analyse. 
Daarom was het noodzakelijk per delinquent 
de meest opvallende aanklacht te kiezen. flit 
werd gedaan door dat misdrijf te selecteren 
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waaraan de zwaarste straf verbonden was. De 
schrijver gebruikt drie groepen van variabelen 
in zijn analyse. De eerste groep bestaat uit de 
extra-legale kenmerken van de dader: ras en 
sociaaleconomische status. De tweede groep 
omvat legaal gedefuneerde kenmerken van 
de dader en daad: vorige arrestatie, ernst van 
de eerste aanklacht en aantal aanklachten. 
De derde groep heeft betrekking op factoren 
die de procesvoering aangaan: aanwezigheid 
van de advocaat, eerste pleidooi en wijziging 
van de aanklacht. De schrijver toetst de 
resultaten van studio aan de twee gezag-
hebbende theoretische benaderingen. 
Met literatuuropgave. 

360 
Hauber, A.R. Agressie in het verkeer. 
Intermediair, 1 le jrg., nr. 17,25 april 1975, 
blz. 1-7 (N.); 
Intermediair, 1 le jrg., nr. 18,2 mei 1975, 
blz. 49-57 (N.). 

De schrijver neemt aan dat bij verkeers-
ongevallen agressie van de weggebruiker een 
grote rot speelt en zoekt naar mogelijkheden 
om een attitudeverandering teweeg to 
brengen. Hij kiest ten aanzien van verkeers-
agressie voor een leertheoretisch standpunt, 
hetwelk naar zijn mening de gunstigste 
perspectieven biedt om mentaliteits- en 
gedragsveranderingen to bewerkstelligen. Hij 
verrichtte eon pilotstudie to Leiden en deed 
gedragsobservaties op eon aantal zebrapaden in 
Nederland, waarvan hij de resultaten uitvoerig 
bespreekt. Ook verrichtte de auteur eon 
vergelijkend intemationaal onderzoek. Uit de 
resultaten hiervan leidt hij af dat de rij-opleiding 
in Nederland alto technisch is on dat aan 
menselijke aspecten to weinig aandacht wordt 
besteed. Bij de huidige generatie van verkeers-
deelnemers zou daarom via verplichte spoed-
cursussen de gewenste vermenselijking van het 
verkeersgedrag gentroduceerd moeten worden 
en de jongere generatie zou naar zijn mening 
eon verkeersopvoeding moeten krijgen waarin 
ook de ouders worden betrokken. 
Met literatuuropgave. 

361 
Krohn, M., G. P. Waldo en T.G. Chiricos. Self. 
reported delinquency: a comparison of 
structured interviews and self-administered 
checklists. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 4, december 1974, blz. 545-553 
(U.S.A.). 

De schrijvers doen in hun artikel verslag van 
eon onderzoek om een antwoord te vinden op 
twee methodologische vragen die zij zich 
stelden met betrekking tot het gebruik van 
instrumenten voor het zelf-rapporteren van 
criminaliteit. De eerste vraag was of er verschil 



optreedt in het aantal personen dat bekende 
zich misdadig gedragen te hebben, enerzijds 
wanneer een onderzoeker de gegevens 
mondeling verzamelt door middel van een 
interview, anderzijds wanneer hij dat schriftelijk 
doet via een vragenlijst. De schrijvers kwamen 
tot de conclusie dat de ene techniek niet van 
grotere waarde is dan de andere. De tweede 
vraag bij dit onderzoek was of de interviewer 
zelf enige invloed kan uitoefenen op de 
antwoorden van de ondervraagden. De • 
gegevens tonen aan dat een dergelijke invloed 
bij het voorleggen van een schriftelijke 
vragenlijst groter was dan bij een mondeling 
interview. De schrijvers leiden hieruit af dat 
een niet bedreigende interviewer een grotere 
invloed heeft op de antwoorden, omdat de 
ondervraagden in dat geval de indruk krijgen 
dat hun anonimiteit verzekerd is. 
Met literatuuropgave. 

362 
Landau, S.F., I. Drapkin en S. Arad. Homocide 
victims and offenders: an Israeli study. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3, september 1974, blz. 390-396 
(U.S.A.). 

Tussen 1950 en 1965 waren in Israel bij 
doodslag 279 daders en 311 slachtoffers 
betrokken. Welke variabelen leiden tot 
doodslag en wat is het gewicht van elk van deze 
variabelen? Om hierop een antwoord te vinden, 
bestudeerden de schrijvers de dossiers van de 
Israelische politie en gevangenissen. Zij namen 
in beschouwing: geslacht van dader en slacht- 
offer, ethnische oorsprong, de verhouding tussen 
dader en slachtoffer en de motieven voor de 
daad. De ethnische origine blijkt in deze analyse 
een belangrijke variabele te zijn. De schrijvers 
noemen factoren waarop bij toekomstig 
onderzoek op dit gebied naar hun mening gelet 
moet worden. 
Met literatuuropgave. 

363 
Lodge, T.S. La recherche scientifique et la 	. 
politique criminelle. 
Revue de science criminelle et de droit penal 
compare, nr. 3, juli-september 1974, blz. 499-509 
(F.) 

Een nauwere samenwerking tussen beleid 
en onderzoekers is volgens de schrijver nodig 
om de criminele politiek vooruit te helpen. 
Onderzoekers zullen moeten leren korte-termijn 
onderzoek te doen, evenzeer als lange-termijn 
studies. Hun aantal zal, gezien de behoefte aan 
onderzoek, sterk omhoog moeten. Hun 
kwaliteit is nog niet zo hoog als wenselijk is. Zij 
dienen hun speciale kundigheden te combineren. 
Het onderzoek moet naar zijn mening bewerk-
stelligen dat bestuurders en politici de grote 
lijnen weer zien. Het kan bijdragen tot meer 
kennis over de aard en de preventie van 

criminaliteit, de behandeling van delinquenten 
en het functioneren van de strafrechtspleging 
door beschrijving van de bestaande situatie, 
weerlegging van verkeerde hypothesen en het . 
doen van nieuwe ontdekkingen. 

364 
Peters, T., en L. Dupont. L'image de marque 
du hold-up et ses implications pour une 
politique criminelle. 
Revue de droit penal et de criminologie, nr. 2, 
november 1974, blz. 93-135 (B.). 

In een uitvoerige analyse van het verschijnsel 
roofoverval vragen de schrijvers zich af hoe men 
tot voorstellen voor een oplossing van dit 

, probleem kan komen zonder het voldoende te 
kennen of goed te kunnen formuleren. De pers, 
de officiele organisaties en de potentiele 
slachtoffers zien de roofoverval als een 
moderne, gevaarlijke en gestaag toenemende 
vorm van zware vermogenscriminaliteit. De 
criminografie geeft een heel ander beeld van 
de aard en de omvang van de roofoverval: de 
toename ervan is minder sterk dan van vele 
andere vermogensdelicten; het aantal doden en 
gewonden is vergeleken bij andere, met name 
geweldsdelicten, gering. Het roofoverval-
probleem kan volgens de schrijvers als volgt 
worden geherdefinieerd: de roofoverval is niet 
in de eerste plaats een probleem van ernstige 
criminaliteit, maar een kwestie van afwegen 
tussen de feitelijke maatschappelijke betekenis 
van dit type delict en de aard en het gewicht 
van de middelen, die worden ingezet in.de  strijd 
tegen de misdaad. 
Met literatuuropgave. 

365 
Rafky, D.M., en R.W. Sealey. The adolescent 
and the law: a survey. 
Crime and delinquency., 21e jrg., nr. 2, april 
1975, blz. 131-138 (U.S.A.). 

In dit artikel worden de resultaten besproken 
van een onderzoek onder meer dan 1000 high-
school scholieren in Lake City. Hen werd 
gevraagd naar contacten met het strafrechtelijk 
systeem, hun attitudes ten aanzien van wetten 
en instanties en hun wetskennis. Het bleek dat 
wetskennis geen `alles of niets-zaak' was. De 
scholieren kenden sommige wetten wel, andere 
niet. Wetskennis bleek onafhankelijk van respect 
voor de wet en ook niet gecorreleerd met 
delinquent gedrag. De schrijvers concluderen 
dat de opleiding te kort schiet, en dat 
cognitieve aspecten daarbij te centraal staan. 
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Gevangeniswezen 

Zie ook excerpt nr. 336 

366 
Clarke, S.H. Getting 'em out of circulation: 
Does incarceration ofjuvenile offenders reduce 
crime? 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 4, december 1974, blz. 528-535 
(U.S.A.). 

Het doe van dit artikel is te onderzoeken of en 
in hoeverre detinering misdaden verhindert die 
gebeurd zouden kunnen zijn indien de misdadiger 
niet in de gevangenis zou zijn gekomen. De 
schrijver richt de aandacht op het misdaad-
onderdrukkend effect dat toegeschreven wordt 
aan de praktijk van het detineren van jeugdige 
delinquenten. De primaire bron van informatie zijn 
de gegevens, verzameld in een onderzoek onder 
9945 jongens, geboren in 1945, die zeker van 
hun tiende tot hun achttiende jaar in 
Philadelphia woonden. Deze jongens werden 
gevolgd van acht tot achttien jaar in de officiele 
dossiers van scholen, politic en rechtbanken te 
Philadelphia. Dit maakte het mogelijk de 
effecten van de leeftijd afzonderlijk te 
bestuderen, een factor die volgens de auteur 
waarschijnlijk van groter betekenis is in 
jeugdmisdaad en criminaliteit dan welke andere 
variabele ook, op het geslacht na. De term 
1 gedetineerde delinquent', zoals de schrijver die 
in dit artikel gebruikt, is van toepassing op een 
jongen die meerdere keren veroordeeld werd 
tot een gevangenis- of tuchthuisstraf voordat 
hij zijn achttiende levensjaar bereikte. De 
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven 
in twee tabellen: een voor niet-blanke en een 
voor blanke gedetineerde jongens. 
Met literatuuropgave. 

367 
Jeffrey, R., en S. Woolpert. Work furlough as 
an alternative to incarceration: an assessment 
of its effects on recidivism and social cost. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 3, september 1974, blz. 405-415 
(U.S.A.). 

In het 'work furlough program' werken 
geselecteerde gevangenen overdag in de samen-
!eying. Buiten de werktijden verblijven zij in 
de inrichting. De schrijvers bespreken de 
resultaten van een onderzoek in een district 
van California. Een groep van 94 gevangenen 
uit de periode v6Or invoering van het werk-
verlof vergelijken zij met 110 gevangenen die 
op werkverlof zijn gegaan. Voor de samenleving 
komt de &ling van recidive als belangrijkste 
resultaat naar voren. De schrijvers geven 
aanwijzingen voor de verbetering van selectie-
criteria voor het werkverlof. 
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368 
Reasons, Ch. Racism, prisons and prisoners' 
rights. 
Issues in criminology, 9e jrg., nr. 2, najaar 
1974, blz. 3-20 (U.S.A.). 

Ook al is het expliciete racisme uit de wet-
geving verdwenen, culturele vooringenomen-
heid bij de strafrechtspleging resulteert in een 
gevangenisbevolking die grotendeels arm en 
niet-blank is. Het racisme van buiten wordt in 
de gevangenis geinstitutionaliseerd racisme. 
Het gevangenispersoneel is overwegend 
blank en bevoordeelt de blanke gevangenen 
boven de zwarte. Gevangenisopstanden 
duiden erop dat de gevangenen zich aan het 
organiseren zijn om gemeenschappelijke 
doelen na te streven. Het maatschappelijk-
politieke protest, van buiten dringt ook in de 
gevangenissen door, maar de directies kunnen 
acties tegengaan door overplaatsingen en 
dergelijke en door het naast zich neerleggen 
van rechterlijke uitspraken. De schrijver doet 
wat suggesties die naar zijn mening kunnen 
bijdragen tot vermindering van de raciaal-
ethnische spanningen in de gevangenissen. 
Hij is echter van mening, dat die spanningen 
alleen dan werkelijk zullen verdwijnen als dat 
ook in de vrije maatschappij gebeurt. 
Met literatuuropgave. 

369 
Steele, E.H., en LB. Jacobs. A theory of 
prison systems. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 2, april 
1975, blz. 149-162 (U.S.A.). 

In dit artikel pleiten de schrlivers voor 
bestudering van het gevangeniswezen per staat 
als analyse-cenheid, in plaats van afzonderlijke 
gevangenissen. Door de functionele relaties 
tussen de diverse onderdelen van het systeem 
te bestuderen, kunnen zij dit geheel beschrijven. 
Zij onderscheiden drie typen systemen: 
hierarchische, gedifferentieerde en autonome. 
Het hiararchische systeem is gebaseerd op een 
'strafbeloningssysteem', waarbij de sociale 
controle van de individuele inrichting naar het 
systeem als geheel verplaatst is. net 
`gedifferentieerde' systeem is vooral voor 
behandelingsinrichtingen bedoeld. De 
inrichtingen hebben meer autonome dan 
gewone gevangenissen. Het autonome systeem 
tenslotte, is opgebouwd uit kleine, functionele, 
onathankelijke inrichtingen met een heterogene 
bevolking. 



Reclassering 

Zie ook excerpt nr. 355. 

370 
Balch, R.W. The medical model of delinquency. 
Theoretical, practical and ethical implications. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 2, april 
1975, blz. 116-130 (U.S.A.). 

Ondanks het feit dat het medisch model zowel 
in wetenschappelijke kringen als in het 
gevangeniswezen populair is, moeten bij dit 
model volgens de schrijver zowel theoretische, 
praktische als ethische vraagtekens geplaatst 
worden. Het medisch model miskent volgens 
hem de belangrijkste rol die de omgeving van 
een individu speelt bij de bepaling welk gedrag 
als delinquent gedefinieerd wordt. Het model 
legt naar zijn mening te veel de nadruk op de 
problemen van individuele delinquenten en te 
weinig op de structurele achtergrond van 
delinquent gedrag. Tenslotte gaat de auteur in 
op vragen met betrekking tot de behandeling 
van 'pre-delinquente' jongeren, bij de oplegging 
van vonnissen van onbepaalde duur en de 
individualiserine van behandelingsprogramma's. 
Met literatuuropgave, 

371 
Balloni, A. Trattamenti in liberta e stereotipo 
dei delinquenti. 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 49-58 (I.). 

Behandeling in vrijheid (zoals probation, iets 
wat in Italie nog niet bestaat) vereist samen-
werking en contact tussen juridische en 
maatschappelijke instanties, publiek en 
delinquent. Teneinde te weten te komen hoe 
het publiek over probation en dergelijke 
denkt en in hoeverre het bereid zou zijn mee 
te werken, heeft men in Bologna en 
omstreken van 1971 af onderzoek gedaan naar 
de mening van groepen in de samenleving die 
hierover nadenken en hun mening onder 
woorden kunnen brengen. Het bleek dat 
87 procent \to& behandeling in vrijheid van 
vooral jeugdige clelinquenten is, mits er 
voldoende en goed gekwalificeerde krachten 
aanwezig zijn om hen te begeleiden, en mits 
de sociale structuren zodanig zijn dat dit werk 
mogelijk is. In deze opvattingen waren allerlei 
nuanceringen waar te nemen, zo bijvoorbeeld 
in verband.met de ernst van het misdrijf en 
met eventuele recidive. Met stereotypen valt 

.hier in elk geval niet te werken. in tegendeel: 
over iedere delinquent moet men zo 
individueel mogelijke en zo volledig mogelijke 
inlichtingen inwinnen, wil men kunnen 
beoordelen of hij voor behandeling in vrijheid 
in aanmerking komt en hoe deze moet zijn. 

Hierbij dienen volgens de schrijver naast de 
belangen van de delinquent ook die van de 
samenleving te worden afgewogen. 

372 
Bandini, T., en U. Gatti. La delinquenza 
giovanile e i meccanismi del rifiuto sociale 
secondo l'approccio interazionista. 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 19-47 (I.). 

De auteurs beschouwen de theorie van de 
labeling — die zij uitvoerig bespreken — als een 
vooruitgang vergeleken bij eerdere theorieen: 
met het inzicht in de wisselwerking tussen 
afwijkend gedrag en sociale controle kan men 
de stigmatiserende benadering van de 
delinquent en van de criminaliteit doorbreken. 
Zij gaan na in hoeverre er op dit gebied ook 
vooruitgang is geboekt ten aanzien van de 
jeugdcriminaliteit in Italie. Ogenschijnlijk is 
men opener, soepeler en toleranter geworden 
wat betreft de heropvoeding in inrichtingen. 
Maar nu wordt er zeer veel jeugd-voorarrest 
toegepast en dat werkt door de criminogene 
invloed van deze omgeving het afwijkende 
gedrag en daarmee labeling weer in de hand. 
Deze vorm van repressie verschilt van die in 
opvoedingsinrichtingen en is au fond 
schadelijker voor de jeugdige arrestant, die 
vaak nog helemaal geen delinquent is. 
Met literatuuropgave. 

373 
Baviera, I. La custodia preventiva come 
momento essenziale dell' osservazione. 
Esperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 2, 
maart/april 1974, blz. 57-64 (I.). 

De schrijver behandelt zowel het bewust 
plaatsen van een minderjarige arrestant in een 
observatie-inrichting als het gebruik maken van 
een voorarrest voor observatie. Sinds de wet van 
1956 kan zo'n plaatsing in Italie als besluit van 
de kinderrechter worden uitgesproken als 
alternatief voor jeugdgevangenis. Dit maakt dat 
de observatie-inrichting zowel qua opzet als qua 
sfeer totaal verschillend is van de jeugd-
gevangenis. De observatie omvat onderzoek 
door psycholoog, pedagoog en maatschappelijk 
werker en voortdurende observatie van gedrag 
en houding door het gehele personeel. Dit alles 
leidt dan via teambesprekingen tot maatregelen 
voor behandeling en resocialisatie van de 
jongen, al naar gelang diens rijpheid en dus 
aansprakelijkheid voor zijn asociaal gedrag. 
Dit acht de schrijver met name belangrijk bij 
de vraag of hij al dan niet zo gauw mogelijk 
moet terugkeren in het eigen milieu. De 
observatie zelf houdt al behandeling en 
opvoeding in. De huidige tenderis is: zo min 
mogelijk vrijheidsberoving, maar indien deze 
onvermijdelijk is, dan observatie met als doel 
het vinden van de juiste maatregelen teneinde 
zowel de jongen als zijn milieu te behandelen. 
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374 
Golden, F., en A.N. Deibert. Attitudes of 
juvenile officers toward delinquency related 
concepts. 
Corrective and social psychiatry and journal of 
behavior technology methods and therapy, 
20e jrg., nr. 4,1974, blz. 31-34 (U.S.A.). 

De schrijvers bespreken een Amerikaans 
onderzoek onder negentien ambtenaren van 
jeugdgerechten, waarbij hun houding ten 
opzichte van een achttal aan delinquentie 
gerelateerde begrippen werd gepeild. Uit de 
antwoorden blijkt onder meet dat de 
ambtenaren opsluiting van jeugddelinquenten 
niet zinvol achten. Rehabilitatie van de 
jeugdige moet naar bun mening voorop staan, 
maar het is hun niet duidelijk hoe dit in de 
praktijk moet worden verwezenlijkt. Zij 
betwijfelen de waarde van counseling, hoewel 
zij hiermee vrij bekend zijn en voelen meet 
voor gedragstherapeutische technieken. Het 
blijkt ook dat de ambtenaren de delinquent en 
zijn problematiek goed kennen. De rol van de 
ouders in verband met het misdadig gedrag is 
hun echter onduidelijk en zij zijn van mening 
dater pogingen moeten worden ondernomen 
hierin meer helderheid te brengen. 
Met literatuuropgave. 

375 
Ipotesi di lavoro presso una sezione di custodia 
per minorennt 
Esperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 2, 
maart/april 1974, blz. 7-22 (I.). 

In dit artikel wordt een uitvoerige beschrijving 
gegeven van het Casal del Marmo te Rome, 
een jeugd-Huis van Bewaring; het biedt met 
name gegevens over de periode oktober-
november 1973, toen er in totaal 246 jongens 
waren ondergebracht, die voor het merendeel 
werden verdacht van diefstal. Deze gegevens 
over leeftijd, scholingsgraad, recidive, aanklacht, 
duur van voorarrest en detentie, motieven voor 
opneming en vrijlating en de competente 
rechtbank, zijn in tabellen gerangschikt. 
Theoretisch lijkt de periode van voorarrest zeer 
gunstig voor observatie en voor scholing en 
vorming van de jeugdige gedetineerden; in de 
praktijk blijkt deze periode echter te kort, en 
de jongens ervaren het hun als scholing 
gebodene als dwang. De staf van het tehuis ziet 

• als veel geschiktere oplossing het verbeteren 
van de verhouding tussen de jongen en zijn 
milieu van herkomst en van dit milieu zelf. 
Daartoe is nodig dat het tehuis contact 
opneemt met sociale hulpverleningsinstanties. 
Voor de langere termijn acht men maatregelen 
op het gebied van wetgeving (depenalisatie) 
nodig en noemt men het een kwestie van sociale 
politick waarbij de jonge delinquent zoveel 
mogelijk in het eigen milieu moet kunnen 
worden geobserveerd en behandeld. 
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376 
Ruth, G.A. The Cregier Outpost: a therapeutic 
response to the juvenile offender. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 43-49 (U.S.A.). 

The Cregier Outpost is de naam van een 
therapeutisch programma dat in Amerika vanaf 
1970 werd toegepast op ruim honderdvijftig 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden, die et 
vrijwillig aan deelnamen. De schrijver bespreekt 
de gang van zaken hierbij en noemt het gelled 
succesvol. Hij wijst op de noodzaak van het 	: 
opbouwen van een vertrouwensrelatie van de 
therapeut met zijn client. Fen eerste voorwaarde 
daartoe is, dat de therapeut altijd aanwezig is 
als er een beroep op hem wordt gedaan en dat 
hij de delinquent zoveel mogelijk helpt en 
assistecrt op velerlei gebied. 

377 
Schoonmaker, M.N., en J.S. Brooks. Women in 
probation and parole, 1974. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 4, april 
1975, blz. 109-115 (U.S.A.). 

Bij cen in 1970 gehouden enquete bleek dat 
slechts in twintig staten 'parole' en 'probation 
officers' zowel mannen als vrouwen tot 
clienten hadden. In 1974 is dit beeld drastisch 
veranderd: het aantal staten is gestegen tot 46. 
Verder bleek uit de in 1974 gehouden enquete 
dat het aantal vrouwen werkzaam in dit veld 
erg laag is. De schrijfsters pleiten voor opheffing 
van deze discriminatie. 

Psychiatrische zorg 

378 
Durme, R. van. Avatars du syndrome XY Yr 
l'agressivite genetique est-elle 102 mythe? 
Revue de droit penal et de criminologic, 55e jrg.. 
nr. I, oktober 1974, blz. 3-24 (B.). 

De schrijver bespreekt het XYY-syndroom, een 
afwijking van de geslachtschromosomen, die bij 
delinquenten vaker dan bij de normale bevolking 
zou voorkomen. De auteur wijst op vele studies 
die de eerste onderzoeksresultaten op dit terrein 
in twijfel trekken. Hij vestigt vervolgens de 
aandacht op de mogelnkheid dat de extra 
Y-chromosoom geen specifieke invloed op het 
gedrag uitoefent, maar een van de vele factoren 
is die invloed uitoefenen. 
Met literatuuropgave. 

379 
Menolascino, F.J. A system of services for the 
mentally retarded. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 1, januari 
1975, blz. 57-64 (U.S.A.). 



In de Verenigde Staten en Canada worden 
nieuwe programma's uitgevoerd ten behoeve 
van geestelijk achtergebleven personen en ook 
voor jonge delinquenten. Op geestelijk 
achtergebleven delinquenten echter worden 
volgens de schrijver dergelijke nieuwe methoden 
niet toegepast. Zij zijn nog steeds aangewezen 
op het traditionele strafrechtssysteem en de 
instellingen voor geestelijk gestoorden. De 
schrijver stelt voor een dienstensysteem te gaan 
toepassen, dat tegemoetkomt aan de 
behoeften van de geestelijk achtergebleven 
delinquent en beschrijft hoe dit eruit zou 
moeten zien; het is een combinatie van de 
hulpverlening voor delinquenten en die voor 
geestelijk gestoorden. 

380 
Laws, D. R. The failure of a token -economy. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 33-38 (U.S.A.). 

Het veelomstreden token-systeem, een 
programma voor gedragstherapie, werd in de 
periode van 1969 tot 1972 bij wijze van 
experiment toegepast op 1300 delinquente 
mannen in een maximaal beveiligd psychiatrisch 
ziekenhuis in Californie. De schrijver bespreekt 
de gang van zaken en komt tot de conclusie dat 
toepassing van het systeem althans op deze 
wijze niet goed was. Het falen moet naar zijn 
men ing voornarnelijk worden toegeschreven 
aan het feit dat er in deze gemeenschap zo'n 
star systeem van bestuurscontrole heerste. In 
een dergelijke gemeenschap kan volgens hem 
een werkelijk gedragstherapeutisch programma 
niet goed functioneren. 

381 
Piperno, A. Indefinite commitment in a mental 
hospital for the criminally insane: Two models 
of administration of mental-health. 
The journal of criminal law and criminology, 
65e jrg., nr. 4, december 1974, blz. 520-527 
(U.S.A.). 

Verschillende staten in Amerika hebben een 
wetgeving die voorziet in het voor onbepaalde 
tijd doen opnemen van zwakzinnige, psycho-
patische of sexueel-psychopatische misdadigers 
in een inrichting voor geestelijk gestoorde 
misdadigers. In verband met de uitvoering van 
1e wet analyseert de schrijver in zijn onderzoek 
e factoren die in botsing komen met de 

beslissing van de staf van pen ziekenhuis, een 
dergelijke opname voort te zetten of te 
beeindigen. De gegevens voor dit onderzoek 
werden geput uit dossiers van een ziekenhuis 
voor geestelijk gestoorde misdadigers in een 
staat in het midden-westen. De schrijver 
selecteerde tien procent van de dossiers van alle 
mannelijke patienten die voor onbepaalde tijd 
opgenomen waren gedurende de periode van 
1965 tot 1971, doch die v66r augustus 1973 

werden ontslagen. Hij groepeerde de variabelen 
in relatie tot hun mogelijk effect op de tijdsduur 
van de opname volgens vier factoren. 
Uit het onderzoek bleek onder meer het 
volgende: De staf van het ziekenhuis schijnt 
oudere patienten langer te houden dan jongere; 
patienten van het platteland korter dan die uit 
de stad. Gehuwden worden vroeger ontslagen 
dan wie gescheiden of weduwnaar (weduwe) 
zijn. Patienten van een hogere sociaal-
economische status worden voor kortere tijd 
opgenomen dan patienten met een lagere status. 
Patienten die zich aan een geweldmisdrijf 
hebben schuldig gemaakt, moeten langer blijven 
dan degenen die een niet-gewelddadig misdrijf 
begaan hebben en sexuele psychopaten langer 
dan zwakzinnige patienten. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbeschenning 

382 
Rijkmans, J. M. Kindermishandeling. 
Delikt en delinkwent, 4e jrg., nr. 10, 'december 
1974, blz. 510-516 (N.). 

Volgens de schrijver, zelf een vertrouwensarts, 
kan kindermishandeling worden voorspeld in 
bij tijdige signalering voorkomen. De 
behandeling vereist naar zijn mening een multi-
disciplinaire aanpak, waarbij de vertrouwensarts 
coOrdinerend kan optreden. In veel gevallen 
kan het kind weer veilig thuisgeplaatst worden, 
mits onder voortdurende en intensieve 
begeleiding van het gezin. Om deze mogelijk 
te maken zullen door de betrokken ministeries 
extra subsidies moeten worden verleend. De 
auteur doet een dringend beroep op de 
justitiele instanties om wanneer zij primair zijn 
ingeschakeld bij een geval van kindermishande-
ling, met de vertrouwensarts in overleg te 
treden over de te nemen maatregelen. 

Politie 

383 
Sannie, Ch. La methode en police scientifique. 
Revue internationale de criminologie et de police 
technique, 27e jrg., nr. 2, april-juni 1974, 
blz. 149-158. 

Het bewijs in strafzaken steunde volgens de 
schrijver vaak te veel op verklazingen van 
verdachte en getuigen. Als gevolg van de 
inherente onbetrouwbaarheid van dit soort 
verklaringen, heeft zich daarnaast de 
kriminalistiek ontwikkeld. Het kenmerkende 
van het wetenschappelijk benaderen van het 
politiewerk is naar zijn mening dat zij gebruik 
moet weten te maken van alle toegepaste 
wetenschappen en de daarbij te hanteren 
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methoden en technieken. Afgezien van de 
algemene problemen die kunnen voortvloeien 
uit het multidisciplinaire karakter van een 
gerechtelijk laboratorium, stelt het onderzoek 
ten behoeve van de justitie ook nog specifieke 
problemen ten aanzien van de te hanteren 
methoden en technieken, gezien het 
dwingende karakter dat de resultaten van het 
onderzoek in de rechtszaal kunnen krijgen. 

384 
Strayer, M. A. Informatie, planning en wijk-
agentensysteem, bijdragen tot een doelmatiger 
surveillance. 
Het tijdschrift voor de politic, 37e jrg., nr. 4, 
april 1975, blz. 113-130 (N.). 

Naar aanleiding van enkele publikaties met 
betrekking tot een doelmatige aanpak van 
politiesurveillance begon men in oktober 1972 
te Haarlem met de voorbereiding van een 
ingrijpende reorganisatie van de surveillance-
dienst. Sindsdien werkt men er met een 
wijkagentensysteem, wat door de schrijver 
uitvoerig wordt besproken. Hij is van mening 
dat bet systeem een belangrijke bijdrage 
betekent tot de kwaliteit van de politiezorg en 
pleit voor het snel instellen van een Centrale 
Politic Surveillance Commissie. Er zal dan naar 
zijn mening op korte termijn van een langs 
goede banen geleide bundeling en uitwisseling 
van know-how en onderzoekresultaten tussen 
de politiekorpsen onderling sprake kunnen zijn. 

Drugs 

385 
Bandini, T., en U. Gatti. Attuali tendenze delta 
delinquenza in Italia. 
Rassegna di criminologia, 5e jrg., nr. I, 1974, 
blz. 97-106 (I.). 

Statistieken geven volgens de schrijver niet 
alleen nooit betrouwbare getallen, ze geven ook 
nooit oorzaken aan. Daarom heeft men er 
weinig aan bij het beoordelen van criminaliteit. 
Zij wijden enige nadere beschouwingen aan die 
delicten die de laatste tien jaar zowel relatief 
als absoluut sterk zijn toegenomen: diefstal en 
criminaliteit in verband met druggebruik. 
Diefstal hangt samen met de verdeling van 
rijkdom en sociaal welzijn in een land. In 
Italie is die verdeling niet gunstig, vooral niet 
op het sociale vlak. Zo werk bijvoorbeeld de 
urbanisatie criminogeen op de grote aantallen 
immigranten, terwijI het trage werken van de 
justitie alleen maar negatief op alles inwerkt. 
Bij de criminaliteit in verband met druggebruik 
zijn culturele invloeden werkzaam: van 1960 
af is er een nieuwe Jeugdcultuur opgekomen die 
de traditie collectief afwijst en de consumptie-
maatschappij bestrijdt. Dit leidt tot grote 
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spanningen, die de niet actief contesterende 
jongeren in de peer group steun doen zoeken; 
groepsgewijze druggebruik verbindt en geeft 
status. Wat deze drugs betreft, dient men 
volgens de auteur duidelijk te onderscheiden 
tussen gebruik en misbruik. Misbruik komt voor 
bij jongeren met ernstige persoonlijke 
problemen. De vraag naar drugs heeft echter in 
elk geval een hele criminele wereld geschapen 
en dat heeft geleid tot een ongunstige 
wederzijdse beinvloeding. 

386 
Cushman, P. Relationship between narcotic 
addiction and crime. 
Federal probation, 38e jrg., nr. 3, september 
1974, blz. 38-43 (U.S.A.). 

Over een periode van zes jaar onderzocht de 
schrijver het crimineel gedrag van 269 aan 
heroine verslaafden aan de hand van gegevens 
die de politic van New York van hen had. Dit 
waren voornamelijk mensen uit de lagere 
klassen en leden van minderheidsgroepen. 
Vergeleken bij eon controlegroep waren de 
verslaafden weinig crimineel voor de periode 
van verslaving, maar tijdens de periode van 
heroinegebruik nam het aantal arrestaties zeer 
toe. Gedurende de tijd van methadon-
behandeling kwam crimineel gedrag weer ',Tel 
minder voor, maar toch nog vaker dan bij de 
controlegroep. 
Met literatuuropgave. 

387 
Eriksson, T. The therapeutic community. 
International review of criminal policy, nr. 31, 
1974, blz. 35-41. 

Met een drietal voorbeelden illustreert de 
schrijver de opkomst van het verschijnsel van 
de therapeutische gemeenschap. Eerst geeft hij 
eon schets van het ontstaan en de werkwijze 
van de Anonieme Alcoholisten beweging aan 
het einde van de dertiger jaren in Amerika. 
Vervolgens behandelt hij de activiteiten van de 
grondlegger van de sociale psychiatric, Maxwell 
Jones, die in Engeland therapeutische gemeen-
schappen stichtte. Jones' aanpak vindt men 
volgens de schrilver terug in de Nederlandse 
Van der Hoeven- en Pompe-kliniek. Ten derde ' 
komen ontstaan en ontwikkeling van de 
Amerikaanse Synanontemeenschappen aan de 
orde. Druggebruikers kunnen zich daar inkopen 
en van hun verslaving trachten af te komen doo 
zich te houden aan de vrij strikte leefregels van 
die gemeenschappen. Het Synanon-idee heeft 
navolging gevonden in het New Yorkse Daytopl 
Lodge, een onder justitieel toezicht staand 
behandeEngscentrum voor aan heroine 
verslaafden. 



388 
Luberto, S. Tossicomanie e struttura della 
personalitiz. 
Rassegna di criminologia, Se jrg., nr. 1, 1974, 
blz. 87-96 (I.). 

Hoewel men reeds lang overtuigd is van de 
samenhang tussen toxicomanie en persoonlijk-
heidsstructuur, kan men toch nog niet 
verklaren waarom van twee mensen met min 
of meer dezelfde structuur de een wel en de 
ander niet toxicomaan wordt. Men zoekt de 
verklaring in de omstandigheden en het milieu, 
die bij een ieder verschillend zijn. In de laatste 
tijd ziet men ook een samenhang tussen 
toxicomanie en onaangepast gedrag; het eerste 
zou dan een uiting zijn van het tweede, een 
vorm van oplossen van conflicten. De auteur 
heeft aan de hand van deze theorie de dossiers 
van 27 jongens van 15 tot 29 jaar onderzocht 
die van 1970 tot 1971 te Modena zijn 
gearresteerd wegens bezit, gebruik of handel van 
drugs. Zij bleken alien een ongunstige gezins-
achtergrond te hebben en trachten de ondergane 
frustraties te compenseren met een avontuurlijk 
leven van non-conformistische zelfbevestiging 
in een subcultuur. Er bleek geen direct verband 
met criminaliteit. Het onderzoek is te beperkt 
om er conclusies uit te trekken. De auteur is 
van mening dat de individuele verschijnselen 
niet zo belangrijk zijn als de groepsdynamiek: 
deze jongeren dienen in een groep te worden 
bezien en behandeld. Toxicomanie beinvloedt 
en verstoort de relatie van de druggebruiker 
met zichzelf en met de maatschappij. 
Met literatuuropgave. 

389 
Raymond, F.B. A sociological view of narcotics 
addiction. 
Crime and delinquency, 21e jrg., nr. 1, januari 
1975, blz. 11-18 (U.S.A.). 

Volgens de schrijver wordt het drugprobleem in 
Amerika ten onrechte meer als een juridische 
dan als een medische aangelegenheid beschouwd, 
met het gevolg dat het aantal verslaafden niet 
afneemt maar toeneemt. Hij waarschuwt ervoor 
dat sociaal-culturele en psychologische factoren 
niet over het hoofd gezien moeten worden en 
noemt drie sociologische perspectieven die naar 
zijn mening van belang zijn voor een bredere 
theoretische verklaring van verslaving: anomie 
en vervreemding, sociale bewegingen en 
differentiele associatie. Bestudering van deze 
begrippen kan volgens de auteur wegen openen 
naar een aanpak van het probleem, die meer 
medisch dan juridisch georienteerd is. 

390 
Robbins Wolberg, A. A succesful program for 
the rehabilitation of drug addicts. 
International mental health research newsletter, 
16e jrg., nr. 4, winter 1974, blz. 7-10. 

De schrijfster bespreekt een counseling 
programma dat werd toegepast op vijftien 
reclasseringsambtenaren van aan heroine 
verslaafde delinquenten. Het programma is 
psychoanalytisch georienteerd en streeft een 
verandering na zowel bij de trainers, waarvan 
in dit geval een zestal zelf verslaafd geweest 
was, als in het optreden jegens de client. Van de 
cursussen, die twee jaar lang twee dagen per 
week in beslag namen, geeft de schriffster een 
chronologisch overzicht. Drie van de deelnemers 
vielen af, omdat zij het programma emotioneel 
niet aankonden. Negen maanden na afsluiting 
bleek het percentage recidivisten onder de 
behandelden te zijn teruggelopen van negentig 
naar achtendertig procent. De auteur noemt 
het programma in velerlei opzicht succesvol. 

391 
Robert, C.N. Delinquance juvenile et drogue: 
limites de quelques idees recues. 
Revue internationale de criminologie et de 
police technique, 27e jrg., nr. 2, april-juni 1974, 
blz. 139-146. 

Op basis van statistieken over strafrechtelijke 
veroordelingen van jongeren van veertien tot 
achttien jaar in de periode 1967-1972 in 
Zwitserland onderzoekt de auteur welk verband 
er bestaat tussen de omvang van de gewone 
criminaliteit en de omvang van de criminaliteit 
in verband met drugs. Hij_constateert dat de 
gewone crirninaliteit afneemt, terwijI de 
criminaliteit rond verdovende middelen 
toeneemt. Dit leidt hem tot de hypothese dat, 
gezien het algemene verlangen van jongeren om 
af te wijken, druggebruik hen de mogelijkheid 
biedt van een alternatief gedrag, dat over het 
algemeen minder schadelijk voor henzelf en de 
maatschappij is dan de gewone criminaliteit. 
Een strenger beleid ten aanzien van het 
gebruik van soft drugs zou dus een ongunstige 
invloed kunnen hebben op de omvang van de 
gewone criminaliteit. Bovendien komt volgens 
de schrijver bij een zo groot dark number een 
handhaven van zware sancties het respect voor 
de wet niet ten goede. 

392 
Tec, N. Marihuana and other illegal drugs. 
International journal of social psychiatry, 
20e jrg., nr. 3/4, herfst/winter 1974, blz. 173- 
179. 

De schrijver stelt dat de 'stepping-stone' theorie, 
die gebaseerd is op de veronderstelling dat het 
gebruik van marihuana leidt tot het gebruik van 
andere, sterkere drugs logische en empirische 
tekortkomingen heeft. Deze veroorzaken naar 
zijn mening verwarring en problemen, die 
opgehelderd kunnen worden door de toepassing 
van een farmacologische en sociaal-culturele 
analyse. In 1969 deed de schrijver een 
experiment met 1704 tieners, jongens en 
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meisjes tussen de vijftien en achttien jaar van 
een middelbare school dicht bij New York, 
waarbij hij deze drievoudige analyse toepaste. 
Hi] kwam tot voorlopige conclusies die zijn 
veronderstelling bevestigen. 
Met literatuuropgave. 
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