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Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan de vervolging
in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een Amerikaans en een
Engels artikel, zijn twee artikelen opgenomen die speciaal voor dit
nummer zijn geschreven. Eén daarvan heeft betrekking op een onderzoek
in België en is van de hand van dr. J. Junger-Tas, tot voor kort verbonden
aan het Studiecentrum voor Jeugdrnisdadigheid te Brussel. Het andere
werd geschreven door F.C.W. Voorberg-Riederman en is gebaseerd op
haar doctoraalscriptie criminologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Aan de artikelen gaat een inleidende literatuurstudie
vooraf.
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De vervolging in
kinderstrafzaken*

Er is de laatste jaren sprake van een
toenemende belangstelling voor de
problematiek rondom het vervolgings
beleid in kinderstrafzaken, evenals dat het
geval is voor het vervolgingsbeleid in het
algemeen.
Opvallend is echter dat buitenlandse
literatuur gericht op empirisch onderzoek
ter zake betrekkelijk schaars is, met uit
zondering van Amerikaanse literatuur.
Tot deze conclusie komt ook Kaiser21,
na een poging empirische informatie te
vergaren over de selectiecriteria die in
Duitsland gehanteerd worden door de
justitiële organen die in strafzaken tegen
minderjarigen beslissen of adviseren over
het al of niet vervolgen.
Een ander probleem heeft betrekking op
de vergelijkbaarheid van onderzoeks
resultaten. Grote voorzichtigheid is
geboden wanneer we de resultaten van
buitenlandse onderzoeken afwegen tegen
Nederlandse bevindingen op dit terrein
omdat de rechtssysternen fundamenteel
kunnen verschillen.
Wel kan men, hoe ook het vervolgings

* Dit inleidende artikel is samengesteld door
mevr. mr. M.R. Duintjer-Kleijn.

apparaat functioneert, uitgaan van de
veronderstelling dat men zich overal voor
de volgende vragen ziet gesteld: Welke
criteria tvorden door de organen die de
beslissingen moeten nemen gehanteerd;
welke factoren zijn hierop van invloed; is
er sprake van een zekere uniformiteit in
het beleid en tenslotte bestaan er al of
niet wettelijk vastgelegde voorschriften
om de selectie-vrijheid aan banden te
leggen of heeft het zin zulks te bevorde
ren?
In ons land heeft de belangstelling voor
deze vraagstukken zich onder andere
gemanifesteerd door de installatie op 10
maart 1975, van een justitiële commissie
die zich gaat buigen over het vervolgings
beleid in kinderstrafzaken en met name
van advies zal moeten dienen omtrent
landelijke richtlijnen in deze. Hierbij aan
sluitend zal hieronder allereerst Neder
landse literatuur behandeld worden.
Hierna komen respectievelijke Belgische,
Amerikaanse en Engelse literaturen aan
de orde.
Waarom de keuze op Amerika is gevallen
zal uit het bovenstaande duidelijk zijn.
België bleek interessant te zijn vanwege
empiriscli onderzoek van zeer recente
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datum. In Engeland trokken de richt
lijnen welke de kinderpolitie in Greater
London hanteert, de aandacht.
In de genoemde landen bestaat, evenals
in zoveel andere landen, de tendens het
kind zolang mogelijk buiten de straf
rechtelijke sfeer te houden. Dit gebeurt
veelal doordat men in de praktijk slechts
in uiterste noodzaak het kinderstrafrecht
hanteert en de voorkeur geeft aan civiel
rechtelijke hulp.
Een andere mogelijkheid is liet verhogen
van de minimumleeftijd waarop het kind
strafrechtelijk verantwoordelijk wordt
geacht.
Het is in dit verband interessant te zien
dat met name de Scandinavische landen
in deze nog verder zijn gegaan. Men heeft
de behandeling van jeugdige delinquenten
voor een belangrijk deel in handen gelegd
van niet-justitiële organen, de zogenaam
de welzijnscomité’s8. De leden van deze
gemeentelijke organen zijn gekozen. Een
van hen is jurist of tenminste juridisch
geschoold.
Reeds in 1896 opende Noorwegen de rij
met dit systeem, gevolgd door Zweden
in 1902, Denemarken in 1905, Finland in
1936 en IJsland in 1944.
In Zweden waar de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid bij vijftien jaar
begint, wordt de afhandeling van straf
zaken tegen 15-18 jarigen in driekwart
van de gevallen door de Officier van
Justitie aan het Jeugdwelzijnscomité
overgelaten, terwijl ook indien het Open
baar Ministerie wel vervolgt, de straf
rechter alsnog de zaak aan een Jeugd
welzijnscomité kan overlaten. Achttien

De tendens het kind zoveel
mogelijk buiten het strafrecht te
houden, kan algemeen
genoemd wo,-den

tot twintig-jarigen kunnen slechts in
bepaalde gevallen naar de Jeugdwelzijns
comité’s verwezen worden. Deze instantie

zijn bevoegd opvoedingsmaatregelen te
treffen, die variëren van een waarschuwin
tot plaatsing in een inrichting.
Vermeldenswaard is dat Schotland
ingevolge de Social Work act van 1968 dit

Scandinavische systeem heeft ingevoerd,

‘Child welfare boards’ hebben daar de
taak van de juvenile courts overgenomen.
Ook in Duitsland is in 1970 een poging
gedaan het kinderstrafrecht althans
gedeeltelijk af te schaffen28. Hiertegen
zijn echter vele bezwaren gerezen. In
1973 heeft een door de Bundesminister
voor de jeugd, het gezin en de gezond
heid ingestelde commissie van deskundi

gen een ontwerp ingediend tot een
Jugendhilfegesetz, die niet alleen de

huidige Jugendwohlfahrgesetz (civiele
kinderrecht) zou moeten vervangen maar

die ook betrekking zou hebben op
bepaalde groepen delinquente jongeren.
Men ging wel uit van de handhaving van
het kinderstrafrecht, zij liet aangepast
aan de nieuwe voorstellen. Een van de
belangrijkste bezwaren die tegen deze
voorstellen zijn aangevoerd, is het gevaar
dat op deze manier een zekere criminali

serïng van het civiele ldnderrecht zou
plaatsvinden, terwijl de kinderrechter in
strafzaken geheel in de repressieve hoek
wordt gedwongen.
De discussies die dit onderwerp op gang
hebben gebracht zijn nog steeds gaande.
Thans is in Duitsland nog van kracht de
Jugendgerichtgesetz van 1953, voor het
laatst gewijzigd in 1974. De minimum
grens ligt bij 14 jaar, de maximum grens

bij 18 jaar, in een enkel geval bij 21 jaar.

Over het wettelijk kader waarbinnen de
vervolging in kinderstrafzaken zich in
Nederland, België, Amerika en Engeland
afspeelt, zal voorafgaande aan de literatu

die betrekking heeft op het vervolgings
beleid, per land enige achtergrondinfor

matie worden gegeven.
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Nederland

Het nieuwe kinderstrafrecht ingevoerd op
1juli1965, is te vinden in titel VIII a van
boek 1 van het Wetboek van Strafrecht.
Het biedt voor kinderen van 12 tot 1$ jaar
een specifiek stelsel van straffen en maat
regelen. Onder de 12 jaar is het kind straf
rechtelijk niet verantwoordelijk. In het
kinderstrafrecht behoort altijd het belang
van het kind voorop te staan, terwijl zowel
de straffen als de maatregelen in de eerste
plaats de opvoeding van het kind ten doel
moeten hebben. Het toepassen van het
strafrecht wordt beschouwd als ultimum
remedium. Zoveel mogelijk wordt dan ook
civielrechteljk afgedaan. —

Het strafprocesrecht ten aanzien van
strafrechtelijk minderjarigen dat in 1965
in bescheiden mate is gewijzigd, is te
vinden in het vierde boek van het Wetboek
van Strafvordering, onder rechtsplegingen
van bijzondere aard. Het uitgangspunt van
het wettelijk systeem is dat in iedere straf
zaak tegen een minderjarige de Raad voor
de Kinderbescherming een persoons
rapport opmaakt alvorens de Officier van
Justitie beslist of tot vervolging moet
worden overgegaan. Uitzondering hierop
zijn die gevallen waarin de Officier van
Justitie aanstonds onvoorwaardelijk van
vervolging afziet (art. 495 Strafvordering).
Indien de Officier van Justitie op grond
van het opportuniteitsbeginsel wil sepone
ren, moet hij het gevoelen van de Idnder
rechter inwinnen, terwijl hij bij voor
waardelijk sepôt de machtiging van de
kinderrechter nodig heeft (artikel 493
Strafvordering).
Indien de Officier van Justitie wil gaan
vervolgen, ondanks een advies van de
Raad om van vervolging af te zien, kan hij
zulks niet doen dan na overleg met de
kinderrechter (artikel 499 Strafvordering).
Binnen het geschetste wettelijke kader
waarbinnen de strafvervolging van minder
jarigen zich afspeelt, ontbreekt degene bij
wie voor het kind de kennismaking met

Justitie begint, de politie. Hiërarchisch
ondergeschikt aan liet Openbaar Ministerie,
voorziet zij de laatste van informatie,
meestal in de vorm van een proces-verbaal
of rapport.
Met de beslissing van de politie een proces-
verbaal op te maken en dit aan het
Openbaar Ministerie te zenden, begint de
gerechtelijke molen op gang te komen.
Hieronder zal, mede aan de hand van de
beschikbare literatuur, besproken worden
welke rol de politie, de Raad voor de
Kinderbescherming en de Officier van
Justitie in deze rechtsgang vervullen, aan
de hand van welke criteria zij tot hun voor
het kind zo belangrijke beslissingen komen
en welke factoren deze beslissingscriteria
mogelijk be invloeden. Het selectiebeleid
gehanteerd in de opsporingsfase zal buiten
beschouwing blijven.

De Politie

De Kinderpolitie6 is een onderdeel van de
politie, wier organisatorische en bevoegd
heidskaders in de geldende politiewetgeving
wortelen. Niet alle politiecorpsen beschik
ken over een bureau Kinderpolitie. Eén
van de taken van de kinderpolitie betreft
de behandeling van strafbare feiten
gepleegd door minderjarigen.
Uitgangspunt hierbij is dat de voorkeur
wordt gegeven aan een niet-strafrechtelijke
afdoening. Een veel voorkomende vorm
van afdoening is het zogenaamde politie
sepôt, dat wettelijk niet is geregeld. De
Hoge Raad heeft liet echter in 1950 wel
erkend, terwijl het bovendien door een
ministeriële circulaire is gesanctioneerd.
De mate waarin het wordt gehanteerd is
niet alleen afhankelijk van de vrees dat
het kind onnodig in de justitiële kinder
bescherming terechtkomt maar ook van de
grootte van het aanbod van zaken en van
de visie van de kinderpolitie op zijn eigen
taak. Tenslotte wil men, aansluitend op
de veronderstelde afhandeling door het
Openbaar Ministerie, onnodig werk
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vermijden. In de meeste gevallen is er geen
sprake van uitdrukkelijke richtlijnen van
het O.M., hoogstens van stilzwijgende.
Het daadwerkelijke politieoptreden draagt
dan ook een grote mate van vrijheid in
zich. Bovendien mag aangenomen worden
dat het politiesepôt door de verschillende
afdelingen van de Kinderpolitie op
uiteenlopende wijze wordt gehanteerd.
Van politiezijde zou de wens bestaan de
aanpak en de afhandeling van kinderstraf
zaken meer geljkvormig te maken, waarbij
in het bijzonder het verlangen zou uitgaan
naar wettelijke richtlijnen voor het politie
sepôt om mogelijke rechtsongelijkheid te
voorkomen3.
Hierboven is reeds melding gemaakt van
de commissie vervolgingsbeleid kinder
strafzaken, die zich voorzover het de
politie betreft, zal beraden over landelijke
richtlijnen inhoudende criteria volgens
welke processen-verbaal, rapporten of
mutaties in kinderstrafzaken dienen te
worden opgemaakt. Het politierapport
moet gezien worden als een kennisgeving
aan andere instanties, zonder dat naar het
oordeel van de politie strafrechtelijk
ingrijpen noodzakelijk is. Een mutatie is
een aantekening in het dagrapport van de
politie.
De vraag hoe het in de praktijk gaat als er
beslist moet worden of er een proces-
verbaal of een rapport tegen een minder
jarige opgemaakt moet worden dan wel
een andere afdoening moet worden toege
past, was onderwerp van een onderzoekje
van Buiskool4. Het onderzoek dat verricht
werd op basis van mechanisch verwerkte
gegevens van de kinderpolitie te ‘s-Graven
hage, had alleen betrekking op gevallen
van winkeldiefstal. Van de factoren die
de beslissingen van de politie kunnen
beihvloeden, werden slechts drie gekozen,
te weten leeftijd, geslacht en recidive.
Dit eenvoudig opgezette onderzoekje dat
slechts bedoeld was als illustratie voor
hetgeen men met de door de Haagse
kinderpolitie sinds 1966 mechanisch

verwerkte dossiergegevens kan doen,
leidde tot de voorzichtige ‘conclusie’ dat
de leeftijd van het kind de belangrijkste
factor is bij de beslissing welke afdoening
gekozen wordt. Verder wees het materiaal
uit dat 14- en 15-jarige meisjes relatief
vaker een proces-verbaal krijgen dan
jongens van die leeftijd.
Veel omvangrijker is het nog niet
afgesloten onderzoek van Andriessen1
naar het verbaliseringsbeleid van dezelfde
politie. Het tweede interimrapport geeft
door middel van een dossieranalyse
(1000 dossiers) een beeld van de factoren
die van invloed zijn op de ernst van de
afdoening. Het onderzoek heeft voorlopig
uitgewezen dat, de ernst van het delict,
de leeftijd van de verdachte en de
recidive, in volgorde van sterkte de
belangrijkste factoren zijn die van invloed
zijn op de ernst van de afdoening. Andere
persoonsgegevens dan de leeftijd, zoals
sekse, schoolopleiding, beroep, ethnische
afkomst en woonadres bleken geen
invloed uit te oefenen.
In tegenstelling tot de verwachtingen
bleken jongens uit hogere miieus meer
kans te hebben op een zware afdoening
dan jongens uit lagere miieus. Het onder
zoek wordt nog voortgezet.

De Raad voor de Kinderbescherming

Zoals hierboven reeds is uiteengezet
brengt de Raad voor de Kinderbescher
ming over elke minderjarige, wiens zaak
niet onmiddellijk geseponeerd wordt, aan
de Officier van Justitie een voorlichtings-
rapport uit met een advies over de
wenselijkheid van vervolging en de
eventueel op te leggen straf en/of maat
regel.
Een onderzoek in i5 wees uit dat
in 95 procent der gevallen het advies van
de voorlichtingsinstantie werd opgevolgd.
Hoe hoog ook dat percentage in Neder
land moge zijn, in ieder geval is duidelijk
dat de Raad voor de Kinderbescherming
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belangrijke invloed uitoefent op de
afdoening in kinderzaken. Jongman’4
meent dat de maatschappij weinig zicht
heeft op deze invloed, laat staan controle.
Daarnaast rijst de vraag of in de negentien
arrondissementen het adviseringsbeleid
van de Raden uiteenloopt, hetgeen rechts
ongelijkheid zou impliceren. Een onder
zoek van dezelfde auteur15 vergeleek de
adviezen van twee aangrenzende Raden
voor de Kinderbescherming, te weten
Assen en Groningen. Uit de resultaten
bleek dat in 1970 de adviseringen van de
beide Raden uiteenliepen, zij het dat niet
gesproken kan worden van zeer grote
verschillen. Met name in het geval van
vervolging adviseerde de Raad te
Groningen tot strengere straffen/maat
regelen dan de Raad te Assen. De
Officier van Justitie volgde vrijwel altijd
het advies van de Raad op, de rechter in
mindere mate. Na 1971 werd bij beide
Raden, evenals bij de meeste andere
Raden voor de Kinderbescherming, de
zogenaamde ‘overlegsituatie’ ingevoerd.
Dit houdt in dat de Officier van Justitie
niet meer, wanneer hij processen-verbaal
van de politie ontvangt, een eerste selectie
maakt van gevallen die in aanmerking
komen voor sepôt, maar dat de kinder
rechter, de Raad voor de Kinderbescher
ming en de Officier van Justitie gezamen
lijk overleggen hoe de behandeling van de
zaak dient te verlopen. Opmerkelijk is
dat in 1972, dus na invoering van het
overleg, de verschillen in adviseringen
tussen Groningen en Assen vrijwel zijn
verdwenen.
De eerder genoemde commissie vervol
gingsbeleid kinderstrafzaken zal zich met
betrekking tot de overlegsituatie gaan
verdiepen in de vraag of er landelijke
richtlijnen moeten komen inhoudende de
procedure volgens welke het overleg moet
plaatsvinden. In enkele arrondissementen,
te weten Rotterdam (1969) en Arnhem
(1972 in de stad, 1974 in het hele arron
dissement) volgt men in de beginfase een

andere dan de gebruikelijke procedure.
De politie zendt daar liet proces-verbaal
niet aan de Officier van Justitie, maar aan
de Raad voor de Kinderbescherming. Deze
verzamelt binnen een week via een enquëtc
onder de ouders gegevens en verwerkt dezc
cijfermatig. Aan de hand van de score die
de verwerking oplevert, kunnen Raad,
Officier van Justitie en kinderrechter
bepalen welke aanpak aangewezen is. Het
systeem biedt de volgende voordelen 12.

1. een meer verantwoorde selectie welke
minderjarige wel en welke geen voor
lichtingsrapport krijgt.
2. de maatschappelijk werkers worden
slechts ingezet waar hulp werkelijk nodig
is.
3. het systeem biedt mogelijkheden tot
een totaal-overzicht van de criminaliteit
in het arrondissement
Onder auspiciën van de Coördinatie-
commissie Wetenschappelijk Onderzoek
Kinderbescherming wordt door drs.
H.M. Willemse van het Crirninologisch
Instituut te Leiden een onderzoek (1974)
verricht met doel liet bestaande enquête-
systeem nog te verbeteren.

Openbaar Ministerie

In elk arrondissement is een vaste
‘kinderofficier’ clie in de meeste gevallen
ook strafzaken tegen meerderjarigen
behandelt.
In Nederland heeft de Officier van Justitie
grote dïscretionnaire bevoegdheid. Dit
geldt ook voor de kinderofficier hoewel
deze door de hierboven besproken wet
telijke bepalingen wel in zijn zelfstandig
heid is beperkt.
In ons land heeft vooral Jongman’6”7’18
zich in samenwerking met anderen
verdiept in het seponeringsbeleid van het
Openbaar Ministerie in strafzaken tegen
strafrechtelijk minderjarige en jeugdige
volwassenen.
Het uitgangspunt is liet volgetide: liet
feit dat het Openbaar Ministerie zo’n
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grote discretionnaire bevoegdheid heeft,
waarop de maatschappij geen zicht kan
krijgen brengt de mogelijkheid met zich
mee tot het ontstaan van discriminatie.
De vraag is: blijft deze discriminatie een
theoretische mogelijkheid of kan men
haar ook empirisch constateren.
De meest relevante uitkomst van deze
onderzoeken heeft betrekking op de
relatie tussen sociale klasse en de kans op
een sepôt. Op grond van de tot nu toe
ingestelde en gepubliceerde onderzoeken
menen de onderzoekers te kunnen consta
teren dat personen uit de hogere miieus
een grotere kans lopen dat hun zaak
geseponeerd wordt dan personen uit
lagere miieus. Ondanks het feit dat bij
opeenvolgende onderzoeken steeds meer
variabelen constant werden gehouden,
tekende de invloed van de sociale klasse
zich steeds duidelijker af. De vraag is nu,
welke met de sociale klasse samenhan
gende factoren invloed uitoefenen op de
beslissing van het Openbaar Ministerie al
of niet te seponeren. Jongman spreekt
niet van echte klasse-justitie, maar van
‘prognose-justitie’. In het laatste geval
laat de Officier van Justitie zich leiden
door de verwachtingen die hij heeft
omtrent het gedrag van de verdachte in
de toekomst. Hierbij zullen secundaire
klasse-kenmerken, zoals houding, spraak,
buurt, gezin en dergelijke een belangrijke
rol spelen.
Verder onderzoek zal moeten aangeven in
hoeverre deze impliciete of expliciete
prognoses op onjuiste stereotypen en
vooroordelen berusten. Mevr. F.C.W.
Voorberg-Riederman heeft onlangs voor
haar doctoraalscriptie criminologie aan de
V.U. te Amsterdam een onderzoek
verricht naar het besluitvormingsproces
van de Officier van Justitie in kinder
zaken. Een artikel van haar hand,
gebaseerd op deze scriptie, is te vinden op
blz. 338 van dit themanummer. Haar
conclusie is een geheel andere dan die
van Jongman.

België

De nieuwe wet op de Jeugdbescherming
dateert van 8 april 1965. Deze wet kwam
in de plaats van een wet van 1912, die de
jeugdrechter slechts zeer weinig bevoegd
heden toekende. De thans geldende wet
geving heeft de taak van de jeugdrechter
aanzienlijk uitgebreid, ook op het civiel
rechteljke vlak. In de strafrechtelijke
sector heeft de wet nieuwe wegen willen
inslaan door onpedagogische straffen te
vermijden en door het opnemen van
meer ‘beschermende’ opvoedingsmaat
regelen. De rechter beschikt over drie
maatregelen: berisping, ondertoezicht
stelling en plaatsing in een inrichting.
Deze kunnen niet alleen uitgesproken
worden ten aanzien van delinquente
minderjarigen (art. 36), maar ook
wegens wangedrag (art. 361), wegens het
feit dat de gezondheid, veiligheid of
zedeljkheid gevaar loopt (art. 362) en
wegens weglopen (art. 36). Het jeugd-
strafrecht kan worden toegepast op
minderjarigen die niet ouder zijn dan
achttien jaar.
Volgens Junger-Tas2° komt door het
‘beschermingsbegrip’ van de wet de
rechtspositie van het kind in gevaar,
evenals door het hanteren van het vage
begrip ‘gevaarlopen’. Een ander zwak
punt in de wet is volgens haar de schep
ping van het jeugdbeschermingscomité.
Hoewel het bedoeld is als preventief
sociaal beschermend orgaan, heeft de
wet het jeugdbeschermingscomité onder
geschikt gemaakt aan de jeugdrechtbank,
onder andere door het comité te
verplichten tot samenwerken in de
gevallen waarin op vrjwfflige basis geen
succes wordt bereikt. Dit geeft aanleiding
tot rolverwarring en wekt wantrouwen op
bij de cliënt. De eigenlijke spil waarom he
jeugdrecht draait is de Procureur des
Konings. Deze beschikt over grote
discretionnaire bevoegdheid. Hij kan een
zaak direct seponeren of voor nader
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onderzoek naar de jeugdrechter verwijzen.
Wanneer in het laatste geval het dossier
— na een uitgebreid onderzoek — terug
keert naar de Procureur der Konings, kan
deze de zaak alsnog seponeren of de
jeugdrechter vragen ter terechtzitting een
uitspraak te doen.
Een onderzoek van de hiervoor genoemde
auteur’9 richt zich speciaal op die
categorie jeugdigen wier dossier voor
nadere inlichtingen doorgestuurd worden
naar de jeugdrechter. Het onderzoek
tracht vast te stellen welke kenmerken
deze groep jongeren vertonen die allen
gemeen hebben dat ze door de gerechte
lijke molen zijn gedraaid. De helft van de

geseponeerde gevallen noodzakelijk zou
zijn.
Een onlangs door het Studiecentntm voor
Jeugdmisdadigheid in Brussel verricht
onderzoek gaat nader op deze problematiek
in.
Over dit onderzoek, dat eind van dit jaar
onder de titel ‘Verborgen jeugddelinquentie
en gerechtelijke selectie in een stads-
milieu’ wordt gepubliceerd, handelt een
artikel dat mevr. dr. J. Junger-Tas voor
Justitiële verkenningen heeft geschreven
en dat te vinden is op blz. 349.

Amerika

Het ‘bescheirningsbegnp’ brengt
de rechtspositie van het kind in
gevaar

zaken tegen de jongens betrof als misdrijf
omschreven feiten, terwijl dit bij de meisjes
maar in 15 procent van de zaken het geval
was. De overige zaken betroffen art. 361
t/m 36 gevallen. De verwijzingen naar de
jeugdrechtbank vonden in 1967 plaats.
Het onderzoek wijst uit dat de meerder
heid der minderjarigen meer dan vijftien
jaar oud is en dat er grote verschillen zijn
tussen jongens en meisjes, qua leeftijd,
gepleegd feit, gezinsomstandigheden. en
genomen maatregelen. Hoewel de populatie
voornamelijk uit arbeiderskringen komt en
een minderheid uit de kleine middenstand,
valt over het verband tussen sociale klasse
en delinquentie op grond van dit onder
zoek niet veel te zeggen omdat daarvoor
onder andere een vergelijking met direct

Het begrip ‘delinquent child’ is in Amerika
een ruim begrip en doelt ook op het
onhandelbare kind, de spijbelaar etc. De
wetgevingen op dit terrein zijn in de vijftig
staten, die Amerika telt, verschillend even
als de leeftijdscategorieën waarop ze
betrekking hebben. In sommige staten
komen jeugdigen die een zeer ernstig
delict gepleegd hebben voor de gewone
strafrechter. De wettelijke principes van
de Amerikaanse kinderrechtspraak zijn
gebaseerd op het Engelse common law.
In de Verenigde Staten zijn ongeveer
2700 juvenile courts, waarvan geen twee
op dezelfde wijze functioneren. Niet alle
rechters zijn gegradueerd, sommige zijn
gekozen, andere benoemd. De meeste
kinderrechters houden zich ook met andere
dan kinderzaken bezig. De Standard
Juvenile Court act voor liet laatst gewij
zigd in 1959 geeft een model aan voor liet
functione ren van de kinderrechtspraak.
Een aantal staten hebben zich hierbij
aangesloten.
Een aparte kinderpolitie treft men vooral
aan in de grote steden. In de kleine plaat
sen is meestal één politiefunctionaris
speciaal belast niet jeugdzaken. Blijkens
een rapport van President’s Task force on
juvenile delinquency van 1967 werden in
de zestiger jaren ongeveer de helft van de
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zaken door de politie informeel afgedaan.
Wanneer de politie een zaak niet zelf
afdoet, speelt ze deze door naar de jeugd-
rechtbank.
In veel gevallen is er nog een tussenschakel,
het probation department. Deze instantie
bekijkt of de zaak strafrechtelijk moet
worden afgedaan of dat volstaan kan
worden met hulp door een instelling
van maatschappelijk werk. De probation
officer brengt ook nog advies uit aan de
kinderrechter omtrent de op te leggen
straf of maatregel. Een andere taak van
de probation officer is het toezicht
uitoefenen op minderjarigen die ‘on
probation’ zijn en op kinderen die in een
tehuis zijn geplaatst. Tenslotte treedt deze
functionaris als raadsman op voor het
kind, tenzij de ouders er op staan dat hun
kind door een advocaat wordt bijgestaan.
Duidelijk is dat dit laatste aanleiding geeft
tot rolverwarring.
Ingevolge een veel besproken beslissing
van het Supreme Court van 1967, de
zogenaamde Gault-decision, heeft liet
kind evenals de volwassene er recht op
onmiddellijk, dus ook al tijdens het
politieverhoor, door een advocaat te
worden bijgestaan 10

Dit arrest is van invloed geweest op de
behandeling van kinderzaken in verschei
dene staten van Amerika.

Amerikaans onderzoek naar het selectie-
beleid

Verschillende Amerikaanse onderzoeken
hebben zich bezig gehouden met de vraag
welke factoren van invloed zijn op het
door de politie en het probation depart
ment gevoerde selectiebeleid in ldnder
zaken.
In liet begin van de jaren zestig heeft
Goldman9 een onderzoek ingesteld dat
speciaal op de politie gericht was. Het
onderzoek dat plaats vond door middel
van analyse van politiegegevens van vier
steden en interviews van politieambtena

ren, wees uit, dat met name ten aanzien
van ernstige delicten het selectiebeleid in
de verschillende staten in belangrijke
mate uiteenliep. De belangrijkste conclusic
van het onderzoek was echter dat de ernst
van de politiIe beslissing niet a]leen
samenhing met de ernst van het delict,
maar vooral ook met de opvattingen van
de politieman over de gepleegde daad en
de mate van gevoeligheid van de politie-
ambtenaar voor de publieke opinie over
liet feit en de criminaliteit in liet algemeen
Hoewel Goidman niet uitdrukkelijk
spreekt van een discriminatie naar klasse,
signaleert hij wel een beïnvloeding van liet
selectiebeleid door hetgeen door Jongman
aangegeven wordt met secundaire klasse-
kenmerken.
Ook een onderzoek van Piliavin24, waarbij
negen maanden lang de juvenile officers
van het police department van een grote
stad werden geobserveerd, wijst in deze
richting. De politiefunctionarissen lieten
zich bij hun beslissingen in belangrijke
mate leiden door de houding van de jonge
delinquent, hetgeen ertoe leidde dat
bijvoorbeeld negerkinderen en als
‘nozems’ uitziende jongeren, die over het
algemeen weinig respect tonen, strenger
aangepakt werden dan andere groepen
minderjarigen. Een meer algemene
conclusie was dat bij een kleine categorie
zware delicten en bij bijna alle lichte
delicten de beslissing op grond van karak
teristieken van de delinquent werden
genomen en niet van het delict. Bij de
onderzochte afdeling van de kinderpolitie
bestond een handleiding voor politie
functionarissen in opleiding, waarin
opgedragen werd niet alléen naar het
gepleegde delict te kijken, maar ook naar
de leeftijd, de voorgeschiedenis en de
attitude van het kind. Het officiële uit
gangspunt bij de behandeling van kinder
zaken was het belang van het kind, hetgeen
de politie in feite verregaande bevoegd
heden gaf. Officieus werden de politie
functionarissen erop gewezen dat een
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zekere selectie noodzakelijk is om over
belasting van de rechters te voorkomen.
Terry’s3° bevindingen wijzen in een andere
richting. 1-tij heeft bij zijn onderzoek ook
het probation department en de kïnder
rechter betrokken.
Hij ging uit van de veelvuldig in de
literatuur aangetroffen veronderstelling
dat liet geslacht van de jeugdige
delinquent, zijn socio-economische status
en zijn ethnologische achtergrond van
invloed zijn op de ernst van beslissingen
door de justitiële autoriteiten.
Het onderzoek vond plaats in een sterk
geïndustrialiseerde stad in het Midden-
Westen van Amerika met iets minder dan
100.000 inwoners. De gegevens werden
ontleend aan dossiers van de Kinder
politie en het probation departrnent
(1958-1962). tn tegenstelling tot de
hypothese kwam hij tot de conclusie dat
genoemde factoren nauwelijks invloed
hadden op de ernst van de beslissingen
van de drie genoemde instanties, zij het
met een uitzondering. De rechter bleek
namelijk geneigd meisjes strenger te
straffen dan jongens. De reden hiervan
zou volgens de onderzoeker mogelijk te
vinden zijn in het feit dat delinquent
gedrag van meisjes in strijd geacht wordt
met de vrouwelijke rol. Kritiek op dit
onderzoek komt van de zijde van
Jongman’4, die meent dat Terry in een
methodologische val is gelopen met de
bewering dat het de langere straftijst is,
die de kans op een ernstige afdoening
bepaalt en niet de sociale klasse.
In tegenstelling tot de bevindingen van
de hiervoor genoemde Amrikaanse onder
zoeken komt Thornberry31 tot de slotsom
dat niet-legale variabelen zoals ras- en
sociaal-economische status wel degelijk
invloed uitoefenen op de ernst van de
beslissingen zowel van de politie als van
de probation officer als van de rechter,
ook wanneer legale variabelen als de ernst
van het feit en recidivisme contant blijven.
Een bewerking van een artikel dat dit

onderzoek beschrijft is opgenomen op
blz. 357 van dit nummer.

In 1967 is door de Presidents commission
on law enforcernent and administration
of justice een rapport uitgebracht,
getiteld: The Challenge of crime in a free
society. In dit stuk wordt onder andere
het onderzoek van Goldman gereleveerd
en gewezen op de uiteenlopende selectie-
criteria die door de verschillende politie
corpsen worden gehanteerd.
Het rapport beveelt de politiecorpsen aan
richtlijnen in deze op te stellen en er naar
te streven alleen de ernstige gevallen door
de kinderrechter te laten behandelen en
de overige door de plaatselijke kinderbe
schermingsinstellingen.
In dit verband is het wel aardig te wijzen
op liet Boston Court resource project27
(B.C.R.P.) dat op verschillende plaatsen
in Amerika navolging heeft gevonden. De
opzet van dit project is om jeugdige wets
overtreders buiten de gevangenis te houden
door hen voor hun berechting een alterna
tief aan te bieden. De selectie vind plaats
door een B.C.R.P. medewerker. De
criteria zijn: 17 tot 26 jaar, alleen over
tredingen en kleine misdrijven, first of
secotid offenders. Tenvijl de zaak wordt
aangehouden, eerst voor veertien dagen
en na positieve ervaringen nog eens negentig
dagen, houdt de cliënt nauw contact met
zijn advocate’, een ex-gevangene die een

Meisjes worden strenger
aangepakt dan jongens, omdat
de/inquent gedrag in strijd
geacht wordt met de vrouwelijke
ml
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speciale opleiding heeft ontvangen, om
samen met hem een toekomstplan te
ontwikkelen. Na negentig dagen brengt de
B.C.R.P. advies uit aan de rechtbank. In
tweeënnegentig procent van de gevallen
leidt dit tot seponering.
De voordelen zijn: geen stigmatisering
door middel van een strafbiad en verlich
ting van de caseload van probation officer
en kinderrechter.

Engeland

Het nieuwe Engelse kinderstrafrecht is
vastgelegd in de ‘Children and young
persons act 1969’, die op 1januari1971
in werking is getreden. Deze wet heeft
ingrijpende wijzigingen van het tot deze
datum geldende systeem met zich mee
gebracht. Zij werd voorafgegaan door het
white paper ‘Children in trouble’ van
1968. De wet is geënt op het Scandina
vische systeem. zij het met handhaving
van het instituut van de jeugdrechtbank25.
Zoals we elders zagen, heeft ook deze wet
als uitgangspunt, het kind en vooral het
jonge kind, zoveel mogelijk buiten de
strafrechtelijke sfeer te houden. De nadruk
ligt op de preventie. De categorie jeugdi
gen op wie het kinderstrafrecht kan
worden toegepast, zijn de tien tot zeventien
jarigen. Het is de bedoeling dat de
minimum-grens in fasen omhoog zal gaan,
eerst naar twaalf jaar en vervolgens naar
veertien jaar. Voor deze laatste stap zal
nogmaals de expliciete toestemming van
het parlement nodig zijn. Men probeert
zoveel mogelijk hulp te bieden door
middel van het maatschappelijk werk of
langs civielrechtelijke weg. Komt het in
uiterste noodzaak toch tot een straf
procédure dan vindt deze plaats voor het
Juvenile Court, wiens bevoegdheden echter
door de wet van 1969 ernstig zijn beknot,
in het bijzonder op het vlak van de tenuit
voerlegging van maatregelen. De rechter
beperkt zich tot het uitspreken van de

maatregel, waarna de ‘local authority’
verder aan de maatregel inhoud geeft.
Deze beknotting van de bevoegdheden
van de rechter geeft in Engeland veel aan
leiding tot kritiek 26

, evenals de beperkte
mogelijkheden strafrechtelijk tegen de
recidiverende 10-14 jarigen op te treden.
Een opvallend punt in de nieuwe wetgevi]
is het naar voren schuiven van de reeds
sinds de Children act van 1948 op het
civielrechtelijke vlak optredende ‘local
authority’. Voor wat betreft de voor
lichting aan de jeugdrechtbank heeft deze
plaatselijke autoriteit de taak overgeno
men van de probation service. 1-liertegen
zijn nogal wat bezwaren gerezen onder
andere omdat de local authority worker,
in tegenstelling tot zijn voorganger weinil
ervaring zou hebben en te weinig zou zijn
afgestemd op het rechteljk apparaat. Als
zeer positief wordt ervaren de in de geest
van de wet geschapen overlegsituatie
tussen de local authority en de politie.
Dit overleg vindt plaats in de fase die
voorafgaat aan een eventuele vervolging.
Ter verduidelijking zij er opgewezen dat
de politie in Engeland een vervolgende
taak heeft. Men kent geen Openbaar
Ministerie. Wel is er een centrale function
ns met een coördinerende taak op het
gebied van het vervolgingsbeleid, de
Director of Public Prosecutions29. In
theorie kan trouwens in Engeland iederee
een vervolging instellen. In de praktijk
gebeurt dat slechts in één procent van de
gevallen. In het Metropolitan Police
district, dat behalve London (met uitzon
dering van de city van London) een
uitgestrekt gebied om London bestrijkt,
met in het totaal meer dan acht en een
kwart millioen inwoners, heeft men in
1969 in de geest van ‘Children in Trouble
van 1968 en vooruitlopend op de nieuwe
wet, het ‘Juvenile Bureau Scheme’
ingevoerd2. Het district is verdeeld in dii
en twintig afdelingen elk met een Juvenilc
bureau. Het uitgangspunt is de discretion
naire bevoegdheid van de politie en de
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consultatie van de kinderbeschermings
instanties. Het streven het kind zoveel
mogelijk de gang naar de kinderrechter te
besparen, wordt geconcretiseerd door het
zoveel mogelijk toepassen van de ‘caution’.
Wanneer aan bepaalde voorwaarden is
voldaan krijgt het kind een officiële
waarschuwing door een hoofdinspecteur,
in aanwezigheid van de ouders. De richt
lijnen volgens welke men selecteert alsmede
de gehele gang van zaken zijn te vinden in
een bewerking van een artikel van hoofd
inspecteur I.T. Oliver, op blz. 359.
Volgens nagekomen opgave van deze
schrijver werden in 1974 op een totaal van
34846 jonge delinquenten, 13 569 op
deze wijze afgedaan, hetgeen eefl aan
merkelijke verlichting van de caseload
van de kinderrechter betekent.
Op verschillende plaatsen in Engeland
functioneren vergelijkbare systemen.
Hoewel deze opzet algemene instemming
heeft, wijst een enkele schrijver2 op het
feit dat ondanks de richtlijnen voor het
selectiebeleid, de beslissing of een jeugdige
een waarschuwing moet ontvangen of
vervolgd moet worden, altijd een subjec
tief element in zich zal dragen.

Slotbeschouwing

In het algemeen kan gezegd worden dat in
binnen- en buitenland de belangstelling

voor het vervolgingsbeleid in kinderstraf
zaken groeiende is.
Verreweg het grootste deel van de
literatuur heeft betrekking op de factoren
die van invloed zijn op het selectiebeleid
van de justitiële organen die in ldnderstraf
zaken beslissingen nemen of adviseren
over het al of niet vervolgen. Opvallend is
dat de resultaten van de empirische onder
zoeken terzake nogal uiteenlopen.
Daarnaast wordt in de literatuur aandacht
besteed aan pogingen door middel van
richtlijnen meer eenheid te brengen in het
vervolgingsbeleid.
In ons land zal de commissie ‘Vervolgings
beleid in khiderstrafzaken’ zich in deze
problematiek verdiepen. In Engeland
vindt een initiatief van de Londense politie
in deze richting elders in dat land
navolging. Ook in Amerika wordt er van
hogerhand op aangedrongen meer unifor
miteit aan te brengen in het vervolgings
beleid en om alleen de ernstige gevallen
door de jeugdrechter te laten behandelen.
Deze tendens om het kind zoveel mogelijk
buiten het strafrecht te houden, kan
algemeen genoemd worden.

Ondanks het bestaan van ,icht
lijnen VOO,- het selectiebeleid,
blijft de beslissing tot al of niet
vervolgen altijd een subjectief
element in zich dragen
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door F C W. Voorberg-Riedeman

een zaak al dan niet te seponeren.
Deze bevoegdheid bezit de O.v.J. ook
wanneer het kinderstrafzaken betreft,
hoewel hij in het kinderstrafprocesrecht
niet geheel dominus litis is. Bij de
beslissing over de afdoening van de
strafzaak zullen een aantal factoren een
rol spelen. De O.v.J. zal zich niet alleen
door het misdrijf op zich laten leiden,
maar ook door de omstandigheden
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waaronder het delict plaatsvindt.
Welke factoren zijn van invloed op de
beslissing van de O.v.J. over de afdoening
van door strafrechtelijk minderjarigen
gepleegde strafbare feiten? Teneinde deze
vraag te beantwoorden is de volgende weg
bewandeld.
Als eerste terrainverkenning werd tijdens
een stage bij de jeugd-unit van het
arrondissements-parket te Amsterdam
(deze is belast met de behandeling van
door strafrechtelijk mindeijarigen begane
misdrijven en overtredingen alsme& de
misdrijven gepleegd door 1 8 tot
21 -jarigen), door uitvoerige observatie
getracht criteria te selecteren die in grote
lijnen in elke strafzaak worden gehan
teerd.
Vervolgens is aan de hand van een vragen
lijst een analyse gedaan van de bij het
parket van Amsterdam aanwezige
dossiers over het jaar 1973. Deze vragen
lijst is samengesteld met behulp van
tijdens de stage door observatie verkregen
gegevens en van een vragenlijst door het
Criminologisch Instituut van de Rijks
universiteit van Groningen, samengesteld
voor een onderzoek naar liet
verbaliseringsbeleid van de kinderpolitie.
In dit artikel zullen de resultaten van het
onderzoek worden besproken. Allereerst
zal echter worden ingegaan op het
besluitvormingsproces van de Officier
van Justitie zoals dat tijdens de stage is
waargenomen. Het hier gepresenteerde
cijfer-materiaal is afkomstig van het
arrondissement Amsterdam en heeft
betrekking op het jaar 1973.

De vervolging in kinderstrafzaken

In het kinderstrafproces is de Officier
van Justitie niet geheel dominus litis.
Zijn zelfstandigheid is meer beperkt,
althans voor zover het rechtbankzaken
betreft. De Officier kan namelijk niet op
grond van opportuniteitsoverwegingen

van vervolging afzien, zonder vooraf de
kinderrechter en (tenzij aanstonds
onvoorwaardelijk van vervolging wordt
afgezien) de Raad voor de Kinderbeschei
ming erin te hebben betrokken (artt. 49
495 en 499 Sv.).
In de praktijk kunnen de Raden voor de
Kinderbescherming door overbelasting
niet in alle strafzaken een onderzoek
instellen, zodat de zin van het voorschrif
van art. 495 Sv. in de praktijk tekort
gedaan wordt in een groot arrondissemen
als Amsterdam. In navolging van de
circulaire van de Minister van Justitie aan
het Openbaar Ministerie van 1 september
1952, vindt in het arrondissement
Amsterdam het zogenaamde driehoeks
overleg plaats. Dit is een éénmaal in de
veertien dagen gehouden overleg tussen
Officier van Justitie, kinderrechter en de
Raad voor de Kinderbescherming, waaror
de binnengekomen zaken besproken
worden en waarop wordt vastgesteld in
welke gevallen rapportage gewenst is.
De door de politie opgespoorde strafbare
feiten komen in de regel ter kennis van de
Officier van Justitie door middel van een
proces-verbaal dat ingevolge artikel 152
Sv. is opgemaakt. In een aantal gevallen
neemt de politie reeds eerder contact op
met de Officier van Justitie. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer in het
belang van het onderzoek ingevolge
art. 57 Sv. een inverzekeringstelling
(bevel van de Officier of van een hulp
officier van Justitie voor de termijn van
twee dagen, éénmaal te verlengen) is
bevolen.
Ook wordt de Officier wel geraadpleegd
over de keuze tussen een proces-verbaal
en een zogenaamd ‘summier rapport’.
Niet van alle ter kennis van de politie
komende strafbare feiten wordt namelijk
een proces-verbaal opgemaakt. Van delic
ten van niet zeer ernstige aard en van
delicten, gepleegd door zeer jeugdige
minderjarigen maakt men wel een
summier rapport op.
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In een geval van een proces-verbaal mondt
Je zaak, afhankelijk van zijn aard, langs
en bepaalde weg uit in een sepôt of een
afdoening door de rechter. Dit kan als
volgt schematisch worden weergegeven:

(zoals bijvoorbeeld het gebruik van hard
drugs).
Als aanwijzing voor die herhaling zullen
een aantal gegevens een rol spelen:
1. verdachte is vôôr zijn aanhouding

zitting
- bewaring

sepôt

zitting
bewaring +

gerechtelijk vooronder
zoek

sepôt

zitting
gerechtelijk vooronder
zoek (een enkele maal_—
na contact met kinder—..
rechter via driehoeks-
overleg)

-.sepôt

zitting
4. driehoeks-

overleg
—.sepôt

Bij observatie werd waargenomen dat in
het arrondissement Amsterdam vrijwel
alle vorderingen tot bewaring (bevel van
rechter-commissaris op vordering van de
Officier van Justitie, voor de termijn van
zes dagen, éénmaal te verlengen ingevolge
art. 63 Sv.) tegen minderjarigen worden
gegrond op omstandigheden waaruit
blijkt van het bestaan van een gewichtige
reden van maatschappelijke veiligheid
welke de onverwijlde vrjheidsbeneming
vordert (art. 64 Sv.), waarbij bijna steeds
vrees voor herhaling als zodanig wordt
aangemerkt. Dit deed zich vooral voor bij
vermogensdelicten, delicten met een
agressief karakter en delicten waarbij de
gezondheid in gevaar wordt gebracht

meerdere malen met de politie ofjustitie
in aanraking geweest.
2. bij aanhouding blijkt de verdachte
meerdere delicten te hebben gepleegd.
3. is er sprake van bepaalde typen delic
ten: ernstiger vormen van overlast waar
door het publiek zich bedreigd voelt;
herhaling van dergelijke overlast is te
voorzien.
4. verdachte maakt detl uit van een groep
die zich regelmatig placht bezig te houden
met het plegen van delicten.
5. ongunstig ouderlijk milieu: criminali
teit onder broers!zusters.
6. persoonlljkheidsstructuur van ver
dachte:
— regelmatig spijbelen van school, her-
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haald wisselen van werk, weglopen van
huis
— functioneren op minder- of zwak
begaafd niveau.
Al betreft het één der in art. 64 Sv.
genoemde strafbard feiten en al bestaan
er één of meer van le bovengenoemde
aanwijzingen, dan nog zal bewaring over
liet algemeen slechts worden gevorderd
indien er sprake is van ernstiger vormen
van overlast, waardor het publiek zich
bedreigd voelt en als herhaling van
dergelijke overlast te voorzien is.

De tijd die verloopt tussen het tijdstip
waarop het feit gepleegd is en de
afdoening

Om een indruk te gven van de tijd die
verloopt tussen het plegen van het feit
en de afdoening wetd gebruik gemaakt
van drie maal vijftig dossiers die ten
behoeve van het onderzoek zijn
geanalyseerd.

HET TIJDSTIP TUSSEN HET PLEGEN
VAN HET FEIT EN DE AFDOENING

Het betreft hier dus zaken die al of niet
vergezeld van een berisping ten parkette
geseponeerd zijn en zaken die op een
zitting uitmonden al of niet met toepas
sing van voorarrest. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de O.v.J. soms pas geruim
tijd nadat het feit gepleegd is zijn beslis
sing ten aanzien van de vervolging kan
nemen, omdat het proces-verbaal
geruime tijd na het plegen van het feit op
het parket binnenkomt. De voornaamste
oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk
dat het feit en/of dader pas een poos na
het plegen van het feit ter kennis van de
politie zijn gekomen.
Over het algemeen is de tijd die verloopt
tussen het moment waarop het proces-
verbaal op het parket binnenkomt en
de afdoening het langst wanneer een
rapport door de Raad voor de Kinder
bescherming uitgebracht moet worden.
Om te bewerkstelligen dat het feit zo
snel mogelijk na het plegen ervan wordt
afgedaan, wordt er steeds meer toe
overgegaan om een peiling te vragen.
De bedoeling van zo’n peiling is dat de

a = de datum van het gepleegde feit.
b = datum binnenkomst van het procesverbaal bij de Officier van Justitie.
c = afdoening door Officier van Justitie of zitting.

Sepôts (berisping ten zitting zonder zitting + voorarrest
parkette) voorarrest

b—a c—a b—a c—a b—a c—a

0—30d 21 5 19 0 45 4

30—90d 15 19 21 12 4 23

90—180d 11 14 9 25 1 18

180 en meer 3 t2 1 13
— S

gemiddeld
aantal 62 dagen 111 dagen 54 dagen 144 dagen 9 dagen 104 dagen
dagen

Raad voor de Kinderbescherming een
globaal onderzoek instelt naar de om
standigheden waarin de jeugdige verkeert.

Indien de ‘uitslag’ van de peiling hiertoe
aanleiding geeft, wordt een diepgaander
onderzoek ingesteld.
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)e afdoening van de strafzaak

ersoonljke opvattingen van het
etrokken lid van het Openbaar Ministerie
ver de toepassing van het opportuniteits
eginsel zullen kunnen leiden tot een
erschillend vervolgingsbeleid.
ij de jeugd-unit van het arrondissements
nrket te Amsterdam, waar drie Officieren
an Justitie zijn belast met de behandeling
an zaken tegen strafrechtelijk minderja
igen, pleegt men ter bevordering van een
;eco&dineerd beleid met betrekking tot
le toepassing van het opportuniteïts
eginsel regelmatig onderling overleg.
lovendien heeft men afspraken gemaakt
)mtrent het te voeren beleid. Die afspra
en kunnen als volgt worden weergegeven:
- Voordat tot vervolging wordt overge
aan, moet zolang mogelijk worden
;eappelleerd aan de eigen verantwoorde
ijkheid van verdachte.
— Tegenover het strafbare gedrag van
erdachte moet in eerste instantie een
fwachtende houding worden aangenomen
)m te kunnen vaststellen of er sprake is
;an een incidentele misstap, dan wel van
;ymptomatisch gedrag.
— Blijkt het gedrag symptomatisch te zijn
Jan moet in eerste instantie worden
lagegaan of een maatregel van kinder
)escherming geihdiceerd is.
— Heeft het crimineel gedrag het karakter
an terreur (bijvoorbeeld geweldpleging)
af is het een vorm van overlast die het
publiek intimideert (bijvoorbeeld zakken
roflerij, berovingen) dan moet het beleid
een duidelijke reactie zijn, zowel ter
geruststelling van het publiek dat er iets
aan gedaan wordt, als ook omwille van
de preventieve werking die een repressief
optreden in de directe omgeving van de
verdachte kan hebben.
De verschillende beslissingen die worden
genomen over de afdoening van de straf
zaak, moeten worden gezien tegen de
achtergrond van dit beleid.
Het is in dit verband zinvol 6nderscheid

te maken tussen zaken waarin voo rarrest
is toegepast en zaken waarin dit niet het
geval is, omdat in de eerstgenoemde
zaken de beslissing omtrent de afdoening
grotendeels vaststaat. Immers een levet
tot voorlopige hechtenis blijft achterweçe,
wanneer ernstig rekening moet worden
gehouden met de mogelijkheid dat an
de verdachte in geval van veroordeli og
geen onvoorwaardelijke vrijheidsstra f of
tot vrijheidsbeneining strekkende maat
regel zal worden opgelegd, dan wel d at
hij bij de tenuitvoerlegging van het bevel
langere tijd van zijn vrijheid beroofd zal
blijven dan de duur van straf of maat regel
(art. 67a lid 3 Sv.). Dit impliceert dat de
Officier van Justitie die de bewaring
vordert in eerste instantie de intentie
heeft om de zaak ter zitting aan te brrn
gen en dat hij verwacht dat een tot
vrijheidsbeneming stre kkende maatreg ei
zal worden opgelegd.
Kortom, de kans dat het Openbaar Miriis
terie zal vervolgen is hier groter dan in
zaken waarin geen bewaring is gevorderd.

A. De afdoening van de strafzaak nadat
voorarrest is toegepast

• De zaak wordt geseponeerd op grond
‘en opportumtettso’erwegingell.

Ook nadat preventieve hechtenis is toe
gepast, is de Officier van Justitie niet tot
vervolging verplicht. Art. 242, lid 2 Sv.
geldt algemeen: ook wanneer reeds
bewaring is toegepast kan van vervolging
op gronden aan het algemeen belang
ontleend, worden afgezien.
Van deze mogelijkheden, enerzijds
toepassing van preventieve hechtenis
waar onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk
lijkt, anderzijds geen verdere vervolging,
zal de Officier van Justitie in bepaalde
gevallen gebruik maken: in gevallen waar
het gaat om kleinere vormen van terreur,
als regel begaan in groepsverband, wordt
een kort voorarrest variërend van én tot
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twaalf dagen (bewaring voor zes dagen
en eventueel verlenging daarvan) in een
Huis van Bewaring, in ieder geval in een
gesloten inrichting toegepast. Met deze
toepassing van het voorarrest wordt een
preventief effect beoogd op de groep
en zijn directe omgeving alsmede een
kalmerende werking op het verontruste
publiek. Aangezien in deze categorie de
daders vaak first offenders blijken te zijn
en de indruk vestigen individueel vol
komen regelmatig te functioneren wordt
als voordeel van dit beleid gezien dat de
verdachte door de korte duur van de
vrijheidsbeneming zijn positie in de
maatschappij niet verliest. Bovendien
wordt voorkomen dat een strafNad
ingevolge de Wet Justitiële Documentatie
wordt opgemaakt.
Als regel vindt in deze gevallen geen
behandeling ter zitting meer plaats, onder
de overweging dat het niet aannemelijk
wordt geacht dat nog enige werkelijk
effectief zijnde straf zal worden uitgespro
ken. Het reeds ondergane voorarrest en
de overweging dat bij liet opleggen van
een voorwaardelijke straf en een geldboete
van minder dan vijftig gulden geen
strafblad ingevolge de Wet Justitile
Documentatie wordt opgemaakt, zal
licht leiden tot een lage straf. De behan
deling ter zitting zou dan door de
verdachte als anticlimax kunnen worden
ervaren die het effect van het voorarrest
nivelleert.
Eveneens wordt dikwijls van strafvervol
ging afgezien met betrekking tot die
misdrijven (vaak zedenmisdrijven) welke
voortvloeien uit een aantal door de
verdachte als problematisch ervaren
factoren. Een strafzitting wordt niet als
liet geëigende middel gezien om deze
moeilijkheden op te lossen.
Preventieve hechtenis wordt in deze
gevallen gevorderd wanneer de problemen
rondom de jeugdige van dien aard zijn
dat onmiddellijk ingrijpen geboden is.
Vaak wordt dan in de loop van het onder-

zoek, wanneer meer gegevens bekend zijr
de preventieve hechtenis opgeheven en
worden civielrechtelijke maatregelen doo
de kinderrechter bevolen.

2. De zaak wordt geseponeerd wanneer
het gerechtelijk vooronderzoek geen of
niet voldoende bewijs tegen de verdachte
heeft opgeleverd

3. De zaken waarin voorarrest is toegepas
en die ter zitting worden aangebracht

Deze categorie is uiteraard de grootste
van de drie. Het is opmerkelijk dat zaken
waarin voorarrest wordt toegepast en
waarin het derhalve om ernstiger zaken
gaat niet op het driehoeksoverleg worden
besproken (zie schema blz. 3). Men kan
zich afvragen of daarmee het belang van
het driehoeksoverleg en de inbreng van
de Raad voor de Kinderbescherming niet
wordt gedevalueerd, vooral als men nog
bedenkt dat de Officier van Justitie, ook
nadat preventieve hechtenis is toegepast,
niet tot vervolging verplicht is. De
Officier van Justitie zou de vordering tot
toepassing van de preventieve hechtenis
kunnen gebruiken als een middel om met
omzeiling van de noodzakelijkerwijs
optredende vertraging een directe
strafsanctie toegepast te krijgen. Met
medewerking van de kinderrechter is zo
te komen tot een directe strafoplegging
van één tot twaalf dagen.
Art. 89 Sv. geeft weliswaar de mogelijk
heid een schadevergoeding te eisen voor
ondergane voorlopige hechtenis, indien
de zaak tenslotte eindigt zonder oplegging
van strafmaatregel of mèt zodanige
oplegging doch op grond van een feit
waarvoor voorlopige hechtenis niet is
toegestaan, doch in ldnderstrafzaken
blijkt van deze mogelijkheid niet veel
gebruik te worden gemaakt. In 1973
werd in één van de 35 zaken waarin de
Officier van Justitie, nadat voorlopige
hechtenis was toegepast, niet tot vervol
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ging overweging, een verzoek tot schade
vergoeding ingediend (dit verzoek werd
afgewezen).

B. Er is geen voorarrest toegepast

De meerderheid van de ter
zitting aangebrachte zaken
betreft min deijarigen die
preventief zijn gehecht

Naast het sepôt wegens het ontbreken
van (voldoende) wettig en overtuigend
bewijs, wordt op gronden van opportuni
teit afgezien van strafvervolging.
In een aantal gevallen zal, indien op
gronden van opportuniteit wordt afgezien
van strafvervolging, worden berispt ten
parkette. De verdachte wordt daartoe
met zijn ouders uitgenodigd voo; een
onderhoud op het parket. Tijdens dit
onderhoud wordt een beroep gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid van ver
dachte en wordt hij gewaarschuwd voor
het risico van strafvervolging, dat hij
loopt als hij recidiveert. In een aantal
gevallen kan contact met de ouders, die
met de opgeroepen minderjarige ten par
kette zijn verschenen, leiden tot het
inschakelen van de Raad van de Kinder
bescherming of tot verwijzing naar andere
hulpverlenende instanties. Het instituut
van berisping wordt op zo ruim mogelijke
schaal toegepast. Ten eerste omdat het
niet juist wordt geacht om na liet
proces-verbaal van de politie de zaak te
laten aflopen zonder dat de verdachte er
verdere gevolgen van ondervindt. Ten
tweede omdat het effect van de berisping
ten parkette zeer positief wordt geacht.
Uit een op het parket van Amsterdam
ingesteld onderzoek bleek, dat van de
gevallen van berisping ten parkette over
de jaren 1971,1972 en 1973 liet
recidive-percentage gelijk lag met het
landelijk recidive-percentage na veroorde
ling door de kinderrechter.

In grote lijnen kan worden gesteld dat
uit beleidsoverwegingen wordt geseponeerd
in de volgende gevallen:

1. verdachte is nog nooit met de politie
of justitie in aanraking geweest
2. verdachte heeft de aangerichte schade
vergoed
3. verdachte verblijft in een inrichting
(en uit ingewonnen inlichtingen blijkt
dat reeds disciplinair werd gestraft en dat
verder justitieel ingrijpen niet geffidiceerd
is. Dit laatste is in het dossier echter
moeilijk te achterhalen)
4. tegen de verdachte is kortgeleden een
maatregel van kinderbescherming getrof
fen
5. uit door de Raad voor de Kinder
bescherming uitgebrachte rapportage
blijkt dat een maatregel van kinder
bescherming geilidiceerd is
6. er is sprake van bepaalde typen
delicten (vooral zedendelicten).
Het hierboven weergegeven beleid heeft
tot gevolg dat de meerderheid van de ter
zitting aangebrachte zaken minderjarigen
betreft die in preventieve hechtenis zijn
gesteld.
Dit blijkt ook uit de cijfers: In 1973
werden 129 zaken ter zitting aangebracht
waarin geen voorarrest was toegepast. In
datzelfde jaar werden 207 van de 243
zaken, waarin voorarrest was toegepast,
ter zitting aangebracht.

De opzet van het dossieronderzoek

Selectie van de dossiers

Het dossieronderzoek strekt zich uit
over geheel 1973. Het jaar 1973 werd
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gekozen omdat begin oktober 1974, toen
het onderzoek startte, met tamelijk grote
zekerheid kon worden aangenomen dat
alle in 1973 binnengekomen zaken op
dat moment vrijwel waren afgehandeld.
Bovendien had dossieronderzoek over
het jaar 1973 het voordeel dat er gewerkt
kon worden met zo recent mogelijke
gegevens.
Van alle in 1973 binnengekomen zaken
werden er 1018 op grond van beleids
overwegingen geseponeerd (waaronder al
of niet met berisping, al of niet voor
waardelijk enzovoort); 503 zaken werden
om andere redenen geseponeerd of
afgevoerd; 129 zaken werden ter zitting
aangebracht zonder dat voorarrest was
toegepast; 207 zaken kwamen op de
zitting met voorarrest. In eerste instantie
werd besloten een onderzoek in te stellen
naar enerzijds de ter zitting aangebrachte
zaken en anderzijds de zaken geseponeerd
op grond van beleidsoverwegingen. Om
eerdergenoemde redenen bleek het
wenselijk in de eerste categorie een onder
scheid te maken tussen zaken waarin wel
en zaken waarin geen voorarrest werd
toegepast. Het onderzoek naar de
beleidssepôts werd beperkt tot de
sepôts ‘geen termen’ en de berispingen
ten parkette.
Tenslotte is een dossier-onderzoek inge
steld naar:
a. 50 geseponeerde zaken (723 zaken, een
a-selecte steekproef van 1 : 14)
b. 50 vervolgde zaken (129 zaken, een
a-selecte steekproef van 1: 2,5)
c. 50 vervolgde zaken waarin voorarrest
is toegepast (207 zaken, een a-selecte
steekproef van 1: 4).

Wifze van verwerking

Zoals bekend gaat het in de analyse om
een inventarisatie van factoren die van
invloed zijn op het vervolgingsbeleid van
de Officier van Justitie in zaken betreffen
de strafrechtelijk minderjarigen. Met

andere woorden: het criterium wordt
gevormd door de wijze van afdoening van
de strafzaak. De afdoeningsmogelijkheden
die de Officier van Justitie ter beschikkinl
staan, zijn hier onderverdeeld in drie
groepen: seponeren, vervolgen en vervol
gen terwijl voorarrest is toegepast.
Met dit criterium zijn de in het onderzoek
opgenomen achtergrondvariabelen gerela
teerd. Een aantal verschillen werden op
significantie bekeken.

Resultaten

Worden de tijdens de stage bij het
arrondissementsparket te Amsterdam
geselecteerde criteria in elke strafzaak
toegepast?

De criteria om te sep oneren (vergelijk
B: 1 t/m 6, blz. 344)

— Toen het onderzoek begon werd als
resultaat verwacht dat strafzaken tegen
jongeren die voor het eerst met de politie
ofjustitie in aanraking komen vrijwel
altijd worden geseponeerd. De aanwezig
heid van een strafbiad blijkt echter niet
zo’n grote invloed uit te oefenen op de
beslissing een zaak al dan niet te seponeren
Ook in een onderzoek door de Universi
teit van Groningen gedaan naar liet
seponeringsbeleid van de Officier van
Justitie (3) werd gevonden dat de invloed
van de recicive op het sepôtbeleid niet
erg groot is. Bij het bespreken van de
resultaten van het onderzoek werd de
mogelijkheid geopperd dat alleen specifieke
recidive een rol speelt bij de overwegingen.
Daarover kon toen echter geen uitspraak
worden gedaan. In dit onderzoek hebben
we gevonden dat ook de aard van de
gedocumenteerde strafbare feiten en het
al of niet veroordeeld zijn voor die feiten
nauwelijks van invloed blijkt te zijn op
de beslissing van de Officier van Justitie
om de zaak al dan niet te vervolgen.

345



Wel blijkt dat de kans op vervolging wordt
vergroöt indien:
— in het verleden één of meer summiere
rapporten tegen de jeugdige zijn opgemaakt
— bij de aanhouding reeds één of meer
door de jeugdige gepleegde strafbare feiten
op het parket bekend zijn ten aanzien
waarvan nog geen beslissing is genomen.

— Enigszins tegen de verwachting in
blijken zaken waarin de aangerichte schade
is vergoed niet vaker te worden
geseponeerd. Het aantal zaken waarin de
schade werd vergoed was erg klein, zodat
men met deze conclusie zeer voorzichtig
dient te zijn. Het is mogelijk dat een
aantal zaken waarin een schadevergoeding
is getroffen, voorwaardelijk wordt
geseponeerd. Daarover kan echter geen
uitspraak worden gedaan daar de
voorwaardelijk geseponeerde zaken niet
in het onderzoek zijn betrokken. De kans
op sepôt blijkt wel groter te zijn als door
de jeugdige geen aanwijsbare schade is
aangericht.
— De zaken tegen jongeren die ten tijde
van hun delict in een tehuis of inrichting
woonden blijken, overeenkomstig de
verwachting, vaker te worden geseponeerd.

— Het is niet gebleken dat strafbare feiten,
gepleegd door jeugdigen tegen wie kort
geleden een maatregel van kinderbescher
ming is getroffen, vaker worden gesepo
neerd. (De overweging die hierbij een rol
zou spelen is dat een eventueel op te
leggen straf het effect van de maatregel
negatief kan befnvloeden). In de drie
groepen bevonden zich echter niet zoveel
ondertoezichtgestelden, zodat men van
deze conclusie niet al te zeker kan zijn.

— De Raad voor de Kinderbescherming
adviseerde slechts in twee van de 24
zaken, waarin zij rapport uitbracht, een
ondertoezichtstelling.
Deze zaken werden tegen de verwachting
in vervolgd. Aan deze uitkomst kan

echter ook niet zoveel waarde worden
gehecht, daar het om zeer geringe
frequenties gaat.
— Hierboven werd gesteld dat bepaalde
delicten door hun specifieke karakter
vaker zullen worden geseponeerd dan
andere. Vooral bij sommige typen
delicten, veelal zedendelicten, waarbij het
crimineel gedrag het resultaat is van een
aantal door de jeugdige als problematisch
ervaren factoren, zou vrijwel altijd van
strafvervolging worden afgezien. De in
de steekproef opgenomen delicten bleken
voornamelijk vermogensmisdrjven te zijn,
zodat niet kon worden nagegaan of deze
vooronderstelling juist is. Wel vonden we
een lichte tendens om individuele
delicten vaker te seponeren dan delicten
die met meerdere personen zijn gepleegd.
Eenvoudige diefstal en winkeldiefstal
blijken vaker te worden geseponeerd dan
vervolgd. Bovendien lijkt de kans op
sepôt groter te zijn wanneer, in geval
van een vermogensmisdrjf, de waarde
van het gestolene gering is.

De criteria voor het vorderen van bewaring
(vergelijk 1 t/m 6, blz. 340)

— Jeugdigen die reeds in het documen
tatieregister van de justitiële documenta
tiedienst voorkomen, blijken niet meer
kans te lopen in bewaring te worden ge
steld dan degenen die voor het eerst met
de justitie in aanraking komen. Wel lijkt
de kans op voorarrest toe te nemen als
de jeugdige voor het gedocumenteerde
strafbare feit werd veroordeeld en als
deze veroordeling een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf was.
Hierboven is reeds vermeld dat de kans op
vervolging toeneemt als:
— in het verleden één of meer summiere
rapporten tegen de jeugdige zijn opge
maakt en/of -

— bij de aanhouding reeds één of meer
door de jeugdige gepleegde strafbare fei
ten op het parket bekend zijn ten aanzien
waarvan nog geen beslissing is genomen.
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De kans, dat de Officier van Justitie
bewaring zal vorderen, lijkt groter te wor
den als deze (nog) niet vervolgde strafbare
feit(en) diefstal met braak betreffen.
— Dat de kans dat voorarrest zal worden
toegepast toeneemt als bij de aanhouding
blijkt dat de verdachte meerdere delicten
heeft gepleegd, komt overeen met onze
verwachting.
— Eerder werd gesteld dat bewaring alleen
wordt gevorderd indien er sprake is van
ernstiger vormen van overlast waardoor
het publiek zich bedreigd voelt. Het is
gebleken dat diefstal door middel van
braak, het kraken van automaten en
tasjesroof vrij vaak, zakkenrollerij,
diefstal met geweld en afpersing bijna
altijd als zodanig kunnen worden
beschouwd.
— Indien een delict in groepsverband is
gepleegd (dit groepsverband kan varïren
van een ‘gang’ tot los-vast samenwerkings
verband met telkens wisselende combina
ties) is de kans groter dat zal worden
vervolgd met bovendien de tendens dat
vaker voorarrest zal worden toegepast,
een uitkomst die in de lijn der verwachting
ligt.
— Een ongunstig ouderlijk milieu, in die
zin dat ouders, broers of zusters eveneens
delicten plegen, werd als één van de
omstandigheden genoemd die als aanwij
zing voor recidive kan worden beschouwd
en die voor de Officier van Justitie aan
leiding kon zijn om bewaring te vorderen.
Hoewel slechts een paar maal sprake was
van criminaliteit bij ouders, zodat aan de
uitkomst niet al te veel waarde kon
worden gehecht, is toch niet gebleken
dat jeugdigen wier ouders eveneens
delicten plegen vaker worden vervolgd of
in voorarrest worden gesteld. Jeugdigen
wier broer en/of zusters eveneens
delicten plegen, lijken wel vaker te worden
vervolgd maar niet vaker in voorarrest te
worden gesteld.
— Of jeugdigen die spijbelen van school,
weglopen van huis, herhaald wisselen van

werk of functioneren op een zwakbegaafd
niveau vaker in bewaring worden gesteld,
kan niet worden nagegaan.
Het is gebleken dat hoofdzakelijk wordt
gerapporteerd in zaken waarin voorarrest
wordt toegepast, zodat voldoende verge
lijkingsmateflaal ontbreekt. Bovendien
wordt een rapport te vaak uitgebracht
nadat de bewaring reeds is gelast. Uit het
dossier kan niet worden opgemaakt of de
Officier van Justitie ten tijde van de
voorgeleiding reeds van deze eventuele
omstandigheden op de hoogte was.

Verdachten tilt lagere socio
economische milieu’s worden
niet vaker vervolgd dan
verdachten uit de hogere milieu’

Slotbeschouwing

Uit de uitkomsten van het onderzoek is, in
tegenstelling tot die van andere onderzoe
ken naar het beleid van de Officier van
Justitie (2, 3 en 4) niet gebleken dat
verdachten uit de lagere sociaal-economi
sche milieu’s vaker worden vervolgd dan
hun collega’s uit de hogere milieu’s. Ook
is niet gebleken dat jeugdigen een grotere
kans lopen vervolgd te worden naarmate
ze ouder zijn.
De grootste invloed op het vervolgings
beleid blijkt uit te gaan van de aard van
het gepleegde delict*) (type delict, hoogte
van gestolen bedrag indien vermogensmis
drijf, plaats van plegen, bij aanhouding
blijken van meerdere delicten, in groeps

* Dit resultaat werd ook gevonden in het door
de Rijksuniversiteit van Groningen ingestelde
onderzoek naar het verbaliseringsbeleid van de
kinderpolit ie.
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verband plegen van delict, aanrichten van
schade) en het bestaan van (nog) niet
vervolgde feiten.
Justitieel ingrijpen heeft nog altijd emstige
gevolgen voor de betrokkenen,
De betrokkene kan na een veroordeling
door zijn omgeving als delinquent worden
beschouwd, met alle criminaliteitsbevesti
gende of -bevorderende gevolgen daarvan
(sollicitatie-kansen en dergelijke). Wanneer
de jeugdige niet kan ontkomen aan een
dergelijke negatieve typering bestaat het
gevaar dat hij een delinquent zelfbeeld
ontwikkelt, waarnaar hij zich ook zal gaan
gedragen. Het is daarom zaak om na te
gaan of de door het Openbaar Ministerie
gehanteerde beslissingsgronden wel de
juiste zijn. Dit kan alleen als men deze
beslissingsgronden kent.
Het hierboven beschreven onderzoek heeft
getracht hierop enig licht te werpen.
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Opsporïngs- en
Vervolgingsbeleid
onder Jongeren in

. •I *Belgie

Inleiding

Bij een onderzoek naar verborgen
criminaliteit* werden 399 jongeren
geïnterviewd. Zij vormden een respresen
tatieve steekproef van 15- tot 18-jarigen
uit een stadsgemeente in België. De steek
proef omvatte zowel meisjes als jongens,
zowel Belgische als buitenlandse jongeren.
Van de geïnterviewden is nagegaan of zij
bekend waren bij de politie en of zij een
dossier hadden op het parket en bij de
Jeugdrechtbank. Hierbij werden twee
subgroepen onderscheiden. De eerste
groep omvat jongeren die ter kennis van
de politie zijn gekomen op grond van één
of meer der zeventien delicten die wij in
de vragenlijst hebben opgenomen.’ De
vragenlijst bevatte zeven vermogens-

* Het volledig onderzoek wordt eind van dit
jaar gepubliceerd door het Studiecentrum voor
Jeugdmisdadigheid te Brussel onder de titel:
Verborgen jeugddelinquentie en gerechtelijke
selectie in een stadsmjlieu. Voor de computer-
verwerking van het materiaal ben ik veel dank
verschuldigd aan drs. J. van Kerkvoorde, Weten
schappelijk medewerker bij het Centrum voor
Interdisciplinaire studie van het strafrecht te
Leuven.

Delinquentie werd gei4eten via de self
reporting methode.

door dr. J. Junger-Tas

delicten, vier agressieve daden, drie
verkeersfeiten, twee drugdelicten en één
vervalsing. De tweede sub-groep bestaat
uit jongeren die ter kennis van de gerechte.
lijke autoriteiten zijn gekomen op grond
van de veel bredere basis van de Belgische
wet op de Jeugdbescherming van 8 april
1965, die vijf gronden voor gerechtelijk
ingrijpen onderscheidt:
art. 36-1°) wangedrag of onbuigzaamheid
(op klacht van de ouders),
art. 36-2°) lichamelijk of zedeljk gevaar
voor het kind,
art. 36-3°) weglopen van huis,
art. 36-4°) het plegen van een als misdrijf
omschreven feit,
art. 36-5°) overtreding van de wet op de
schoolplicht.

Bezien we nu — met betrekking tot de
eerste groep — hoeveel van de opgegeven
delicten door derden ontdekt werden.
dan krijgt men het volgende beeld. Van
de totaal 772 opgegeven delicten werden
er — alweer naar eigen zeggen — 165, of
20 procent, door derden ontdekt.

Dit waren voornamelijk: agressie tegen
personen (52 procent), diefstal van fiets
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of bromfiets (44 procent), diefstal van
geld (37 procent), bedreiging (27 procent),
warenhuisdiefstal (27 procent), vernielin
gen (26 procent). De politie kreeg echter
kennis van slechts 36, of 22 procent, van
alle ontdekte feiten, en dat waren in
hoofdzaak: iets meer dan een derde van
de ontdekte inbraken, 40 procent van de
ontdekte diefstallen van fiets of
bromfiets, 25 procent van de ontdekte
vernielingen.

Ongeveer tweederde van de respondenten
(270 jongeren) hebben één of meer
delicten opgegeven. Hiervan waren er
31 — of 11,5 procent — bij de politie
bekend. Dit aantal is op het niveau van
liet parket gereduceerd tot 22, of 8
procent; en voor de jeugdrechter
verschijnen er tenslotte 12, of 4,5 procent.
Eerste conclusie: zeer weinigen van hen
die verklaren delicten gepleegd te hebben,
komen in aanraking met politie of gerecht.

Wanneer men nu echter opsporing en
vervolging op grond van de totale wet op
de jeugdbescherming beschouwt (hetgeen
de vorige categorie insluit) dan krijgt men
een enigszins ander beeld. Op grond van
deze wet kwamen 70 jongeren in contact
met de politie, dat is 17,5 procent van de
steekproef. Dit percentage wordt dertien
procent op niveau van het parket en vijf
procent op rechtbankniveau, weer een
aanzienlijke reductie dus

II. Gerechtelijke selectie en enkele
sociologische variabelen

Welke criteria spelen een rol in het
selectie-proces, die opsporing en
vervolging nu eenmaal vormen?
Factoren die in dit verband in de crimino
logische literatuur veel voorkomen zijn:
de ernst der delicten en de frequentie
waarmee ze gepleegd werden.
Zonder op deze plaats in te gaan op de

methoden die in liet onderzoek werden
gebruikt* moet toch vermeld worden,
dat delinquentie werd gemeten met vier
verschillende maten: aantal verschillende
opgegeven delicten, frequentie waarmee
ze gepleegd waren, ernst der delicten
(volgens een score van 1 tot 5, vastge
steld door middel van een apart
uitgevoerd onderzoek), en een
delinquentie-index die samengesteld werd
uit de drie eerste maten.
Het eerste probleem dat wij wilden
onderzoeken was de vraag of delicten
plegende jongeren die opgespoord en ver
volgd werden een ander delinquentie
patroon vertoonden qua omvang, ernst
en frequentie, dan delicten-plegers die
,iiet met het justitiële apparaat in
aanraking waren gekomen.
Dezelfde vraag geldt voor jongeren die op
zuivere beschermingsgronden met justitie
in contact kwamen, ten opzichte van de
andere respondenten.
Tabel 1 en 2 geven hiervan een overzicht
op politie-niveau.

* Zie hiervoor de volledige publicatie
(Studiecentrum voor Jeugdmisdadigheid,
Brussel, publ. nr. 38).
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label 1. Dellnquentie van geregistreerde en niet-geregistreerde detictenplegers in procenten

Delinquentie Geregistreerde delictenplegers Niet-geregistreerde delicten
plegers

N=31 N=239

3 of meer delicten 61,5 40
Ernst-extreme categorie 51,5 22,5
frequentie-extrense categorie 48,5 19
Delinquenten-index 35,5 15,5
extreme categorie —

Tabel 2. Delüzq nentie van op besch ermingsgronden geselecteerde jongeren vergeleken met
overige respondenten in procenten.

Deliriquentie Op beschermingsgronden Niet geselecteerde jongeren
geselecteerde jongeren

N= 39 N= 329

3 of meer delicten 43 22,5
Ernst-extreme categorie 28 12,5
Frequentie-extreme categorie 25,5 11
Delinquentie-index 20,5 8
extrense categorie

Steeds vergeleken we het relatief aantal
proefpersonen van iedere subgroep, dat
zich in een extreem delinquente categorie
bevond, met enerzijds jongeren die wel
delicten opgaven maar niet met politie of
gerecht in aanraking kwamen (tabel 1), en
anderzijds met geihterviewden die noch
met politie, noch met justitie in contact
waren gekomen (tabel 2). Een eerste
opvallend resultaat is wel dat zowel
geregistreerde delinquenten als j ustitile
beschermelingen méér, ernstige en
frequenter delicten pleegden dan de
niet-geregistreerde jongeren.
Er zij nogmaals op gewezen dat deze laatste
subgroep niet met het gerecht in aanraking
kwam op grond van een delict, maar op
grond van wangedrag, weglopen of een
gevaarsituatie -

Onze resultaten komen overeen met wat
andere onderzoekers, als Gold en Empey
en Erickson (1,2), vonden: ernst der
feiten, en frequentie waarmee ze gepleegd
zijn vormen een belangrijk selectie-crite
rium voor opsporing en vervolging. Het-

zelfde bleek trouwens uit de politie
praktijk van de onderzochte gemeente.
Tegen negen van de bij de politie bekend
staande jongeren werd geen proces-verbaal
opgemaakt. Men stelde slechts een sum
miere nota op voor intern gebruik.
Het enige criterium van determinerend

belang was hierbij de ernst van de zaak en
het feit dat de jongere nog een onbeken
de bij de politie was. De nota werd echter
bewaard. Bij hernieuwd contact met de
politie werd dan proces-verbaal opgemaakt
waarbij ook de nota gevoegd werd.
Een variabele die ook een rol zou kunnen
spelen bij opsporing en vervolging is het
geslacht. De gehele steekproef telde 52,5
procent jongens en 47,5 proçent meisjes.
Nu is de verhouding jongens-meisjes,
volgens de Belgische jeugdbeschermings
statistieken, drie jongens voor één meisje
op het niveau van het parket, en twee
jongens tegen één meisje op de jeugdrecht
bank. Deze verhouding blijft al jaren
constant (3). Uit ons onderzoek bleek
eveneens dat jongens meer verschillende
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delicten opgaven dan meisjes, en dat ook
hun gemiddelde ernst- en frequentiescores
hoger lagen. De verschillen zijn echter lang
niet zo groot als men op grond van de
officiële statistieken zou verwachten. Op
iedere honderd jongens gaven er 79 ten
minste één delict op; op iedere honderd
meisjes waren dit er 56. Dat brengt de
ratio jongens-meisjes niet op drie tegen
één maar op 1,4 tegen één: Meisjes gaven
weliswaar minder agressieve daden en
minder verkeersfeiten, maar evenveel
vermogensdelicten op als jong&ns.
Ook het delinquentiepatroon verschilt
dus minder dan men geneigd is te denken.
Als men nu ook nog rekening houdt met
het feit dat uit ons onderzoek in het
geheel niet blijkt dat meisjes meer
spijbelen, vaker van huis weglopen of meer
conflicten met hun ouders hebben dan
jongens (het tegendeel is waar) dan is het
opsporings- en vervolgingsbeleid in meer
dan één opzicht verrassend. Bekijkt men
de totaalgroep dan blijken onze cijfers
min of meer met de offici1e statistiek
overeen te komen: bij politie en parket
is de verhouding jongens-meisjes 2,3 tegen
één, bij de jeugdrechtbank twee tegen
één. Splitst men nu de geregistreerde jon
geren volgens registratie voor een delict
en registratie op beschermingsgronden
dan treden aanzienlijke verschuivingen
op. Van de 31 geregistreerde delicten
plegers zijn er slechts drie meisjes: de
verhouding is hier dus één meisje tegen
tien jongens. De groep van jongeren
waar liet gerecht op grond van bescher
mingsmotieven heeft ingegrepen telt
echter evenveel meisjes als jongens.
Bekijkt men nu liet aantal vonnissen dan
blijkt dat van het totaal hij de politie
bekende meisjes, éénderde vorwerp van
een maatregel van de jeugdrechter werd;
van het totaal bij de politie bekende
jongens was dit een kwart. Het ziet er dus
naar uit dat ingrijpen van gerechtelijke
autoriteiten bij meisjes een ander karakter
draagt dan bij jongens. Ten eerte tonen

onze gegevens dat men bij meisjes minder
snel ingrijpt: als men rekening houdt met
het aantal opgegeven delicten, is er een
duidelijke afwijking in het voordeel van
meisjes. Maar ook de interventie zelf
draagt een ander karakter: zij berust veel
vaker dan bij jongens op motieven van be
scherming en veel minder op art. 364o
(een als misdrijf omschreven feit).
Tenslotte blijkt de jeugdrechter tegenover
meisjes zwaardere maatregelen — zoals
bijvoorbeeld een plaatsing — uit te spreken
(4). Deze zwaardere maatregelen passen
geheel in het kader van het beschermings
principe -

De dlfJèrentiëte selectie heeft
hoofdzakelijk betrekking op
jongeren die geregistreerd zijn
VOO,- het plegen van een delict;
veel minder op jongeren die
geregistreerd wei-den op grond
van beschermingsmotieven

Een selectiecriterium dat vooral in de
Amerikaanse literatuur veelvuldig aan de
orde komt is ethnische oorsprong. Daar
wij kinderen van buitenlandse gastarbei
ders in het onderzoek hebben opgenomen,
konden we ook dit criterium bekijken.
We hebben drie groepen onderscheiden:
Belgen, Zuid-Europeanen (hoofdzakelijk
Italianen en Spanjaarden), en Noord-Afri
kanen (voornamelijk Marokkanen en
Algerjnen, plus een aantal Turken op
grond van de grotere cultuur-afstand tot
het gastland). Tabel 3 vergelijkt de verde
ling over nationaliteitsgroepen van gere
gistreerde en niet-geregistreerde jongeren -
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Men ziet uit tabel 3 dat alle door de
politie getegistreerde proefpersonen een
vrijwel identieke verdeling over nationali
teitsgroepen vertonen als de niet-geregis

agressievere delinquentie van kinderen van
gastarbeiders meer opvalt en dus vaker
ontdekt wordt.
Wat de derde veel geciteerde variabele, het
onvolledige gezin betreft signaleren we
dat 23,7 procent van de proefpersonen
niet door beide eigen ouders wordt opge
voed. Van de opgespoorde jongeren i dit
Vooral de Noord-Afrikanen zijn hier over-
vertegenwoordigd. Hoe zou dit te verkla
ren zijn? Een eerste verklaring moet
wellicht gezocht worden in het feit dat in
wijken waar gastarbeiders een hoge concen
tratie vormen, de politie veel meet patrouil
leert, en herhaaldelijk optreedt onder de
vorm van identiteitscontrole.

treerde respondenten. Hoe staat het echte
met de sub-groep die geregistreerd staat
voor een delict? Hier is de verdeling
duidelijk anders zoals blijkt uit tabel 4.

Het is nu eenmaal zo dat hoe meer men
surveilleert en hoe meer delinquentie men
verwacht, hoe meer men er ook zal vinden
Een tweede verklaring kan zijn dat de
dertig procent, en op niveau van de
jeudrechtbank — dat wil zeggen dat hier
de procureur des konings beslist heeft —

is dit 45 procent. Hoewel het om kleine
aantallen gaat blijkt het onvolledige gezin
inderdaad een criterium te zijn voor het
parket om tot vervolging over te gaan.
En tenslotte de sociale klasse. Tabel 5
vergelijkt de groep geregistreerde proef
personen met de niet-geregistreerden met
betrekking tot sociale status (volgens de
classificatie van Van Tulder).

Tabel 5. Sociale Status van Geregistreerde en niet-geregistreerde respondenten — in procenten.

Geregistreerden niet-geregistreerden

Sociale laag Politie Parket Jeugdrechtbank

N60 N52 N19 N=284

Hoog (1 en 2) 22 6 11 14
Midden(3en4) 43 56 28 60
Laag (5 en 6) 35 38 61 26

Tab ei 3. Geregistreerde en niet-geregistreerde responden ten volgens nationatiteitsgroep
— in procenten.

-

Geregistreerd Niet-geregistreerd

N70 N=324

Beigen 61,5 66,5
Zuid-Europeanen 20 17,5
Noord-Afrikanen 18,5 16

100 100

Tabel 4. Geregistreerde en niet-geregistreerde delicten-opgevers volgens nationaliteitsgroep — in procenten.

Geregistreerd Niet-geregistreerd

N31 N235

Belgen 58 71,5
Zuid-Europeanen 16 19
Noord-Afrikanen 26 9,5
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Ook hier treedt een duidelijke vertekening
op. Beide groepen overtreders zijn
samengevoegd om tot grotere aantallen te
komen. Dit versluiert echter enigszins het
differentile selectieproces dat sterker
optreedt als het om opgespoorde delicten
plegers gaat dan wanneer het om jeugd
beschermingsjongeren gaat. Zo komt op
parket-niveau nog vijftig procent van de
delictenplegers uit de midden-laag, maar
van de gevonniste jongeren komen acht
van de negen uit sociale laag 5 of 6.
Dit ligt wat minder extreem voor wat jon
geren betreft die op bescherrningsgronden
opgespoord zijn. Toch blijkt uit tabel 5
dat op ieder niveau de relatieve bijdrage
van de lagere sociale klassen toeneemt,
en het hoogst is op niveau van de jeugd-
rechtbank. Dit is alweer het resultaat
van de selectie die de procureur des
konings uitvoert.
Enkele voorlopige conclusies kunnen nu
reeds getrokken worden. De eerste is dat
bij opsporitigs- en vervolgingsbeleid het
aantal delicten, maar vooral ernst en
frequentie wel degelijk een rol spelen.
Het is beslist niet zo dat aard en omvang
van delinquent gedrag van jongeren geen
invloed zou hebben op de kansen om
gepakt en vervolgd te worden; integen
deel, deze kansen nemen toe wanneer
het delinquent gedrag toeneemt. Hier
naast zijn echter een aantal factoren
aan te wijzen die het parket bij zijn
beslissing tot al of niet vervolgen duide
lijk befnvloeden. Dit zijn geslacht,
ethnische oorsprong, sociale klasse en
gezinssamenstelling. Hebben deze factoren
dan geen enkel verband met delinquent
gedrag? Ethnische oorsprong en sociale
klasse hebben dit nauwelijks*. Geslacht
en gezinssamenstelling wel.
Uit onze gegevens komt echter naar voren
dat de relatie van deze variabelen met het

* Voor deze variabelen werd alleen een verband
gevonden met agressieve delinquentie, niet
echter met totaal aantal delicten, ernst of
frequentie.

gerechtelijk selectieproces veel sterker is
dan de relatie met delinquent gedrag
wettigt.

III. Selectie en achtergronden van
delinquent gedrag

In een eerder uitgevoerd gedeelte van dit
onderzoek zijn een groot aantal variabelen
geanalyseerd die betrekking hebben op
gezin, school, werk, vrije tijdsbesteding en
bepaalde waarden en normen. De bedoe
ling hiervan was te zoeken naar het
verband van deze variabelen met het opge
geven delinquent gedrag. Inderdaad
vonden wij een aantal duidelijke relaties
tussen delinquent gedrag en bijvoorbeeld
minder goede gezinsverhoudingen of
slechter functioneren op school en op
het werk.
De vraag waar het echter nu om gaat is
een andere. Indien opsporing en vervol
ging uitsluitend gebaseerd zouden zijn
op omvang en ernst van delinquent gedrag,
dan zouden wij de gevonden relaties tus
sen achtergrondvariabelen en delinquen
tie des te sterker moeten terugvinden bij
de groep geregistreerde delicten-opgevers
en bij de groep beschermingsgevallen.
Laat ons eerst zien in welke opzichten de
totale groep van opgespoorden zich
onderscheidt van de overige proefperso
nen. Hoewel relaties met- en controle
van de ouders sterk verband hielden met
het opgeven van delinquent gedrag von
den we geen verschil tussen al of niet
opgespoorden. Merkwaardig is dat er
wel geselecteerd was op aanwezigheid
van de moeder (11,5 procent had niet
de eigen moeder, tegen slechts vier
procent van de niet-opgespoorden), ter
wijl uit onze gegevens naar voren was
gekomen dat juist het ontbreken van de
eigen vader zo duidelijk verband hield
met delinquent gedrag. Een ander
opvallend feit is dat weglopen van huis
wel sterk gemotiveerd is met delinquen
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tie, maar dat het absoluut niet verschilt
tussen geregistreerde en niet-geregistreer
de delinquenten.
Ongeveer 60 procent van de totale groep
geregistreerden was al van school af,
tegen een derde van de andere proefper
sonen.
AAs men ‘het van school af zijn’ in deze
leeftijdscategorie als een kenmerk van
sociale status beschouwt van de jongeren
zelf (en in tweede instantie van hun

ouders), dan blijkt hier nogmaals een
verband tussen opsporing en sociale
klasse.
Twee maal zoveel geregistreerden gaan
niet graag naar school en veel meer van
hen kunnen het met hun leraren niet best
vinden. Opvallend is wel dat deze groepen
minder hoge schoolcijfers halen, en
vooral veel hogere disciplinescores verto
nen, zoals uit tabel 6 blijkt.

Tabel 6. Selectie en schooldisciptine-index — in procenten

Discipline-score Geregistreerden N iet-geregistreerden

N55 N=299

3of4 49 68
5of6 38 27
7,8,9 13 5

Het is duidelijk dat er verband bestaat
tussen negatieve stigmatisering door het
gerecht en negatieve stigmatisering door
leraren op school:
Vergeleken met de overige respondenten,
besteedden geregistreerde proefpersonen
veel minder tijd aan hun huiswerk, bleven
vaker zitten en spijbelden vaker. Deze
variabelen waren ook van betekenis
gebleken in verband met zelf opgegeven
delinquent gedrag. Vergelijkt men nu
echter geregistreerde en niet-geregistreerde
delinquenten met elkaar, dan geven al
deze schoolvariabelen geen verschillen te
zien.
Dit is echter wel het geval voor een
aantal vrijtijdsvariabelen. Zo brengt 62
procent van de geselecteerden zijn vrije
tijd hoofdzakelijk buitenshuis door, tegen
32 procent van de overige proefpersonen.
Dit lijkt er wel op te wijzen dat er een
aanzienlijk verband bestaat tusseii het zich
veelvuldig ophouden buiten de gezins-
kring en registratie door de politie. Toch
moet men oppassen voor te haastige
conclusies. Tussen delicten-opgevers zijn
de verschillen namelijk veel kleiner:
zestig procent tegen 41,5 procent. Andere

factoren spelen hierbij ook een rol. Zo
hebben we eerder gevonden dat veel
meer van hen die hun Vrije tijd voorname
lijk buitenshuis doorbrengen, 31,5 procent
én of meer vrienden had die reeds in
aanraking met de politie geweest was.

Het is een onmiskenbaarfeit dat
factoren die niets te maken
hebben met aard en omvang
van detinquentie een rol spelen
bij opsporings- en vervolgings
beleid

Tenslotte hebben wij nog enige variabelen
onderzocht die verband houden niet
bepaalde waarden: beschouwt de proef
persoon het plegen van verboden feiten
over het algemeen als delinquentie; indien
hij er zeker van was niet ontdekt te wor
den zou hij ze dan plegen; heeft hij/zij
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reeds seksuele contacten gehad; zijn
proefpersonen van oordeel dat de politie
over het algemeen respect verdient in
haar gedrag tegenover de jeugd en vinden
zij dat de politie onbevooroordeeld is.
Twee variabelen differentieerden de
groep geregistreerden van de overige
respondenten: het hebben van seksuele
contacten, en respect voor de politie.
Zeker in de Belgische samenleving

Tussen de delictenplegers bestaat in dit
opzicht geen verschil. De verklaring
hiervoor moet onder meet gezocht worden
in het feit dat geslachtelijk verkeer,
evenals weglopen van huis, gronden vor
men voor ingrijpen van het jeugdgerecht
(36_10 en 3°).
De vraag of de politie respect verdient
verschilt duidelijk tussen al dan niet
geregistreerden. Zij die in contact geweest
zijn met de politie hebben veel minder
respect voor de politie dan zij die nooit
met de politie in contact zijn geweest.

Wat kan meii uit dit alles concluderen?

Een eerste conclusie dringt zich op: tussen
geregistreerde beschermingsgevatlen en
de overige respondenten zijn veel grotere
verschillen dan tussen al dan niet gepakte
delicten-opgevers. Dit is gedeeltelijk terug
te voeren op het feit dat sommige van
die verschillen selectie criteria zijn op
grond waarvan de groep is samengesteld.
Anderzijds is het niet uitgesloten dat de
recrutering van deze groep enigszins
anders verloopt dan bij delictenplegers.
Veel meer dan delictenopgevers wordt de-

betekent seksueel contact in deze leeftijds
categorie een overtreding van een
belangrijke sociale norm. Natuurlijk moet
men niet uit het oog verliezen dat de
geregistreerden zich onder meer van de
overige proefpersonen onderscheiden in
geslacht, sociale klasse en ethitische
oorsprong. Hoewel deze variabelen een rol
kunnen spelen met betrekking tot deze
specifieke norm, zijn de verschillen toch
wel aanzienlijk.

ze groep verwezen door derden: ouders,
buren, de school, gezondheidscentra en
dergelijke.
Nu blijkt dat jongeren die geregistreerd
zijn op zuivere beschernilngsgronden een
aantal kenmerken vertonen die typerend
zijn voor jongeren met uitgesproken delin
quent gedrag: zo zagen we dat de eigen
opgegeven delinquentie veel uitgesproke
ner was dan bij de andere proefpersonen,
terwijl ook een aanzienlijk aantal variabe
len die sterk gerelateerd bleken met
delinquent gedrag, deze groep van de
anderen onderscheidt. Eenvoudiger
uitgedrukt kan men zeggen dat opsporing
en vervolging van jongeren op bescher.
mingsgronden weinig discriminerende
trekken vertoont. Het ziet er naar uit dat
deze groep met het gerecht in aanraking
komt mi een grote reeks problemen. De
maatschappelijke desintegratie neemt
zulke vormen aan dat de omgeving ten
slotte geen andere oplossing meer ziet.
Hoe anders ligt de zaak echter voor wat
de delictenopgevers aangaat. Tussen hen
die gepakt en hen die niet gepakt werden,
zijn opvallend weinig verschillen
geconstateerd die met delinquentie samen
hangen. Anderzijds stelden we vast dat

Tabel 7. Selectie en gedrag ten opzichte van seksuele norm in procenten

Verklaren seksuele betrekkingen Geregistreerden Niet-geregistreerden
te hebben gehad

N69 N309

Nee 56,5 73

Ja 44,5 27
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bepaalde selectiecriteria (geslacht, geb ro
ken gezin, sociale klasse, etimische oor
sprong) juist bij deze geregistreerden zo
sterk op de voorgrond treden.
Men moet dus wel concluderen dat de
differentiële selectie die plaatsvindt
hoofdzakelijk betrekking heeft op jonge
ren die geregistreerd zijn voor het plegen
van een delict, en veel minder op jonge
ren die geregistreerd worden op grond van
beschermingsmotieven.
Het is een onmiskenbaar feit dat factoren
die niets te maken hebben met aard en
omvang van delinquentie een rol spelen
bij opsporings- en vervolgingsbeleid.
Deze criteria worden bovendien nog
differentieel toegepast bij verschillende
categorieën jeugddelinquenten.

Ras en sociaal-
economische status
als factoren in het
vervolgings- en
straftoemetings
beleid met betrek
king tot jeugdÏgen*

In veel theoretische beschouwingen wordt
zonder veel empirische gegevens gesteld
dat ras en sociaal-economische status
(SES) van grote invloed zijn op het ver-
* Dit is een verkorte weergave van een artikel
met als oorspronkelijke titel: Race, socio
economic status and sentencing in the juvenilejustice system. In: Journal of Criminal Law andCriminotogy, 64e jrg., nr. 1, 1973, btz. 90-98.Voor een korte samenvatting van dit artikel zieexcerpt nr. 520 in Documentatjeblad nr. 8/1973.
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door Terence J Thornberry

volgings- en straftoemetingsbeleid.
In het in dit artikel beschreven onderzoek
wordt getracht door middel van analyse
van empïrisch materiaal, verzameld in
Philadelphia, na te gaan of dit in feite zo
is.
In het onderzoek zijn als onafhankelijke
variabelen alleen die variabelen opgenomen
waarvan uit vroeger onderzoek bekend is
dat zij het meest samenhangen met het

357



vervolgings- en straftoemetingsbeleid: ras,
SES, aantal vroeger gepleegde delicten en
ernst van liet delict.
Een drietal hypotheses werd getoetst:
a. Negers en delinquenten met een lage
SES worden zwaarder gestraft dan
anderen;
b. Jeugdigen die ernstige delicten plegen
en bovendien vroeger veel delicten
gepleegd hebben worden zwaarder
gestraft dan anderen;
c. Wanneer recidive en ernst van delict
constant wordt gehouden, correleren ras
en SES niet met aard en zwaarte van de
afdoening.

Bij negers wordt veel vaker een
gevangenisstraf opgelegd dan
bij blanken

Opzet van het onderzoek

Gebruik werd gemaakt van door Wol fgang
en anderen verzamelde gegevens. In dit
onderzoek werden gegevens verzameld
van alle in 1945 in Philadelphia geboren
jongens die tussen hun tiende en zeven
tiende jaar in die stad woonden. Dit waren
er 9 995. Van hen pleegde 3 475 ten
minste één (geregistreerd) delict. Deze
laatste groep was de eigenlijke onder
zoeksgroep in het hier beschreven onder
zoek. Van ieder geregistreerd delict (in
totaal 10 214) werd de ernsten de
afdoening vastgesteld.

Resultaten

Ras en afdoening

Delicten gepleegd door blanke jongeren
resulteren vaker in een politie-sepot

(remedial arrest) dan delicten gepleegd
door negers (resp. 78,8 procent en 59,2
procent).
Bij die zaken die tot een gerechtelijke
uitspraak leiden wordt bij negers veel
vaker een gevangenisstraf opgelegd dan
bij blanken (resp. 42,3 procent en 24,4
procent).
Vervolgens is nagegaan of deze verschillen
geheel of gedeeltelijk verklaard kunnen
worden uit verschillen in ernst van
gepleegde delicten en aantal vroegere
delicten, nadat was vastgesteld dat deze
twee variabelen op zich correleerden met
wijze en zwaarte van de afdoening.
Wanneer ernst van het delict constant
wordt gehouden, blijkt dat negers nog
steeds vaker vervolgd en zwaarder gestraft
worden. De verschillen zijn nauwelijks
kleiner. Ongeveer hetzelfde beeld ontstaat
wanneer het aantal vroeger gepleegde
delicten constant wordt gehouden. Ook
wanneer zowel ernst van liet delict als
aantal vroegere delicten constant wordt
gehouden, verandert dit beeld nauwelijks.
Wel bleek dat de verschillen veel kleiner
zijn bij ernstige delicten.

Jongeren met een lage sociaal-
economische status worden
i’aker vervolgd en zwaarder
gestraft

Sociaal-economische stattis en afdoening

De relatie tussen SES en afdoening lijkt
veel 01) die tussen ras en afdoening.
Jongeren met een lage SES worden vaker
vervolgd en zwaarder gestraft.
Ook nu bleek dat deze relatie aanwezig
blijft, wanneer ernst van het delict en
aantal vroeaere delicten constant worden



gehouden. Het beeld bij de beslissing well
niet vervolgens was wederom niet geheel
consistent. Jongeren met een hoge SES,
met geen of één of twee vroegere delicten,
die een ernstig delict gepleegd hadden,
werden vaker vervolgd dan vergelijkbare
jongeren met een lage SES.

Conclusie

In tegenstelling tot de verwachtingen
gebaseerd op diverse onderzoeken, bleek

Het Londense Jeugd-
bureau van polÏtie*

Sinds 1969 gaat men in het politiedistrict
Londen ten aanzien van jeugdige wets
overtreders volgens een nieuwe procedure
te werk. Deze gaat uit van de beslissings
bevoegdheid van de politie en van overleg
met de kinderbeschermingsinstanties.

Na zijn arrestatie wordt de jeugrnge

Dit is een verkorte weergave van een artikel
met als oorspronkelijke titel: ‘The Metropolitan
Police Juvenile Bureau Scherne’. In: The criminal
review, augustus 1973, blz. 499-506. Voor een
korte samenvatting van dit artikel zie excerpt
nr. 691 in Documentatieblad nr. 10/1973.

dat ras en SES ook wanneer ernst van het
gepleegde delict en recidive constant
worden gehouden, samenhangen met de
wijze en zwaarte van de afdoening.
Plausibele verklaringen voor dit resultaat
zijn nauwelijks te vinden. Het is niet
onmogelijk dat andere variabelen dan
welke in dit onderzoek constant zijn
gehouden, de verschillen kunnen verklaren.
Het feit dat de uitkomsten van dit onder
zoek afwijken van andere studies blijft
echter bestaan.

door 1. T Olil’er

delinquent naar het politiebureau gebracht.
Van daaruit wordt de zaak gewoonlijk
overgedragen aan liet Jeugdbureau, terwijl
de verdachte zelf na enige formaliteiten
meestal weer wordt toevertrouwd aan de
zorg van zijn ouders of verzorgers. Soms
echter is inhechtenisneming geboden; hier
voor bestaan strakke richtlijnen.
Is de jeugdige wetsovertreder eenmaal
aangegeven en is het duidelijk dat er een
strafbaar feit is gepleegd, dan is de dienst
doende agent verplicht een rapport op te
maken met een beschrijving van het
gepleegde delict. Hieraan moet een
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In het algemeen is men gaan
inzien dat het verschil tussen de
subjectieve iv! van een sociaal-
werker en de objectieve ml van
wetshandhaver in de praktijk
maar zeer gering is.

verklaring van de aanklager worden toege
voegd, dat deze er akkoord mee gaat dat
de zaak door de politie wordt afgehandeld.
Zender die machtiging kan geen enkele
jeugdige volledig van liet Jeugdbureau
profiteren. Als de aanklager erop staat dat
er strafrechtelijk vervolgd wordt, dan moet
dit ook gebeuren.
Onder normale omstandigheden zijn
vervolgens de verschillende Jeugdbureau’s
verantwoordelijk voor het inwinnen van
informatie over de jeugdige bij de plaatse
lijke autoriteiten.
Meestal maakt een van de politie
functionarissen een afspraak met de dader
en zijn ouders voor een huisbezoek. Het is
de bedoeling dat hij daarbij wat meer te
weten komt over de achtergrond van de
delinquent opdat beoordeeld kan worden
of vervolging noodzakelijk is, of dat kan
worden volstaan met een formele
berisping (caution). In de praktijk blijken
deze bezoeken zeer nuttig te zijn.
Daarnaast wordt nog het strafblad bekeken
en maakt de politieagent een rapport —

met aanbevelingen — voor de hoofd
inspecteur van het bureau.
Op grond van de verzamelde gegevens
beslist deze voor elk geval afzonderlijk op
welke manier er opgetreden zal worden.
Heel vaak betekent dat een berispings

procedure, vooral als het een eerste
misdrijf betreft en als het rapport over de
situatie thuis gunstig is. Voordat zo’n
berisping wordt uitgesproken, moet aan
een aantal voorwaardn zijn voldaan:
1. de dader moet bekennen, 2. de ouders
moeten instemmen met de berisping,
3. de benadeelde partij moet bereid zijn
de beslissing aan de politie over te laten
en 4. de politie moet van mening zijn dat
een berisping in het belang van liet kind is.
Als de hoofdinspecteui- inderdaad tot eau
tion beslist, wordt er een afspraak gemaakt
met de jonge delinquent en zijn ouders om
op zekere tijd op een (gewoon) politieburea
te verschijnen. Daar spreekt de hoofdinspec
teur formeel en in uniform de berisping uit.
De berispingen worden geregistreerd en de
jeugdige dader krijgt hij het uitspreken
ervan te horen dat als hij nog eens met de
politie in aanraking komt en dan wellicht
voor de Jeugdreclitbank moet verschijnen,
de bijzonderheden van vroegere berispin
gen aan de rechters zullen worden meege
deeld. Ook de betrokken kinderbescher
mingsinstanties worden van bijzonderhedem
van de berisping op de hoogte gebracht.
Als nadeel van dit systeem wordt wel
gezien het feit, dat soms ten onrechte de
indruk wordt gewekt dat de jeugddelin
quent die voor de rechter verschijnt, daar
v66r al wel een berisping zal hebben gehad
Dit hoeft lang niet altijd waar te zijn.
Anderzijds is het ook niet noodzakelijk dal
iemand die éénmaal berispt is, de keer
daarop automatisch naar de rechter moet;
als de omstandigheden zich daartoe lenen,
wordt soms een tweede berisping uitge
uitgesproken.

Ieder Jeugdbureau wordt bemand door
zes agenten, meestal vier mannen en twee
vrouwen. Zij behoeven geen specialisten
te zijn, wel worden ze zorgvuldig geselec
teerd uit liet totaal aantal vrijwilligers dat
zich voor dit werk aanmeldt. Ze moeten
een goede praktijkervaring als politieagent
hebben en een bijzonder begrip voor liet
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type problemen waarmee ze te maken
zullen krijgen.
Aanvankelijk werd op het ontbreken van
een officiële opleiding en op de dubbel
functie van de agenten, die immers zowel
sociaal als politiewerk moeten doen,
nogal veel kritiek uitgeoefend. Met name
van de zijde der sociaal werkers gebeurt dat
nog steeds, maar in het algemeen is men
toch gaan inzien dat het verschil tussen de
subjectieve rol van een sociaal werker en
de objectieve rol van wetshandhaver in de
praktijk maar zeer gering is.
Slechts bij de huisbezoeken en bij liet
maken van een rapport over de situatie in
het gezin bestaat werkelijk behoefte aan
sociale ervaring. Het is de vraag of theore
tische kennis van de sociologie noodzake
ljkis.
Een grote mate van gezond verstand
gecombineerd met jarenlange politie-
ervaring in het omgaan met mensen kunnen
het gemakkelijk opnemen tegen formele
kwalificaties. Ook moet men in gedachten
houden dat de meerderheid van de geval
len die bij het Jeugdbureau komen, zeer
eenvoudig is. Slechts zelden is het echt
moeilijk om een beslissing te nemen. In
die gevallen is het essentieel dat er een
ruime samenwerking plaatsvindt tussen de
politie en de kinderbeschermïngsinstanties.

Tenslotte moet men zich afvragen: hoe
succesvol is nu het Jeugdbureau van politie?
Misschien is het te vroeg om daarover nu
al een uitspraak te doen. In elk geval zijn
er vele dankbare ouders, aan wie de
moeilijkheden die anders gepaard waren
gegaan met een misdrijf van hun kind, nu
bespaard zijn gebleven. Voor de politie
is het een goede kans zich te oefenen in
het leggen van contacten met de gemeen
schap, hetgeen reeds veel heeft bijgedragen
tot liet image van de politie, zowel in de
ogen van volwassenen als van de jeugd.
Dat laatste echter is niet het voornaamste
doel; van groter belang is het dat jonge
mensen worden geholpen zich te

ontwikkelen tot goede burgers.
Voor de rechtbanken is het een groot
voordeel dat ze liet minder druk krijgen.
Daardoor is het mogelijk, aan de werke
lijke probleemgevallen eerder aandacht te
besteden. Dit aspect van liet Jeugdbureau
systeem is zo succesvol, dat er van
verschillende kanten druk is uitgeoefend
om het aantal brispingen dat wordt
uitgesproken door de politie nog te doen
toenemen. Dit is echter een goedkeuring
van het systeem om een verkeerde reden
en er wordt dan ook niet op ingegaan.
Helaas is er in de strafprocedure toch
altijd nog sprake van een te groot tijds-
verloop tussen het begaan van de daad en
de rechterlijke uitspraak. Ook de periode
tussen begaan van het misdrijf en
berisping door een hoofdinspecteur is nog
te lang, namelijk gemiddeld vijf weken,
maar toch is dit al een hele vooruitgang.
Men bedenke echter dat voor liet vormen
van een juist oordeel bestudering van de
achtergrondsïtuatie van belang is, en die
vergt nu eenmaal tijd.

Al met al kan met grote stelligheid gezegd
worden, dat de Jeugdbureau’s niet alleen
een dosis goodwill hebben gekweekt,
maar daarnaast ook berispingen hebben
uitgedeeld in veel zaken, die anders aan
de rechtbank zouden zijn voorgelegd.

Dejeugdbureaus hebben niet
alleen een dosis goodwill
gekweekt, maar daarnaast ook
berispingen uitgedeeld in veel
zaken, die anders aan de recht
bank zouden zijn vooigetegd.
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Algemeen
Strafrecht en strctfrechtspteging
Criininologie
Gevangeniswezen
Reclassering
Psychiatrische zorg
Kinderbescherming
Politie
Drugs

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

Algemeen
456
Van Maarseveen, H.Th.J.F. Iets anders over
wetgeving.
Nederlands Juristenbiad, 50e jrg., nr. 22,
31 mei 1975, blz. 677-686.

Uitgaande van het standpunt dat staatsrecht
ook empirisch moet zijn, geeft de auteur in
dit artikel de resultaten van een onderzoek
dat is verricht naar de parlementaire behan
delingsduur van wetten in de periode 196 1-
1970. De commissoriale en departementale
voorbereiding, parlementaire behandeling en
bestuurlijke en rechterlijke effectuering zijn
als deelprocessen namelijk svel theoretisch,
maar nauwelijks einpirisch onderzocht. Met
behulp van grafieken geeft de auteur aan
dat de wetgevingsproduktie per jaar Vrij

constant btijkt te zijn. Naast het aantal
wetten wordt ook rekening gehouden met
de omvang van de wettcn. De ministeries
worden als belangrijkste produktiecentra
aangemerkt, daar het initiatiefrecht van het
parlement te verwaarlozen valt. Het parle
ment is wel sterk in het produktieproces
betrokken, maar de produktieomvang wordt
binnen het regeringsapparaat bepaald. De
meeste wetten worden slechts door een

ministerie gecontrasigneerd. Door middel
van enige tabellen tracht de auteur meer
inzicht te geven in de wetgevingsactiviteiten
van de verschillende departementen en
tot slot betrekt hij de produktiesnelheid
in het onderzoek.

Strafrecht en strafrechtspleging

457
Bemmelen, 3.M. van. Herziening van het stra
rechtelijk sanetiestelsel.

Nederlands Juristenblad, 50e jrg., nr. 9,
1 maart 1975, blz. 265-274.

Als de strafrechtspleging moet worden
veranderd kan dit volizens de schrijver niet
geschieden door alleen de voorlopige hechtenis
en de voorwaardelijke invrijheidstelline onder
dc loupe te nemen. Hij verwacht dan ook geen
drastische wijzigingen van het wetsontwerp
over de voorwaardelijke invrijheidstelling. In
het eerste deel van het artikel bespreekt hij
dit ontwerp en wijst op parallellen met de wet
op de voorlopige hechtenis, In het tweede deel
doet hij suggesties voor herziening van het

Lîteratuuroverzïcht

Uitleen van tijdschriften
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gehele sanctiestelsel, waarvan hij veel meer
verwacht.

458
Declercq, R. Problèmes actuels de la détention
préventive.
Revue de droit pénal et de criminologie, 55e
jrg., nr. 7, april 1975, btz. 569-621 (B.).

De Belgische wet op de preventieve hechtenis
van 1874 werd op 13 maart 1973 vervangen
door een nieuwe. De schrijver bespreekt deze
nieuwe vet en geeft zowel de verschillen aan
met de oude wet als met moderne wetten in
andere Europese landen. Naar zijn mening is
de nieuwe Belgische wet lang niet zo verstrek
kend als bijvoorbeeld de Franse of de
Nederlandse; terwijl in die landen tussen vrijheid
en niet-vrijheid een scala van meer genuanceer
de mogelijkheden bestaat, is dat in België niet
het geval. Vooral aan de Franse wetgeving zou
men volgens de schrijver een voorbeeld moeten
nemen.
Met literatuuropgave.

459
Delobeau, J. L pptication des peines et l’avocat.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 99ejrg.,
nr. 1, januari-maart 1975, blz. 37-45 (F.).

De schrijver bespreekt de verhouding tussen de
rol van de executierechter en die van de
advocaat in en vooral na het proces. De executie-
rechter is na de veroordeling van een verdachte
in feite tevens belast met de bescherming van de
rechten van de gedetireerde. De rol van de
advocaat is tijdens de detentie meestal minimaal
en bij een voorwaardelijke invrijheidstelling ook
beperkt. Net is vooral tijdens het proces dat de
advocaat de belangen van zijn cliënt het best
kan behartigen, namelijk door hem te adviseren
over de positieve en negatieve aspecten die aan
de verschillende sancties waartoe de rechter hem
kan veroordelen, verbonden zijn.

460
Heijder, A. De ‘Emergency Provisions Act’ in
Noord-Ierland.
Delikt en Delinkwent, Sejrg., nr. 1, januari
1975, blz. 15-21 (N.).

Op verzoek van Amnesty International bestu
deerde de schrijver bovengenoemde wet van
1973, oriënteerde zich ter plaatse en stelde een
rapport op met aanbevelingen voor de Commis
sie Gardiner, die door de Engelse regering werd
ingesteld om deze wetgeving te bezien en even
tueel herzieningsvoorstellen te doen. In dit
artikel bespreekt de schrijver de strafrechtelijke
situatie in Noord-Ierland en noemt een aantal
punten van kritiek die hij vernam uit republi
keinse dan vel loyalistische kringen. Hij zet
enige vraagtekens bij de gebruikmaking door
Engeland van de mogelijkheid om af te wijken
van de Europese Conventie (artikel 15). De
Noord-Ierse situatie geeft volgens hem aanleiding

tot bezinning op de maatschappelijke voorwaar
den waaronder de strafrechtspleging kan
functioneren. Ook geeft zij gelegenheid om in
te zien dat de fundamentele rechten van de
mens vooral betekenis krijgen in situaties waarin
het garanderen van die rechten aan een ieder,
niet meer voor de hand ligt.

461
Meijers, L.C.M. Xle Kongres van de Association
Internationale de Droit Pénal in Budapest van
9 tot en met 14 september, 1974. Bericht naar
aanleiding van de werkzaamheden van Sektie 1.
Dellkt en Delinkwent, 5e jrg., nx. 1, januari 1975,
blz. 22-29 (N.).

Het thema van sectie 1 op bovengenoemd
congres was: ‘Evaluatie van methoden en
middelen die worden toegepast in het straf
recht’. Als gemeenschappelijke accenten in de
opmerkingen van verschillende zijden kwamen
volgens de schrijver naar voren het belang van
resocialisatie van de delinquent alsmede van
humaniteit in de strafrechtspleging en de over
tuiging dat de korte vrijheidsstraf verder moet
worden teruggedrongen. De auteur noemt enige
elementen van buitenlandse strafstelsels met het
oog op de bestudering — in Nederland — van de
mogelijkheden van alternatieve strafrechtelijke
sancties. Ook heeft hij de in het Engels gefor
muleerde resoluties opgenomen, We door het
congres zijn aanvaard.

462
Moedikdo, P. Sociologie en strafrecht (een
reaktie).
Delikt en Delinkwent, Sejrg., nr. 4, april 1975,
blz. 221-229 (N.).

In het voorgaande nummer van Delikt en
Delinkwent bespraken Van Haentjes en
Lissenberg het boek ‘Sociologie en recht’ van
P. Moedikdo, die hier op hun artikel reageert.
Naar aanleiding van hun kritiek op de titelkeuze
van het boekje zet de schrijver uiteen, waar
op deze was gebaseerd. Met betrekking tot hun
conclusie over zijn driedelige typologie verwijt
hij de critici onachtzaamheid bij het lezen.
Hun tweedeling in een ‘verticale’ en ‘horizontale’
benadering van het functioneren van het recht
ziet hij niet als een verbetering op zijn eigen
visie. De schrijver mist verwijzingen naar zijn
opstel bij de bespreking van de verhouding tussen
sociologische modellen en het recht. Hij geeft
daarom hier de belangrijkste punten van over
eenkomst met zijn opstel aan en kritiseert op
zijn beurt de opvattingen van Van Haentjes en
Lissenberg.
Met literatuuropgave.

463
Rutgers, G.R. Art. 365 Sv — een waarborg
zonder inhoud.
Delilct en delinkwent, 5e jrg., no. 2, februari
1975, blz. 85-90 (N.).
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Rechters houden zich niet altijd aan de in het
Wetboek van Strafvordering voorkomende
bepaling, dat liet vonnis binnen twee maal
vierentwintig uur wordt ondertekend. Daardoor
wordt een raadsman in voorkomende gevallen
gedwongen alvast maar hoger beroep c.q.
cassatie in te stellen om geen termijnen te laten
verlopen. In de literatuur over artikel 365
wordt algemeen aangenomen dat mede-onder
tekening van de griffier een waarborg is, dat
het uitgesproken vonnis met de genomen
beslissing in overeenstemming is. Het recht op
inzage van het vonnis en het proces-verbaal
werd reeds in 1921 bij wetswijziging losge
maakt van de wettelijke ondertekening door
de rechters en de griffier. Het is vaste juris
prudentie van de Hoge Raad dat het ontbreken
van één of zelfs alle benodigde handtekeningen
onder het vonnis geen nietigheid ten gevolge
heeft. Volgens de schrijver biedt alleen de
regeling dat een vonnis niet kan worden
uitgesproken voordat het is ondertekend de
garantie dat liet schriftelijk vonnis in overeen
stemming is met het uitgesproken vonnis. Wil
een dergelijke bepaling effect hebben, dan
zullen hieraan dc woorden ‘op straffe van
nietigheid’ moeten worden toegevoegd. Daar
mee wordt tevens voorkomen dat een griffier
eerst ruim na het verstrijken van de termijn
voor hoger beroep en cassatie een vonnis kan
afgeven.
Met literatuuropgave.

464
Sace, J. Les co,zditions d’incri,nination de la
puhtieité co,nmerciale et la pro teetion des
conso,nnzateurs.
Revue de droit pénal et de criininologie, 55e
jrg., nr. 6, maart 1975, blz. 481-510 (B.).

De schrijver vergelijkt commentaren op Franse
en op Belgische vcttcn, waarin misleidende
reclame strafbaar is gesteld. Drie begrippen
analyseert hij met name: het begrip reclame,
de inhoud of het voorwerp van liet verbod en
liet begrip kwade trouw. Voor België is liet
naar zijn mening nog te vroeg om een balans
op te maken. Voor Frankrijk constateert hij
dat de veroordelingcn voornamelijk betrekking
hadden op drie soorten categorieën voedings
produkten, textielprodukten en paramedische
of parafarmaceutische produkten of diensten.
Volgens de schrijver kan liet strafrecht een
belangrijke rol spelen in de bescherming van de
consumenten.
Met literatuuropgave.

465
Sagel-Grande, H.J. Het ‘Einfühntngsgesetz zout
Strafgesetzbuch’ ton de Duitse Bondsrepubliek.
Delikt en Delinkwent, Sejrg., nr. 1, januari
1975, blz. 7-14 (N.).

De schrijfster geeft aan, wat naar haar mening
de belangrijkste hervormingen zijn in het

Westduitse strafrecht. Zij bespreekt aanpas
singen van de bestaande strafrechtelijke wetten
aan het nieuwe Eerste Deel van het Wetboek
van Strafrecht. Ze noemt een aantal vernieu
svingen van de invoeringswet in het Eerste
en Tweede Deel en wijdt tenslotte enige
woorden aan wijzigingen in het Nebenstrafrecht
en het militaire strafrecht.

466
Street, H. The preventton of terrorism
(temporary pro visions,) act 1974.
The criminal law review, april 1975,
blz. 192-1 99 (G.B.).

Een haastig tot stand gekomen wet als de
Prevention of terrorism (temporary provision)
act 1974 dient volgens de schrijver kritisch te
worden bekeken. Deze wet verbiedt het Ierse
republikeinse leger (l.R.A.) en machtigt de
minister van binnenlandse zaken andere
organisaties te verbieden. Voldoende is dat de
minister de indruk heeft dat een organisatie in
verband met de Noordierse aangelegenheden
betrokken is bij terroristische activiteiten of
deze bevordert c.q. aanmoedigt. Op liet behoren
tot zo’n organisatie staat een maximum straf
van vijf jaar; zelfs zijdelingse betrokkenheid is
strafbaar. flet meest controversionele deel van
de nieuwe wet is dat waarin is geregeld, dat een
uitzettingsbevel kan worden gegeven ten aanzien
van een ieder die betrokken is bij de uitvoering
of voorbereiding van of aanstichting tot terro
ristische daden. Degene tegen wie zo’n bevel is
uitgevaardigd staan praktisch geen verdedigings
middelen ter beschikking. De wet verleent de
politie verstrekkende bevoegdheden op het
gebied van aanhouding en inverzekeringstelling
van verdachten. Tevens wordt een scherpe
controle op reizigers van en naar Engeland en
Noord-Ierland mogelijk gemaakt. De geldings
dutir van de wet is zes maanden, maar de
minister van binnenlandse zaken kan die
termijn verlengen.

Crirninologie

467
Beyleveld D. en P. Wiles. Man and method in
Dat’id Matza’s ‘Becoming dei’iant
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 2, april 1975, blz. 111-127.

Dc auteurs beschrijven en kritiseren liet
perspectief van waaruit Matza zijn boek
‘Becoming deviant’ schreef. Matza gaat uit van
het naturalisme. Het centrale thema van het
boek is hierop gebaseerd: de mens is een
subject en geen object. De schrijvers beargu
menteren dat hoewel Matza zich bewust ss’as
van de nauwe relatie tussen een mensbeeld,
sociologische methodenleer en sociologische
theorieën, hij deze relatie verkeerd weergeeft.
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Een gevolg daarvan is dat de wijze waarop zijn
opvattingen afwijken van opvattingen waar
tegen hij zich afzet uiterst onduidelijk blijft.
Ook stellen de schrijvers dat zijn theoretische
en methodische aanbevelingen onjuist zijn.

468
Daunton-Fear M.W. Sociat inquiry reports:
comprehenshe and reliable?
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 2, april 1975, blz. 128-139.

De schrijfster bespreekt enkele praktische
problemen rond de voortichtingsrapportage,
problemen die zowel de volledigiseid als de
betrouwbarheid in ongunstige zin kunnen
beïnvloeden. Enkele commissies die zich met
de inhoud van voorlichtingsrapporten hebben
beziggehouden, zijn het erover eens dat basis-
gegevens als woonsituatie, gezinsachtergronden,
houding ten opzichte van gezin en familie,
school- en werkgeschicdenis, vrijetijdsbesteding
en dergelijke in ieder rapport thuishoren. Nog
weinig is de vraag besproken of men moet
volstaan met een feitelijke weergave van de
aangetroffen situatie of dat men ook een
beoordeling van die situatie dient te geven.
Indien het laatste het geval is dient men zich
ervan bewust te zijn dat dit een bron is van
mogelijke onjuistheden. Andere problemen die
de schrijfster bespreekt zijn onder meer:
tijdsgebrek, rolconflicten, gebrek aan mede
werking, problemen rond het recht van
verdachten en advocaten het rapport te lezen.
Met literatuuropgave.

469
Dümig, A.G. en J.J.M. van Dijk. Acties en
reacties van geweidsiachtoffers: enige
uitkomsten van een i’ictirnologisch onderzoek.
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 17e
jrg., nr. 2, april 1975, blz. 63-73.

De onderzoeksgroep van de schrijvers bestond
uit 296 slachtoffers van geweldsdelicten waar
voor in de periode juni 1973 loten met
februari 1974 in Arnhem en Nijmegen proces-
verbaal werd opgemaakt. Uit het onderzoek
bleek ondermeer, dat het gedrag van het
slachtoffer een belangrijke factor is bij de
veroorzaking van een geweidsdelict. De strafeis
van de slachtoffers bleek nauwelijks samen te
hangen met de ernst van het letsel. Een grote
minderheid van de slachtoffers had een negatief
oordeel over de activiteiten van politie en
justitie. Volgens de schrijver is dit negatieve
oordeel wellicht een gevolg van de geringe
aandacht die deze instanties aan het slachtoffer
verlenen. Uit de gretigheid waarmee de meeste
slachtoffers ingingen op het verzoek van de
auteurs tot een vraaggesprek leiden deze af dat
aan sommige slachtoffers niet alleen financiële,
maar ook sociale hulp geboden zou moeten
worden.

470
Erlanger, H.S. The empiricat status of the
subeutture of violence thesis.
Social problems, 22ejrg., nr. 2, december
1974, blz. 280-292 (U.S.A.).

De schrijver geeft een overzicht van de
literatuur die voorhanden is over de stelling
van Wolfgang ten aanzien van de subcultuur
van het geweld. Hij geeft de resultaten weer
van een vernieuwde analyse van onderzoeks
gegevens die verzameld werden voor de
President’s Commission of the Causes and
Prevention of Violence en biedt nieuwe gegevens
over de waardering van kameraden ten opzichte
van elkaar en over sociaal-psychologische
correlaties bij gevechten tussen mannen in
Milwaukee, Visconsin. De auteur komt tot de
conclusie dat, hoewel de stelling vn Wolfgang
nog niet definitief getest is, er meer wijst in de
richting van de onjuistheid dan van de juistheid
ervan.
Met literatuuropgave.

471
Fiselier, J.P.S. Een opinieonderzoek over
ss’inkeldiefstaC
Nederlands tijdschrift voor criminologie,
l7ejrg., nr. 2, april 1975, blz. 74-78.

De schrijver bespreekt en levert kritiek op een
onderzoek dat in opdracht van de Raad voor
het Grootwinkelbedrijf door het Instituut
voor Sociale Kommunikatie B.V. werd
ingesteld naar het normbesef inzake winkel
diefstal. Weliswaar komt er volgens dc auteur
enigszins uit naar voren hoe de bevolking over
winkeldiefstal denkt, maar in hoeverre dat
oordeel beleidsrelevant is, in die zin dat het
indicaties bevat voor de wijze waarop winkel
diefstal effectief kan worden aangepakt, blijft
voor hem een vraag. Tenslotte berekent hij
wat liet verband is tussen de groei van het
zeifbedieningssysteem en de toename van het
aantal ter kennis van de politie gekomen
winkeldiefstallen. Voor de periode 1953 tot
1973 blijkt dat een rechtljnig verband te zijn.

472
Form, W.H. The social construction of anornie:
a four-nation studv of industrial svorkers.
American Journal of sociology, 80e jrg., nr. 5,
maart 1975, blz. 1165-1191.

Over het algemeen worden antwoorden op
schalen die anomie meten beschouwd als
tekenen van vertvarring van individuen. Men
gaat volgens de schrijver echter voorbij aan
maatschappelijke en culturele factoren. In het
hier beschreven onderzoek worden arbeiders
in een viertal landen ondervraagd. Het bleek
dat anomie gerelateerd was aan de mate van
industrialisatie. Verder bleek dat de relatie
tussen de plaats van de arbeiders in de
organisatie en hun scholing in de diverse landen
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op een verschillende wijze samenhing met
anomie,
Met litcratuuropgave.

473
Gibbons, D.C. Offender typologies — two
decades later.
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 2, april 1975, blz. 140-156.

Vlak na dc tweede wereldoorlog werd door
veel criminologen gepoogd delinquenten te
categoriseren. In dit artikel wil de schrijver
nagaan of de verwachtingen die aan deze
pogingen ten grondslag lagen bewaarheid zijn.
Na een overzicht van en kritiek op diverse
typologicën bespreekt de auteur de verschillen
tussen de typologieën en de criteria waaraan
zij dienen te voldoe. Vervolgens worden
enkele typologica, waaronder die van de
auteur zelf, aan de hand van deze criteria
kritisch besproken. De conclusie van het
artikel is dat er op het gebied van typologica
weinig vooruitgang is geboekt in de afgelopen
twintig aar.
Met literatuuropgave.

474
Harris, A.R. înzprisonozent and the expected
i’alue of crinzinal choice.- a specijwatioli and
test of aspects of the labeling perspectil’e.

American sociological review, 40e jrg., nr. 1,
febr. 1975, blz. 71-7.

In een bespreking van de labeling theorie
beschrijft de auteur een onderzoek waarbij
door 234 gedetineerden, negers en blanken,
vragcnlijsten werden ingevuld. De basis
hypothese die getoetst werd was: de verwachte
waarde van deviant gedrag neemt voor iemand
die publiekelijk deviant genoemd is, toe naar
mate meer door officiële instanties op zijn
deviant gedrag gereageerd vordt. Het bleek dat
de verwachte waarde van deviant na gevangen
nerning eerst afnam, maar later bij voortzetting
van de detentie toenam. Deze toename was
voor blanken groter dan voor negers.
De resultaten suggereren dat de tabeling theorie
wijziging behoeft.
Met literatuuropgave.

475
Hatvkes, R.K. Norms, deviance. and social
control.- a ,nathematkal elahoration of concepts.
American joumal of sociology, 80e jrg., nr. 4,
januari 1975, blz. 886-908.

De schrijver geeft wiskttndig gestalte aan een
elementaire verbale theorie van de begrippen
norm, deviantie en sociale beheersing. Hij
onderzoekt implicaties van de theorie door de
vergelijkingen van het model en dc variantie/
covariantie—strtictuur van de variabelen in het
model te gebruiken. Ook oppert hij strategieën

voor de bestudering van deviantie-beheersende
feedback-systemen.
Met literatuuropgave.

476
Klein, M.W. Labeling, deterrence and
recidivis,n: a studi’ ofpolice dispositions of
ju venile offenders.
Social probtems, 22ejrg., nr. 2, december 1974,
btz. 292-303 (U.S.A.).

Met het begrip diversion bedoelt men een
optreden van de politie volgens hetwelk de
delinquent zoveel mogelijk buiten de straf
rechtelijke sfeer wordt gehouden. Ln politie-
districten waar ten opzichte van jongeren in hog
mate diversion wordt toegepast zijn volgens het
onderzoek van de schrijver de rccidiveeijfers
gelijk aan die in districten waar dat in geringe
mate het geval is, voorzover daarbij althans niet
wordt onderscheiden naar first offenders en
recidivisten. Doet men dat wel, dan blijkt dat in
districten met veel diversion first offenders
minder tot reeidive neigen dan zij die al
recidivist svaren. Een dergelijk verschil kan hij
niet aantonen voor districten waar diversion
weinig wordt toegepast. Voorlopig ondersteuner
deze bevindingen volgens hem zowel de labeling
theorie als de afschrikkingstheorie.
Met literatuuropgave.

477
Kraus. J. Decision process in children’s court
and the social background report.
Journat of research in crime and delinqueney,
12e jrg., nr. 1, jantiari 1975, blz. 17-29 (U.S.A.).

Volgens de schrijver is er te weinig studie
verricht naar besluitvormingsprocessen in de
strafprocedure. Hij doet een onderzoek naar
dergelijke processen bij de veroordeling van
mannelijke jeugddelinqucnten door jeugd—
gerechten. Uit de resultaten leidt hij af, dat de
adviezen van de Chïld lt’elJare Officer het
zwaarst wegen. Zijn deze afwezig, dan gaat de
rechter voornamelijk af op het aantal vroegere
verschijningen van de verdachte. Vervolgens zijn
respectievelijk het belangrijkst: het aantal
tenlastleggiiigen, het soort misdrijf, het plei
dooi, de leeftijd van de verdachte en tenslotte
het aantal eerdere veroordelingen. Een zeer
geringe rol spelen ligging van de rechtbank,
bijzonderheden van de woonplaats van de
verdachte en het type van een vorige veroor
deling. De schrijver geeft een kritische be
schouwing over deze en nog enkele andere
uitkomsten van zijn onderzoek.
Met literatuuropgave.

478
Kwast, S. van der. Bijdrage tot de discussie over
decri,ninaliserinç’ van de pedofihie.
Nederlands tijdschrift voor criminologie, 17e
jrg. nr. 3, juni 1975, blz. 98-110.
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De schrijver maakt onderscheid tussen pedofilie
en pseudo-pedofilie. Bij de zuivere pedofilie
staat het seksuele contact niet direct voorop,
bij de pseudo-pcdofilie wel. In dit artikel wordt
de eerstgenoemde vorm bedoeld. De lichame
lijke schade ervan ten aanzien van het kind
noemt de auteur verwaarloosbaar. Ook voor
psychische schade zijn nauwelijks aanwijzingen.
Waarschijnlijk is het de reactie achteraf van de
omgeving die het meest schadelijk is. In de
beschouwingen van de voorstanders van de
decriminalisering van seksuele contacten tussen
volwassenen en kinderen nemen twee relative
ringen van de huidige situatie een belangrijke
plaats in. De eerste heeft betrekking op de
leeftijdagrenzen. zoals die staan aangegeven in
titel 14 van het Vetboek van Strafrecht, de
tweede op het westerse streven het kind verre
van seksualiteit te houden. De wetgever moet
volgens de schrijver beter dan tot nu toe gedaan
is laten onderzoeken of de bedoelde contacten
laakbaar zijn. Waar het naar zijn mening vooral
om gaat, is de wijze waarop door de volwassene
toenadering wordt gezocht; hieraan kan een
krachtig argument ontleend worden ten gunste
van het voorstel om seksueel wangedrag in
andere titels van het Wetboek van Strafrecht
onder te brengen.
Met literatuuropgave.

479
Landau, S. F. Pathologies among homicide
offenders: rome cultoral profiles.
The British journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 2, april 1975, blz. 25 7-266.

In een eerder artikel werd door de auteur een
oisderzoek beschreven waarbij factoren als
geslacht. ethnische achtergrond en dergelijke
van slachtoffers en daders van moord aan de
orde kwamen. In het in dit artikel beschreven
onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre
het type moord en de psychiatrische ziekte-
geschiedenis van de dader samenhangt met de
ethnische achtergrond. Gebruik werd gemaakt
van hetzelfde basismateriaal: dossiergegevens
met betrekking tot 279 daders van delicten
gepleegd in de periode van 1januari1950 tot
1 december 1964.
Ook nu blijken er duidelijk verschillen tussen
Western jewish’, ‘Oriental jewisls’ en niet—joden
(voornamelijk arabieren).
Met literatuur opgaven

480
Mcl€ssack, l.J. Early socialization: the baseline
in delinquency research.
International journal of criminology and
penology, 3e jrg., nr. 1, februari 1975, bie. 43-
51.

Er zijn theoretische en emp&ische argumenten
voor de stelling dat een deel van alle misdaden
wordt begaan door personen die een algemeen
tekort vertonen aan bekommering om zichzelf
en anderen. De wortels van de bedoelde sociale

betrokkenheid liggen in de vroege sociahsatie.
Gesteld dat deze propositie met voldoende
bewijzen gestaafd kan worden, dan betekent
dat volgens de schrijver dat pogingen om de
etiologische betekenis van onmiddellijke
sociale druk aan te tonen steeds socialisatie
variabelen moeten behelzen, wil men een kunst-
matige bewijsvoering vermijden.
Met hteratuuropgave.

481
Michalowskijr, RJ. Violence in the road: the
crime of vehicnlar honmicide.
Journal of research in crime and delinquency,
l2ejrg., nr. l,januari 1975, blz. 30-43 (USA.).

In de sociale wetenschappen is al veel aandacht
besteed aan het onderwerp geweldpleging.
Weinig is echter bekend over één speciale vorm
van geweldpleging tussen burgers onderling:
het doden met behulp van een voertuig. De
schrijver analyseert 119 van dergelijke moorden,
die gepleegd werden gedurende een periode van
drie jaar in een grote stad in het midden-westen.
Hij poogt hierbij ecologische, demografische en
sociale patronen te onderkennen en gaat verder
na, hoeveel vroegere veroordelingen er zijn
geweest. Het blijkt dat het onderzochte type
moordenaar vrijwel identieke sociologische
kenmerken vertoont als andere types geweld
plegers. Het merendeel van de onderzochten
heeft een agressief-criminele voorgeschiedenis
en een zeer positieve relatie is te constateren
tussen verkeersdelicten en een dergehjke voor
geschiedenis. Deze resultaten komen overeen
met de hypothese van de schrijver, dat de
neiging tot agressief gedrag zowel de wijze
beinvloedt waarop een individu een voertuig
bestuurt, als zijn ontmoetingen van mens tot
mens.
Met literatuuropgave.

482
Mozdzierz G.J., F.J. Macchitelii, Th.W. Planek
e.a. Personality and teoiperanient differences
between alcoholies with high and low records of
trajfie aeeidents and volations.
Journal of studies on alcohol, 36ejrg., nr. 3,
maart 1975, blz. 395-399 (U.S.A.).

In diverse studies is aangetoond dat aleoholisten
relatief vaak betrokken zijn bij auto-ongelukken.
De schattingen over het percentage alcoholisten
onder de groep rijders onder invloed die brokken
maken variëren van 23 tot 70 procent. In het
hier beschreven onderzoek wordt nagegaan m
hoeverre de persoonhjkheid van alcoholisten
die veel verkeersongevallen en overtredingen
begaan afwijken van een groep aleoholisten
die minder ongevallen en overtredingen veroor
zaakten. Er bleken duidelijke verschillen. De
brokkenmakers bleken onder andere meer
dominerend, manipulerend, minder realistisch,
impulsiever, ruekeloser en onverantwoordelijker
te zijn.
Met literatuuropgave.
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483
Olmo, R. del. Les limitations dans la prévention
de ta violence.
Revue de droit pénal et de criminologie, 55 jrg.,
nr. 6. maart 1975, blz. 511-527 (B.).

De eriminologische theorieën van de ontwik
kelde landen schieten volgens de schrijfster
tekort om het geweld in Latijns-Amerika te
verklaren. Dit geweld heeft naar haar mening
een eigen karakter, dat verklaard kan worden
uit de Latijns-amerikaanse maatschappij waarin
het structurele en institutionele geweld een
gevolg zijn van de economische, politieke en
culturele omstandigheden. Zij vreest, dat
preventieve maatregelen om het geweld te
keren, die zijn gebaseerd op de theorieen van
de ontwikkelde landen, in Latijns-Amerika
daardoor nauwelijks een rol kunnen spelen.
Met literatuuropgave.

484
Rada, R.T. Alcohotism and forcible rape.
The American journal of psychiatry, l32ejrg.,
nr. 4, april 1975, blz. 444-446.

In een inrichting in Californiè liet men honderd
mannen die waren veroordeeld wegens ver
krachting een korte autobiografie schrijven.
Uit de 77 hiervan die voltooid werden, bleek
dat vijftig procent van de mannen had gedronken
ten tijde van het misdrijf en dat 35 procent
alcoholist was. Deze belangrijke relatie tussen
alcoholgebruik en verkrachting, die weliswaar
geen directe of causale hoeft te zijn, is volgens
de schrijver in veel studies over het hoofd
gezien. Hij acht het aan te bevelen dat er
behandelingsprogramma’s worden opgezet voor
de aan alcohol verslaafde pleger van seksuele
delicten en dat daarbij wordt toegezien op zijn
drinkgedrag en zijn seksuele aanpassing.
Met literutuuropgave.

485
Sagarin, E. en D.E.J. Macnamara. T/ze homo
sexual as a crime victim.
International journal of crlininology and
penotogy. 3e jrg., nr. 1, februari 1975, blz.
13-25.

Mensen die homoseksueel gedrag vertonen
blijken dikwijls het slachtoffer van misdrijven
te worden. Doordat bepaalde misdaden niet
bij de politie worden aangegeven en doordat
de slachtoffers noch hun verwanten de zaak in
verband willen brengen met homoseksualiteit,
is het samenstellen van statistieken over het
onderwerp niet eenvoudig. Moord, zware
mishandeling, diefstal, chantage en afpersing
worden waarschijnlijk meer begaan tegen
homoseksuelen dan tegen andere bevolkings
groepen. De veranderende seksuele moraal in
Amerika, die meer openheid toestaat met
betrekking tot de homoseksualiteit, kan volgens
de schrijver de potentiële dader van zijn daad
afhouden, maar zal ook de mogelijke slacht

offers minder op hun hoede doen zijn, zodat
het moeilijk is voorspellingen te doen over deze
vorm van crimineel gedrag.
Met literatuuropgave.

486
Sendi, 3.8. en P.G. Blomgren. A comparitive
study of predictii’e Criteria in the predisposition
of homicidat adolescents.
The American journat of psychiatry, 132e jrg.,
nr. 4, april 1975, blz. 423-427.

Om na te gaan of bepaalde personen zijn
gepredisponeerd tot het plegen van moord,
pasten de schrijvers drie categorieën van criteria
toe op een onderzoeksgroep van tien moorde
naars, tien personen die een poging tot moord
gedaan of ermee gedreigd hadden, en op een
contrôlegroep van tien in een inrichting verblij
vende personen. Een duidelijke predispositie
voor moorddadig gedrag werd niet gevonden,
wel bleek dat degenen die een moord gepleegd
hadden psychotisch-regressief waren, terwijl
degenen die er alleen maar mee hadden gedreigd,
organisch-impulsief genoemd konden worden.
Het onderzoek biedt duidelijke aanwijzingen,
dat voor liet bekrachtigen van moorddadig
gedrag omgevingsfactoren van groot belang zijn.
Met literatuuropgave.

487
Vilain, F. Vers une dépénalisation de t’adultère?
Consideratjons sur ta bi du 28 oetobre 1974.
?evue de droit pénal et de criminologie, 35e
jrg., nr. 5, Februari 1975, blz. 390-40 1 (B.).

In België is overspel nog steeds strafbaar; volgens
een nieuwe wet van 28 oktober L974 riskeert de
overspelige een boete. Recente enquêtes wijzen
erop dat de Belgen overspel in meerderheid
moreel aficeurenswaardig vinden, maar slechts
in minderheid een strafsanctie svensen. De
auteur meent dat als vijftig procent van de
burgers vindt dat een feit niet strafrechtelijk
vervolgd moet worden, dit percentage voldoende
is om het feit te decrirninaliseren. Afgezien van
de volkswil die niet altijd bepalend is, wijst de
ontsvikkeling van de jurisprudentie en de
afschaffing van overspel als strafbaar feit in
praktisch alle omringende landen volgens hem
toch ook in de richting van een depenalisering
in België.
Met literatuuropgave.

488
Wadsworth, M.E.J. Delinquency in a nationat
sample of children.
The British Journal of criminology, 15e jrg.,
nr. 2. april 1975, blz. 167-174.

Slechts zelden zijn crhninologen in de gelegen
heid in een groot steekproefonderzoek na te
gaan hoe groot het percentage personen is dat
wegens een misdrijf veroordeeld wordt. In het
in dit artikel gesubsideerde onderzoek wordt
een dergelijk onderzoek beschreven.
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De steekproef omvatte 5362 personen. Bij de
bespreking van de resultaten ligt het accent op
Sociale klasse als afhankelijke variabele.
Deze variabele hangt niet alleen samen met
het aantal gepleegde delicten, maar ook met de
leeftijd waarop men met delicten begint.
Met literatuuropgave.

hun mening een taak weggelegd voor de reclas
seerders.
Met literatuuropgave.

491
Kerle, K. Penat Fducation: United States and
Europe.
The prisonjournal, S3ejrg.,nr. 2, herfst/winter
1975, blz. 4-25 (U.S.A.).

Gevangeniswezen

489
Brinkhof, H.J. Het Noorse Gerangeniswezen.
Balans, 6ejrg., nr. 2, februari 1975, blz. 1-4
(N.).
Balans, 6ejrg., nr. 3, maart 1975, blz. 24-26
(N.).

De schrijver doet verslag van een veertien-daags
studiebezoek aan Noorwegen. Op grond hiervan
vergelijkt hij het Noorse Gevangeniswezen met
het Nederlandse. Hij conciuceert onder meer
het volgende: 1) In bouwkundig opzicht heeft
Noorwegen sinds de tweede wereldoorlog veel
meer gepresteerd dan Nederland. 2) Terwijl de
Noren bijzonder veel aandacht besteden aan
onderwijs in inrichtingen wordt in Nederland
het vormingswerk meer gestimuleerd. 3) De
preventieve hechtenis is in Nederland met veel
meer waarborgen omgeven. 4) Beide landen
hebben problemen bij het aantrekken van
geschikt personeel. 5) Het ontbreekt Noorwegen
volkomen aan public relations. Gezien de zeer
belangrijke ontwikkelingen die er volgens de
schrijver plaats vinden, is het spijtig dat er zo
weinig van bekend wordt in het buitenland.

490
Chang, D.H., C.H. Zastrow en D.L. Blazicek.
Inmates’ percep tion of significant others, and
the implications for the rehabilitation process.
International journal of criminology and
penology, 3e jrg., nr. 1, februari 1975, blz.
85-96.

De schrijvers onderzochten met behulp van een
semantische differentiaalschaal van 202
gevangenen zowel hun zeffopvatting als hun
perceptie van twaalf andere categorieën van
mensen. Uit het onderzoek bleek, dat gevan
genen een positief zeifbeeld hebben en dat hun
waarderingen van ‘ik ben’ significant hoger
waren dan die van ‘mensen’. Politiefunctio
narissen, bewakers en gedetineerden werden het
meest negatief beoordeeld. De schrijvers menen
uit de resultaten te mogen afleiden, dat
gevangenispopulaties heterogener zijn en meer
gestratïficeerd dan door criminologen tot nu
toe werd aangenomen. Een andere hypothese
was, dat gedetineerden zichzelf niet als grotere
wetsovertreders zien dan mensen in het alge
meen..Definitief kon dit niet bevestigd worden,
maar veel wijst er volgens de schrijvers op dat
deze hypothese juist is. In dat geval is er naar

De schrijver geeft een kort overzicht van de
onderwijsprogramma’s in verschillende gevange
nissen in Europa en de Verenigde Staten. Met
betrekking tot de Italiaanse en Russische gevan
genissen geeft hij een korte schets van de histo
rische ontwikkeling van de huidige resociali
serings-aanpak. Bij de beschrijving van de penh
tentiaiie situatie in Rusland wordt veel aandacht
besteed aan de daar bestaande werkkampen
die een begeleidend programma hebben voor
de hele dag. In de Scandinavische gevangenissen
nemen de ondenvijsprogramma’s doorgaans
een halve dag in beslag.
In Frankrijk wordt het regiem dikwijls geken
merkt door fasen, waarin de gedetineerde steeds
meer vrijheid krijgt. De gedetineerden volgen
hier vaak schriftelijke cursussen. Ook vermeldt
de schrijver enkele karakteristieken van de
regiems en opleidingsprogramma’s in gevange
nissen in Joegoslavië, Portugal, Spanje, Luxem
burg, Nederland, België, Zwitserland, Grieken
land en Polen. Daarna gaat lsij wat uitgebreider
in op de opleidingsprogramma’s in verschillende
gevangenissen in de Verenigde Staten. Hij
besluit met de conclusie, dat ondanks al deze
programma’s de gevangenissituatie toch een
hinderlijke invloed op de studie van de gedeti
neerden heeft en dat de resultaten beter zouden
zijn als zij de gewone opleidingsinstituten
zouden kunnen bezoeken.
Met literatuuropgave.

492
Kulich, B. Fin Blick in em Jugendgefdngnjs’,
Praxis der Kinderpsychologie und Kinder
psychiatrie, 24ejrg., nr. 3, april 1975, blz.
107-110. (B.R.D.).

De schrijver bracht een bezoek aan de jeugd-
gevangenis Vierlande te Hamburg. Hij geeft als
inleiding enig statistisch materiaal, dat hij er
verzamelde over de beroepskwalificaties en de
misdrijven van de gedetineerden. Ongeschoolde
arbeiders blijken in de meerderheid te zijn en
het meest waren vermogensdelicten gepleegd.
De auteur beschrijft de pogingen van de inrich
ting de fouten, gemaakt bij de opvoeding en
ontwikkeling van de jongens te herstellen en
vraagt zich af of een gesloten inrichting hen wel
zodanig kan resocialiseren dat ze na hun vrij
lating niet weer tot crimineel gedrag zullen
vervallen.

493
Laplace, M. 1 rganisation des activités
éducatives et culturelles dans les établissements
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pénitentiaires doit-elte relever exctusivemen t de
t ‘ad,ninistration pénitentiaire?
Revue penitentiaire et de droit pénal, 99cjrg.,
nr. 1,januari/maart 1975, blz. 9-19 (F.).

De schrijver vraagt zich af, of het gewenst is om
de zorg voor educatieve en culturele activiteiten
binnen de gevangenissen aan liet gevangenis
wezen over te laten. Hij doelt voornamelijk op
algemeen en technisch onderwijs, vorming,
sportactiviteiten en vrijetijdsbesteding. Men
heeft in de praktijk goede ervaringen niet de
inbreng van mensen van buiten het gevangenis
wezen. Als bezwaar noemt de auteur echter,
dat liet bewakend personeel zich tekort gedaan
voelt, wanneer dergelijk ‘dankbaar’ werk voor
buitenstaanders gereserveerd blij ft. Daarom
stett lui een gemengd systeem voor, waarbij het
onderwijs en de vorming overgelaten worden
aan buitenstaanders, terwijl voor de sport- en
vrmjetijdsactiviteiten ecn gecombineerd optreden
van bewaarders en buitenstaanders mogelijk
moet zijn.

494
Lewis. M.V. The hunmanities in prison.
The prison journal, 53e jrg., nr. 2, herfst/winter
1975, btz. 26-35 (U.S.A.).

In een gevangenis in Pennsylvania werd gedtiren
dc een jaar een experimenteel onderwijspro
gramma gevolgd dat gebaseerd was op een
humanitaire bejegening van de gedetineerden.
Het doel was de gedetineerden te helpen hun
persoonlijke identiteit te leren kennen en een
reeks van waarden te ontwikkelen dle overeen
komen met de algemene waarden in de samen
leving. Zolang de gedetineerden nog in de
gevangenis verbleven, had liet programma het
beoogde effect, maar na de vrijlating van dc
gedetineerden gaf liet geen merkbare resultaten.
De schrijver acht liet wenselijk de mogelijke
oorzaken van dit falen te onderzoeken en zet de
uitgangspunten ‘behandeling’ of ‘strar nog eens
tegenover elkaar. Hierna vergelijkt hij een aantal
verschillende onderwijsprogramina’s en komt
tot de slotsom dat humanitaire bejegening in
de gevangenis geen rol kun spelen in de
rehabilitatie van de gedetineerden. De schrijver
is van mening dat de humanitaire bejegening
echter wel een bijdrage kan leveren in de verbete
ring van liet eevangenisleven zelt. Tot slot geeft
hij op grond van zijn bevindingen een aantal
punten aan waarvan uien zich naar zijn mening
bewust dient te zijn bij het invoeren van een
onderwijsprogramma gebaseerd op humanitaire
bejegening in de gevangenis.

495
Seott, J.E. cii PJ. Snider. Perceptual effects of
penat insdtutions on the severitv of punishment.
International journal of criminology and peno
logy, 3ejrg., nr. 1, februari 1975, blz. 53-62.

De onderzoekers veronderstellen dat naast
andere variabelen ook de inrichting waarin een

gevangene verblijft, een onafhankelijk effect
zal hebben op de uitspraken van deParote
Board. Hun liypothese is, dat hoe strenger een
inrichting beveiligd is, hoe strenger ook de
uitspraken van de Parole Board zullen zijn. De
schrijvers vergelijken twee gevangenissen in een
staat in het midden-westen van Amerika. Eén
ervan ligt in het noorden en is bestemd voor
mannen van dertig jaar en otider, die zijn
veroordeeld wegens moord of verraad. In de
zuidelijk gelegen inrichting horen mannen van
zestien tot dertig jaar, die geen nioord of ver
raad hebben gepleegd. In de praktijk echter
lopen deze gevangenispopu]aties door elkaar,
want dikwijls wordt er over en sveer verhuisd.
Een sv illekeurige steekproef werd genonien uit
degenen die in de loop van 1968 de inrichtingen
verlieten (in liet noorden n = 171, in liet zuiden
n = 131). Dc afhankelijke variabele, strafzwaar
te, is liet aan tal maanden van detinering en
wordt in verband gebracht met vijftien onafhan
kelijke variabelen. De auteurs constateren een
significan te relatie tussen liet soort inrichting
en de strafzwaarte die de gedetineerde kun
verwachten, in die zin dat de normen van de
Parohe Board een verschuiving te zien geven die
overeenstemt niet liet veronderstelde peil van
de inrichting.
Met titeratuuropgave.

496
Thomas, C.tV. en E.D. Poole. The consequences
of incompatible goal stnictures in correctional
settings.
International journal of criminology en penolo
gy, 3ejrg., nr. 1, februari 1975, blz. 27-42.

Correctionele instellingen hebben twee doet
stellmgen, enerzijds beheersing en anderzijds
verandering van het gedrag van individuen. Deze
zijn nioeiljk in één Organisatie te versvezenlijker
De auteurs vergelijken de gevangenis met andere
organisaties die beide doelen nastreven, bijvoor
beeld universiteiten. Zij komen tot de voor
spelling dat in gevangenissen de structuur van de
organisaties zo zal zijn dat liet meest waarschijn
lijk de doelstellingen van de beheersing van liet
gedrag verwezenlijkt wordt. Om na te gaan hoc
de tegenstrjdige doelstellingen de effectiviteit
van de gevangenis beiiivloeden stellen de auteurs
liet volgende model op: In een dsvangorganisatie
als een gevangenis zal een zekere niate van ver
vreemding optreden bij de gedetineerden. Hoe
sterker de vervreeniding, hoe groter de te ver
wachi ten mate van ‘p rison isatie’. Een sterkere
prisonisatie leidt tot meer oppositie tegen de
gevangenisorganisatie, tot grotere criniinele
zelfidentificatje en tot sterkere oppositie tegen
liet svetssysteeni. Dit model werd getoetst door
de vijf variabelen vervreemding, prisonisatie,
oppositie tegen de gevangenisorganisatie,
criminele zelfidentificatie en oppositie tegen de
svet te meten bij 276 van de 1000 geihtermieerdei
in een Amerikaanse gevangenis (1970). De gepos
tuleerde relaties ttissen de variabelen werden in
het materiaal grotendeels aangetroffen. De
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schrijvers concluderen dat de dwang-structuur
van een gevangenis niet alleen gedragsverande
ringen ernstig in de weg staat, maar misschien
zelfs de gedragsbeheersing bemoeilijkt.
Met literatuuropgave.

Reclassering

497
Bender, T. Die Situation und Weiterentwickiung
der BewâY,rungshilfe in Baden-lVürtteînberg.
Bewiihrungshilfe, 22e jrg., nr. 1, januari 1975,
blz. 53-59 (B.R.D.).

De schfijver, zelf Justizminister in Baden
Württemberg, liet een commissie in het leven
roepen die de toestand van de reclassering in
deze deelstaat moest inventariseren en voorstel
len doen voor verbeteringen. Hij bespreekt de
aanbevelingen van deze commissie en geeft aan
in hoeverre hij het hiermee eens is. Volgens de
auteur is uit meer dan één onderzoek gebleken
dat één reclasseringsambtenaar maximaal
veertig cliënten tegelijk kan hebben. In Baden
Württemberg is dat momenteel gemiddeld nog
meer dan anderhalf keer zoveel. De Landdag
zal op advies van dc commissie een wetsontwerp
krijgen voorgelegd van het bestuur van de deel
staat, dat liet dienstrecht van alle reclasserings
ambtenaren retelt (zowel Bewührungs- als
Gerichtshetfer). Ook komt in dit ontwerp een
adviescollege voor, dat ten dienste zou moeten
staan aan alle sociaal werkers, die zich op justiti
eel terrein begeven.

498
Fokkens, J.W. Doelstellingen van reklassering.
Deikt en delinkwent, 5e jrg., no. 2, februari,
1975, blz. 75-84 (N.).

De tegenstellingen die er te bespeuren zijn rond
de doeleinden van rechlssering spitsen zich toe
rond de dwang-elementen in de voorlichtings-
rapportage. Het gaat hierbij om dc volledige
erkenning van de functie van de maatschappe
lijk werker en de vraag of er binnen het kader
van de strafrechtspleging en de binding aan
Justitie voldoende ruimte is om volgens de
professionele normen bezig te zijn, dan vel of
dit alleen realiseerbaar is door de band niet
justitie op te heffen. Een stroming onder de
maatschappelijk sverkers nieent dat er ook in een
gedwongen relatie heet goed sprake kan zijn
van hulpverlening. Daarbij staat liet beperken
van de schadelijke gevolgen van stratrechteljk
mgrijpen voor de individuele delinquent voorop.
Een andere richting meent dat men als maat
schappelijk werker alleen in overeenstemming
met zijn beroep ss erkzaam kan zijn, wanneer
de relatie met justitie verbroken wordt. De
schrijver betwijfelt of de laatstgenoemde
gedragslijn de hulpverleningsmogelijkheden zo
veel groter maakt, dat dit opweegt tegen het

nadeel van het verdwijnen van de mogelijkheid
een mitigerende invloed op liet strafrecht uit
te oefenen. Hij juicht het dan ook toe dat de
Samenwerkende Reclasseringsinstetlingen
(S.R.I.) blijkens hun voorlopige doelstellingep
de relatie met justitie in stand willen houden.
Waar die doelstellingen beihvloeding van
verhoudingen, opvattingen en instituties
binnen onze samenleving betreffen ziet de
schrijver het gevaar dat de reclassering te ver
reikt, ten koste van de individuele hulpverlening.
Met literatuuropgave.

499
Jouve, B. Le rôte des délégués de probation
auprès des détenus en senmi-liberté.
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 99e jrg.,
nr. 1, januari/maart 1975, blz. 29-35 (F.).

De schrijver houdt een pleidooi voor het
inschakelen van professionele reclasserings
medewerkers of zelfs vrijwilligers ten behoeve
van personen die een regiem van semi-vrijheid
ondergaan. Hoewel juist het kenmerk, van de
semi-detentie is dat er geen voortdurend toe
zicht uitgeoefend wordt, zou naar zijn mening
de mogelijkheid van incidenteel toezicht en
hulp de rechters er toe kunnen brengen meer
veroordelingen tot semi-detentie uit te spreken.
De activiteiten van de reclasseerder kunnen
dan volgens hem liggen op dezelfde terreinen
als bij voorwaardelijk veroordeelden. De inter
ventie van de reclasseerder wordt vergemak
kelijkt als hij de beschikking krijgt over de
rechterlijke en administratieve beslissingen
die ten aanzien van de semi-gedetineerde
worden genomen.

500
Ohlin, L.E., R.B. Coates en A.D. Miller
Evahwting the reform of youth correction in
iliassaclzusetts.
lournat of research in crime and delinquency,
12e jrg., nr. 1, januari 1975 blz. 3-16 (U.S.A.).

Het ministerie van jeugdzaken in Massachusetts
heeft een aantal hervormingen in gang gezet,
die inhouden dat in dc plaats van trainings
scholen een gevarieerd netwerk wordt opge
bouwd van vanuit de maatschappij voortko
mende reclasseringsdiensten. In een zevenjarig
project, waarvan nu het vijfde jaar aan het
verstrijken is, maakt men op de Harvard Law
School studie van deze hervormingen. De
schrijvers schetsen het onderzoekplan van dit
project en geven voorlopige conclusies. Er
zouden reeds aanwijzingen bestaan voor een
belangrijke daling in liet aantal verschijningen
voor de rechtbank. Ook zou er sprake zijn van
positieve reacties op de nieuwe programma’s
van dc kant van de jeugd zelf.
Met literatuuropgave.

501
Palomha, F. In materia di riabilitazione speci
ale (Over bijzondere rehabilitatie).
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Esperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 5,
september/oktober 1974, blz. 65-68 (1.).

Onderwerp van dit artikel is de rehabilitatie
van jongeren die als minderjarige een strafbaar
feit hebben gepleegd. De auteur beschrijft hoe
men sedert begin 1973 in deze te werk gaat
bij de kinderrechtbank te Cagliari op Sardinië.
De selectie van jeugdige delinquenten die
ervoor in aanmerking komen, is een moeilijke
en tijdrovende zaak, ook al heeft men er wel
uitgesproken criteria voor. De rehabilitatïc,
ook de mogelijkheid ertoe, is bedoeld als een
aansporing tot goed gedrag, zowel tijdens de
detentie als na de vrijlating. De jeugdige
delinquenten zijn bij het ingaan van de straf-
tijd meestal niet op de hoogte van de mogelijk
heid en zij vragen het dan ook zelden zelf
aan. De auteur is van mening dat zij wel
direct op dc hoogte moeten worden gesteld.
Het doel van deze rehabilitatie is algehele
weder-inpassing in de samenleving.

502
Sturniolo, 1. Per una pedagogia peniten2iaria
(Opvoedkunde in de gevangenis).
Rassegna di studi penitenziari, 25e jrg., nr. 2,
maart/april 1975, blz. 227-233 (1.).

De schrijver zet uiteen wat volgens hem de
beste wijze is om de gedetineerde, die meestal
helemaal niet in staat is tot het dragen van
verantsvoordeljkheden, op te voeden tot dc
gewenste rijpheid en autonomie. Ook s.s it hij
erop wijzen dat de huidige gevangenissen over
liet algemeen een gunstig klimaat kennen,
svaarin men van hoog tot laag ernaar streeft
een opvoedmgsgemeenschap te vormen waarin
begrip en genegenheid heersen. Over het alge
meen weet dc buitensvacht hierover volgens hem
veel te weinig. Een instelling als een gevangenis
moet wel geregeld herzien en vernieusvd svorden
als dat nodig blijkt, maar niet afgebroken of
afgeschaft. Vat vooral moet worden bezien en
herzien, is het begrip autoriteit: autoriteit blijft
noodzakelijk in een gevangenis, maar het hoeft
toenadering, dialoog en menselijk contact
geenszins uit te sluiten. Via dat contact vindt
dan de juiste opvoeding plaats, zowel van de
gedetineerde als van zijn milieu in engere en
bredere zin.

eis vormen van seksuele afwijkingen, perversies
en inversies, met de symptomen ervan, die
kunnen leiden tot anti-sociaal gedrag, en de
mate waarin dit de personen in kwestie moet
worden toegerekend bij de berechting. Daarbij
staat centraal de vraag in hoeverre dergelijk
gedrag uLiting is van ziekelijke stoornissen, In
principe mag men volgens hens aannemen dat
de opgesomde seksuele gedragingen te herleider
zijn tot organische afwijkingen. Vaak is er
sprake van gestoordheid en/of degencratie over
de hele linie. Het ontbreken van moreel ge
voel, waardoor de dader zelf niet onder zijn
afwijking lijdt, wordt beschouwd als een
geestesstoornis. Dergelijke bijzonderheden
verminderen de toerekenbaarheid of sluiten
deze zelfs uit. Een organische ziekte doet dat
in principe niet. In het geval van seksuele
delicten wordt het gedrag als zicketjk
beschouwd, en daarmee dc toerekenbaarheid
als verminderd of uitgesloten, wanneer het
zich herhaalt, wanneer het een volstrekt zin
loze indruk maakt of wanneer het onmenselijk
wreed is. Zij die wel toerekenbaar geacht
worden, krijgen over het algemeen milde
strat’l’en.

504
Shah, S.A. Dangerousness and ciii! commitmen
of the mnentalli’ iii: some public policy - -

considerations.
The Arncriean journal of psyehiatry, 132e jrg.,
nr. 5, mei 1975, blz. 50 1-505.
Met betrekking tot de onvrijwihige opname ‘an
geestelijk gestoorden die gevaarlijk zijn voor
anderen, veronderstelt de schrijver dat luer
sprake is van een aangelegenheid die zowel
aspecten van publiekrecht als van geestelijke
gezondheidszorg heeft. Volgens hem is men er
al te gemakkelijk van overtuigd dat sommige
geesteszieken een gevaar voor andere betekenen
en het gevolg hiervan is af en toe, dat men de
wettelijke waarborgen die nodig zijn voor een
behoorlijke procesvoering, in de vind slaat.
De auteur pleit er daarom voor, dat psychiaters
en anderen die zich beroepsmatig bezighouden
met de geestelijke gezondheidszorg. een grotere
verantwoordelijkheid op zich nemen ten aan
zien van de wijze waarop bij dit soort opnamen
van hun diensten gebruik gemaakt wordt.
Met literatuuropgave.

Psychiatrische zorg

503
B isio, B. Considerazioni sugli psicopatici
sessuall. contportanme,Lto e bupu tabllitâ
(Beschouwingen over sexuele psychopaten:
gedrag en toerekenbaarheid).
Rassegna di studi penitenziari. 25e jrg., nr. 2,
maart/april 1975, b[z. 255-281 (1.).

De schrijver noemt en bespreekt alle soorten

Kinderbescherming

505
Amato, A. di. La legge delega per la riforma
del C’odice procedure penale e i particolari
pro blemi dele giustizia minorile (De machti
vingswet voor de herziening van het VvSv en.
de bijzondere problemen van de kinderreclit
spraak).
I’sperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 5,
september/oktober 1974, blz. 45-64 (1.).
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In dit artikel, dat een samenvatting is van
lezingen en besprekingen op een studie-bijeen
komst over bovengenoemd onderwerp in
oktober 1974, gaat het om de vraag of hij de
herziening van de Italiaanse strafwetgeving
(strafrecht en strafprocesrecht) ook het
kinderstrafrecht moet worden betrokken. De
meningen hierover zijn zeer verdeeld. De auteur
geeft er vele van weer zoals ze in besprekingen
naar voren zijn gekomen. Hij acht het in elk
geval bijzonder nuttig dat alle punten van te
voren zo uitvoerig kunnen worden besproken
in een kring van deskundigen. Hij toont zich
huiverig tegenover de tendens tot grotere
gestrengheid in de herzieningsvoorstellen en
is zelf een voorstander van verzachting. Over
het algemeen wil men de kinderrechter niet
te autonoom maken; velen voelen voor een
gezinsrechtbank, mede voor de civiele zaken;
alles moet gericht zijn op de persoon van de
minderjarige; preventieve hechtenis bij jonge
ren is in 99 van de 100 gevallen volstrekt
verwerpelijk. Jammer genoeg is de praktijk
volgens de schrijver ver verwijderd van alle
idealen, terwijl ook de publieke opinie nog
sterk zal moeten veranderen.

506
Kinderrechter, de.
Esperienze di rieducazione, 2lejrg., nr. 3,
mei/juni 1974, 204 blz. (1.).

Dit dubbelnummer van 204 pagina’s bevat de
verschillende rapporten die als bijdrage van
de Italiaanse vereniging van Kinderrechters en
het Nationale centrum voor preventie en
social defense door ruim twintig medewerkers
zijn opgesteld voor het negende Internationale
congres van kinderrechters te Oxford van
15 tot 20 juli 1974. De bijdragen zijn gegroe
peerd rond drie onderwerpen: ten eerste de
gezinsrechter, ten tweede onaangepaste jeugd
en de hulpverlening ervoor, met name nieuwe
en alternatieve vormen en ten derde de op
leiding van de kinderrechter in verleden en
heden.

507
Uccella, F. II giudice minorile di fronte al
minore deviante. (De kinderrechter tegenover
de minderjarige met afwijkend gedrag)
Esperienze di rieducazione, 21e jrg., nr. 4,
juli/augustus 1974, blz. 8-17 (1.).

De auteur, die zelf kinderrechter te Napels is,
geeft weer line hij taak en functie van de
kinderrechter ziet. Vanneer een jo”gere wegens
strafbare feiten in contact met de kinder
rechter komt, is er al een heleboel gebeurd
en misgegaan, waardoor er van de jongere uit
leen sprake kan zijn van contact: hij ziet de
rechter uitsluitend als de bestraffer. \Vanneer
:1e rechter in principe alleen de wet wil
interpreteren en een bestaand systeem ver
tegenwoordigen, blijft er een conflict en de
ongere wordt gestraft, opgesloten of lii het

gunstigste geval heropgevoed. De kinder
rechter dient volgens de schrijver te bedenken
dat de problemen van jongeren die afwijkend
gedrag vertonen, van sociaal-politieke aard
zijn en dat de meesten van hen in hun jonge
leven al veel te kort zijn gekomen, zodat zij
niet tot rijpheid konden geraken. Zij hebben
hulp nodig en de kinderrechter heeft tot taak
te zorgen dat die maximaal en optimaal wordt
geboden, zodat iedere jongere zich persoon
lijk kan ontplooien en zich kan aanpassen aan
het gezin en de maatschappij. De rechter diünt
deze hulp te bieden in samenwerking mct alle
andere werkers op maatschappelijk terrein.

Politie

508
Bergsma, R.L. Politie en advokatuur.
Proces, 54e jrg., nr. 4, april 1975, blz. 85-98
(N.).

Vanaf het moment dat het Juridisch Consul
tatiebureau met zijn activiteiten een aanvang
nam, tverd voor het eerst in Nederland de
politie op min of meet uitvoerige schaal
geconfronteerd met de aanwezigheid van
advocaten op het politiebureau. De schrijver
geeft met enkele voorbeelden aan, hoe
hierdoor in de loop der tijd het beeld dat de
politie van de advocaat in strafzaken had,
veranderde. Ook op de positie van de ver
dachte is dit vroegtijdig optreden van de
advocaat van invloed. Met een beschrijving
van de rechtsgang van de verdachte maakt de
schrijver duidelijk dat met name de isolering
en de depersonalisatie van de verdachte erdoor
worden beperkt. Dit is weer van invloed op
de positie van de rechercheur, die vroeger
van de onzekerheden van de verdachte in de
verhoorsïtuatie een goed gebruik kon maken.
Uit doderzoek is volgens de schrijver echter
gebleken, dat het vroegtijdig optreden van de
advocaat op geen enkele wijze het werk van
de recherche belemmert. Toch, zo besluit hij
zullen de advocaat en de politie-ambtenaar,
beiden in de overtuiging het vertrouwen van
de verdachte te genieten, nog wel even tegen
over elkaar staan.
Met literatuuropgave.

509
Keuken, C.W. De opleiding van de politie-
ambtenaar.
Proces, 54e jrg., nr. 4, april 1975, blz. 73-79
(N.).

Uitgaande van de preventieve repressieve en
hulpverlenende taak van de politie geeft de
schrijver aan wat de vereisten voor een goed
opleidingsprogramma voor de politie zijn. De
overgang van een traditioneel naar een meer
rationeel gezag, van een ordenend optreden
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naar een meer bijsturend optredèn, vraagt om
een aanpassing van de opleiding. Niet alleen
kennis van de stof en inzicht in de materie
maar vooral de praktische toepassing zijn in
de opleiding van belang. Meer aandacht moet
naar zijn mening worden besteed aan de men
tale, maatschappelijke en ambtelijke vorming.
Daarbij benadrukt hij, dat voor het aankweken
van een goede beroepsattitude niet alleen een
goed opleidingsprogramma nodig is, maar
tevens een goede opleidingsmethodick. Het
artikel wordt besloten met een opsomming
van de bestaande opleidingsinstituten voor de
gemeentepolitie en een voorbeeld van een
cursusschema.

510
Myjer, t. Beheersing i’an de politie.
Delikt en Delinkwent, 5e jrg., nr. 4, april
1975, blz. 208-220 (N.).

Het Wetboek van Strafvordering biedt de
politie de mogelijkheid bij de opsporing van
delicten gebruik te maken van een aantal
dwangmiddelen. Volgens de schrijver echter
worden deze bevoegdheden in de praktijk
nogal eens overschreden. Als voorbeelden
noemt hij onder andere intimidatie, mis
handeling en het onbevoegd binnendringen
van huizen. De auteur acht zelfbeheersing
door de politie geboden. Van groot belang
is daarnaast, dat de burger van zijn grond
rechten op de hoogte is en dat aan de ver
dachte vanaf het vroegste stadium rechtsbij—
stand wordt gegeven. Op onrechtmatige wijze
verkregen bewijsmateriaal zou uit het dossier
verwijderd moeten worden. De schrijver pleit
voor liet toepassen van de zogenaamde uitslui
ttllgsrevel; bevoegdltedenoverschrijding is in
een rechtsstaat ontoelaatbaar.
Met literatuuropgave.

511
Toebosch. .1. lt’ijkpolitie.
Proces, 54e jrg., nr. 4, april 1975, blz. 79-82
(N.).

De schrijver ss il door de uitwerking van een
model van wijkpolitie aantonen, dat de htilp—
verlening een essentieel onderdeel van de
politietaak is en de wijkagent. die momenteel
in veel corpsen ‘in ere hersteld dreigt te
raken’, niet de oplossing is. Uit onderzoek-
resultaten uit Amerika en Engeland blijkt.
dat tussen de 70 en 85 procent van de
beroepen die liet publiek op de politie doet
een verzoek om hulpverlening betreft. Uit
gaande van dit gegeven stelt de schrijver de
vraag of in Nederland de politie voor dit on
derdeel van haar taak wel voldoendc wordt
opgeleid. Voor deze hulpverlenende taak
zullen hoogstwaarschijnlijk politie—ambtenaren
moeten svorden aangew orven. opgeleid en
begeleid aan de hand van criteria die in sterke
mate kunnen afwijken van de huidige criteria.
De all—round politie—ambtenaar is volgens de

auteur een illusie. Hij geeft een uiteenzetting
over de wijze waarop door zogenaamde svijk
politie deze hulpverlening kan worden
verzorgd. Zij zal met een beperkte taak en in
nauwe samenwerking met bijvoorbeeld dc
wijkraad moeten functioneren.

512
Vos. II. M. De politie als middel san sociale
beheersing.
Algemeen I’olitieblad, l24ejrg., nr. 5, 1 maart
1975, blz. 99-103 (N.).

Na enige algemene opmerkingen in verband me
liet begrip sociale beheersing noemt de schrjvej
een aantal punten van kritiek waaraan de politi
dikwijls onderhevig is. Hij geeft een theoretisch
beschouwing over liet begrip orde, waarbij de
grote vraag voor hem blijft, wat men onder ord
verstaat. Democratisering acht hij een waarde
volle zaak, die echter het functioneren van het
politieapparaat meer dan ooit tot iets onont
becrhijks maakt. De politie moet daarbij bereid
zijn zich te verantwoorden voor haar daden;
middelen van sociale beheersing mag zij niet als
doelen zien.

Drugs

513
(urcione, N.R. $ociat relations amoitg inmate
addicts.
Journal of research in crime and delinquency,
12e jrg., nr. 1, januari 1975, blz. 61-74
(USA.).

De schrijver analyseerde vriendschapspatronen
tusseti verslaafde gedetineerden in een federale
gevangenis. Deze namen er deel aan een progra
ma higevolge de Narcotic Addict Rehabilitatio
Act. Twee belangrijke kentiierken van de relati
zijn volgens de autetir ten eerste, dat de meesti
vriendschappen al bestonden voordat men ii d
gevangenis kwam en ten tweede, dat deze
vriendschappen de basis werden voor een samt
werking die de gedetineerden opgewassen deei
zijn tegen spanningen, waaraan zij bij de bchar
dehing onderhevig waren.
Met hiteratuuropgave.
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